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Lokalbeskrivningar Sollefteå kommun

Objekt Objektbeskrivning M.m/b M.dau E.nil Summa 
0014b Rötjärnen x x 2 
0018 Kläppsjön/Kvarntjärnarna 0 
0019 Junsele hemb.g x x x 4 
0020 Stenviksstrand x x 2 
0021 Uman x 1 
0041 Kilforsen x 1 
0042 x x x 3 
0061 Ramsele gamla kyrka x x 2 
0079 Nämforsen x x x x 4 
0088 Lidgatu 0 

0126b Rödsta badpl x 1 
0127 Höven x x x 3 
0135 x 1 
0137 Edbolet x (k) 1 
0146 x x 2 
0149 0 
0162 Sand 0 
0166 Björkingssjön x x x x 4 
0172 Ön 0 
0175 Skedomsbodarna x (k) x x 3 
0181 Österåsens hälsohem x x 2 

0181b x (k) x x 3 
0182 Helgum 0 
0182a Ledingsån x 1 
0183 Udden 0 

0183b Ulvberget 0 
0185 Gålsjö bruk x x x 3 
0189 Holms gravfält x x x 3 

0189b Björkå bruk x 1 
0191 Helgumsbodarna x 1 
0192 Hågestaön x x x x x 5 

0192b x 1 
0193 x x x 3 
0194 Bruksån x x 2 
0196 Överlännäs kyrka x x 2 

V.mur P.aur 

x (k) 

Vangedet 

Forsmobron 

Bron över Björkån 
Bron vid Ärtrik 

Brobackarna 

Djupöspåret 
Trefaldighetsdalen 

*Förklaringar: M.m/b = Mustasch/Brandts fladdermus / M.dau = Vattenfladdermus / E.nil = Nordisk flad
dermus / V.mur = Gråskimlig fl addermus / P.aur = Långörad fladdermus / (k) = Koloniplats 
Sammanfattning av Sollefteå kommun.
I Sollefteå kommun besöktes 35 lokaler. Fladdermöss fanns på 27 av dessa, med 4 kolonier av mustasch/
Brandts och vattenfladdermus. Den gråskimliga fladdermusen fanns på 1 lokal (0192 Hågestaön) Det är 12 st 
lokaler som bör skyddas, (0019 Junsele hembygdsgård, 0042 Vangedet, 0127 Höven, kolonin på 0137 Edbo
let, 0166 Björkingssjön, 0175 Skedomsbodarna, 0181b Brobackarna, 0185 Gålsjöbruk, 0189 Holms gravfält, 
0192 Hågestaön och 0193 Trefaldighetsdalen. Nordisk fladdermus är den vanligste arten, följd av mustasch/
Brandts, långörad fladdermus och vattenfladdermus.
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Översiktskarta Sollefteå kommun 
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0019 Junsele hemb.g

Beskrivning 
Junsele hembygdsgård ligger på en höjd med tallskog på baksidan och blandskog ner mot 
stora vägen. Området består av ett flertal äldre byggnader av skiftande slag, men ingen av 
dem innehöll någon koloni. Däremot i ett av husen nere vid stora vägen upptäcktes en koloni 
av vattenfladdermöss och uppe på själva hembygdsgården observerades långörad och nordisk 
fladdermus som jagade på de öppna platserna. Mustasch/Brandts fladdermus flög i slänten ner 
mot vägen. 

Åtgärder 
Området är en bra fladdermusbiotop med fyra olika arter och bör på något sätt skyddas. Vi fick 
inte någon kontakt med ägaren till huset där kolonin med vattenfl addermöss antas finnas. 
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Foton Junsele hembygdsgård 
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0020 Stenviksstrand

Beskrivning 
Stenviksstrand inventerades med bil längs vägen och det observerades nordisk och mustasch/ 
Brandts fladdermus i området. Älven bildar här en del vikar och öar, som skulle kunna gynna 
vattenfladdermus. Denna art hittades dock inte. 

0021 Uman 

Beskrivning 
Uman inventerades längs ån en bit in i skogen. Området innehöll endast nordisk fladdermus. 
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Foto: 0021 Uman 

0041 Kilforsen

Beskrivning 
Kilforsen inventerades med bil längs vägen. Området består av blandskog med stort inslag av 
björk. Det observerades endast nordisk fladdermus i området. 
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0042 Vangedet

Beskrivning 
Vangedet norr om Ramsele inventerades till fots från fotbollsplanen längs stigen. Det är tät 
blandskog längs sidorna på stigen och här observerades enstaka mustasch/Brandts fladdermus. 
I jämnhöjd med vattensamlingen så har man röjt fram betesmark och här kunde man höra ett 
stort antal mustasch/Brandts och nordisk fladdermus. I branten ner mot vattensamlingen ob
serverades långörad fladdermus. Detta är en av de bästa fladdermuslokalerna i Sollefteå kom
mun. 

Åtgärder 
Att bibehålla denna miljö i framtiden. 
Foto: 0042 Vangedet. 
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Foto: 0042 Vangedet. 

0061 Ramsele gamla kyrka

Beskrivning 
Platsen inventerades till fots runt kyrkan och med bil över bron. Vid kyrkan observerades 
nordisk fladdermus och över vattenytan vid bron jagade vattenfladdermöss. 
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Foto: Utsikt över 0061 Ramsele gamla kyrka 
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0079 Nämforsen

Beskrivning 
Nämforsen i Näsåker ligger i en djup sänka, med tallskog på sluttningarna. Forsen ger en 
fuktig miljö med mycket insekter. Under dagtid så släpper man vatten genom forsen, men på 
kvälltid förvandlas den till en lugn vattenyta med små pooler. Det observerades vattenflad
dermus vid några av dessa. På platser där tallen står glest kunde man se långörad fladdermus 
avsöka träden och i de lite tätare partierna hördes mustasch/Brandts fl addermus. Nordisk flad
dermus jagade i gläntorna. 

Åtgärder 
Området bör inte gallras ut då träden ger ett bra skydd för jagande fladdermöss. 
Foto: Nämforsen 
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Foto: Nämforsen 

31 



0088 Lidgatu

Beskrivning 
Lidgatu är en liten by med äldre bebyggelse. Platsen ligger ganska öppet med skog endast i 
norra delen. Inventeringen gjordes med bil genom byn, men inga fladdermöss kunde observe
rades. 

Foto: Utsikt över Betarsjön Junsele 
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0126b Rödsta badplats

Beskrivning
Rödsta badpl. som ligger utmed Ångermanälven inventerades från vägen som går över älven 
och in mot badplatsen. Området består av blandskog samt en del öppna ytor vid sommarstu
gorna