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Uppdrag 
Ecocom AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping under 2018 genomfört inventering 

av fladdermöss i Läby. Uppdraget ingår i den nationella biogeografiska uppföljningen av 

fladdermöss. 

 

Syfte 

Sverige har i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv ett ansvar för att följa upp hur 

populationen för utpekade fladdermusarter utvecklas i landet. 

Den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss syftar till att följa upp hur 

fladdermusfaunan utvecklas i några av Sveriges mest artrika områden, samt i områden där 

vissa rödlistade arter har påträffats tidigare (s k fåartsområden). Undersökningen har utförts 

på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Läby är ett av de områden som ingår i den 

biogeografiska uppföljningen och hör till kategorin ”fåartsområden”. Läby har valts ut på 

grund av förekomst av fransfladdermus. 

 

Områdesavgränsning 

Områdets avgränsning har gjorts med utgångspunkt av förekomsten av fransfladdermus.  

I norr avgränsas området av myrmarken mot Vissjön, i nordväst av en kanal och i söder av 

bilväg. I öster vidtar ett större skogsområde. Hela området är ca 14 ha stort (fig. 1, 2). 

Figur 1. Områdesavgränsning av undersökningsområdet, samt undersökta lokaler. Detaljerad redovisning av 

enskilda lokaler och autoboxplaceringar på dessa lokaler finns i bilaga 1. 
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Bakgrund 

I Läby har tidigare 8 st fladdermusarter påträffats (de Jong m fl 2014, de Jong 2017). Av 

dessa arter förekommer två arter som är rödlistade enligt svenska rödlistan eller utpekade 

som särskilt skyddsvärda enligt habitatdirektivets bilaga II. Bland rödlistade eller särskilt 

skyddsvärda fladdermusarter är följande tidigare rapporterade från området: barbastell 

(Barbastella barbastellus) och fransfladdermus (Myotis nattereri) (de Jong m fl 2014, de Jong 

2017).  

Vid inventeringen har det varit prioriterat att kontrollera om fransfladdermus finns kvar i 

området. 

 

Metod 

Tillvägagångssättet för inventeringen följer Naturvårdsverkets handledning för 

miljöövervakning (Naturvårdsverket 2017). De metoder som använts är manuell inventering 

med ultraljudsdetektor (Pettersson D240x, D1000) samt inventering med hjälp av autoboxar 

(Pettersson D500x). Johnny de Jong, SLU, genomförde nätfångst i området vid 

inventeringstillfället, inom ramen för ett annat projekt. Resultatet av nätfångsten har 

använts i denna rapport. Med artkarteringsmetoden har inventeraren relativt stor frihet att 

välja tid, plats och inventeringsmetod för att optimera möjligheten att påträffa många arter. 

Undersökningen har utförts med ett besök i inventeringsområdet under högsommaren vid 

goda väderförhållanden. Besöket utfördes 6 juli 2018. Fyra st. autoboxar (Pettersson D500x) 

placerades ut i inventeringsområdet och spelade in fladdermöss i två nätter i sträck. Vid 

inventeringen 2018 genomfördes en natts manuell inventering. 

Antalet inspelningar av fladdermöss i autoboxarna och möjligheten att påträffa ovanliga 

arter ökar med högre känslighetsinställningar i autoboxarna. Samma inställningar bör därför 

användas olika år. Använda inställningar för Pettersson D500x autoboxar var: Recording 

sensitivity (very high), sample frequency (500), pretrig (off), rec-length (3), HP-filter (y), 

autorec (y), input gain (60), trigger lvl (30) och interval (5). 

Inspelningar har granskats med mjukvara Omnibat samt Batsound. Särskilt komplicerade 

inspelningar eller inspelningar av tänkbara arter på raritetslistan (Ahlén 2011) granskas 

normalt av en extern raritetskommitté. Extern granskning har i detta fall utförts av Johnny de 

Jong. 

 

Resultat 
Påträffade arter 

Nedan sammanfattas fynd av samtliga fladdermusarter i inventeringen (tabell 1). Resultat 

från autoboxar och manuell inventering har slagits samman i tabellen till en totalsumma för 

att ge en helhetsbild av antalet observationer av en art. Totalt påträffades 7 st arter. En 

fullständig redovisning av samtliga inspelade arter per autoboxlokal och fynd vid manuell 

inventering finns i bilaga 1. 

Vid inventeringen av Läby 2018 gjordes sammanlagt 912 inspelningar av fladdermöss vid 

inventeringen med autoboxar. Ca 80% av dessa utgjordes av fladdermöss av släktet Myotis. 

Två inspelningar av fransfladdermus gjordes vid inventeringen med autoboxar, och en individ 

av fransfladdermus observerades vid den manuella inventeringen. Två kolonier påträffades 

vid inventeringen. En koloni av ca 40 individer av taigafladdermus påträffades i en lada i 

området, och en koloni av ca 3 individer av brunlångöra påträffades i ett hålträd (figur 2). 

Artbestämningen av taigafladdermus kontrollerades genom fångst, som utfördes av Johnny 

de Jong, inom ramen för ett annat projekt. 
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Figur 2. Detaljkarta över områdets avgränsning. Lokaler samt placering av autoboxar. 
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Tabell 1. Antal registreringar av respektive fladdermusarter som påträffats under inventeringen. Registreringar i 

autoboxar (Ab), vid manuell inventering (Man) samt det totala antalet registreringar (Tot). Fyndtillfällen är det 

antal tillfällen i autoboxar eller manuell inventering då arten påträffats under inventeringen. Maximalt antal 

fyndtillfällen är i denna inventering 8 st. 

Artnamn (sv) Artnamn (vet) Förkortning Antal registreringar Fyndtillfällen 

   Ab Man Tot Antal 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Enil 131 0 131 4 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii Mdau 589 0 589 4 

Mustasch/taiga fladdermus Myotis mystacinus/brandtii Mmb 137 50 187 5 

Fransfladdermus Myotis nattereri Mnat 2 1 3 3 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc 4 1 5 3 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Ppyg 30 2 32 4 

Brunlångöra Plecotus auritus Paur 19 3 22 3 

 

 

Kommentarer till särskilda artfynd 

Två kolonier påträffades i området vid inventeringen. En koloni av brunlångöra påträffades i 

ett hålträd i området. Kolonin av taigafladdermus utgörs av ca 40 - 50 individer som bor i en 

gammal lada i området. Artbestämningen kunde kontrolleras genom fångst, i och med att 

Johnny de Jong, SLU utförde nätfångst av fladdermöss i området, inom ramen för ett annat 

projekt, samtidigt som inventeringen vid Läby utfördes. Inga mustaschfladdermöss fångades 

vid fångsttillfället, men det utesluter inte att arten förekommer i området. Det får anses som 

troligt att de inspelningar som redovisas som mustasch/taigafladdermus i denna rapport helt 

eller till största delen härrör från taigafladdermöss. 

Ett stort antal inspelningar av vattenfladdermus gjordes vid inventeringen av Läby 2018, 

med hjälp av autoboxar. Eftersom arten är ny för lokalen, och lokalen ligger relativt långt 

ifrån vatten, samt att inga inspelningar av arten gjordes vid den manuella inventeringen, 

bedömdes raritetsgranskning av inspelningarna vara nödvändig. Stickprov av inspelningarna 

har granskats av Johnny de Jong, SLU, som känner till lokalen väl, och utfört biogeografisk 

inventering av Läby 2016. Efter diskussion med Johnny de Jong har dessa inspelningar 

artbestämts som vattenfladdermus. En viss osäkerhet i artbestämningen kvarstår. 

Mustasch/taigafladdermus är en möjlig förväxlingsart för vattenfladdermus. 

Sjön Velången är belägen ca 3 km nordväst om inventeringsområdet vid Läby, medan 

Långsjön är belägen 4 km åt sydost. Det är inte omöjligt att en koloni av vattenfladdermöss 

finns vid Läby och födosöker vid någon av nämnda sjöar, då det är känt att 

vattenfladdermöss kan flyga upp till ca 4 km från sin koloniplats till ett födosöksområde 

(Johnny de Jong, personlig kommunikation). En eventuell koloni av vattenfladdermus vid 

Läby skulle möjligen kunna ha förbisetts vid inventeringen.  
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Figur 3. Äldre träbyggnader vid Läby. 
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Diskussion 
Vid fladdermusinventeringen vid Läby 2018 påträffades 7 fladdermusarter. Samtliga tidigare 

påträffade arter utom trollpipistrell och barbastell påträffades vid inventeringen 2018, och 

det kan konstateras att fransfladdermus finns kvar i området. Barbastell har endast 

påträffats vid inventeringen 2014, och det är möjligt att arten aldrig haft någon regelbunden 

förekomst på lokalen. En observation av trollpipistrell gjordes vid inventeringen 2016, och 

arten är sannolikt en tillfällig besökare i området. Trollpipistrell finns i stora delar av södra 

och mellersta Sverige, samt längs norrlandskusten. Arten förekommer ofta i låga antal, men 

på vissa lokaler kan den vara mycket talrik. En ny art för Läby påträffades vid 2018 års 

inventering, nämligen vattenfladdermus. Artbestämningen har dock en viss osäkerhet. 

Resultatet av inventeringen tyder på att vattenfladdermus förekommer i stora antal på 

lokalen. 

De arter som var dominerande vid Läby vid inventeringen 2018 var mustasch-

/taigafladdermus, brunlångöra, nordfladdermus. Fransfladdermus, dvärgpipistrell och större 

brunfladdermus födosöker i området regelbundet. Eventuell avverkning av skog eller 

påverkan på hydrologin hos omgivande våtmarker skulle kunna påverka fladdermössen vid 

Läby negativt. Det är också viktigt att bevara kolonimiljöer, som träbyggnader och hålträd i 

området, utöver de platser där kolonier påträffades vid årets inventering.  
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Bilaga 1 – Registrerade artfynd 
Påträffade fladdermusarter på respektive autoboxlokal samt vid manuell inventering. Mer information finns tillgängligt i databas/excelark som överlämnats till 

uppdragsgivaren vid rapportleverans.  

 

LOKNR DATUM TID METOD SWEREF_N SWEREF_E ENIL MDAU MMB MNAT NNOC PPYG PAUR 

1 2018-07-06 21:00-06:00 Autobox med 

höghastighetsinspelning 

6663483 639899 2 46 5 1 2 0 0 

2 2018-07-06 21:00-06:00 Autobox med 

höghastighetsinspelning 

6663515 639899 7 37 8 0 0 2 0 

3 2018-07-06 21:00-06:00 Autobox med 

höghastighetsinspelning 

6663437 639814 49 54 22 0 0 3 10 

4 2018-07-06 21:00-06:00 Autobox med 

höghastighetsinspelning 

6663379 639799 73 452 102 1 2 25 9 

Manuell 

inventering 

2018-07-06 21:00-06:00 Inventering med handhållen 

detektor 

6663484 639864 0 0 50 1 1 2 3 

 


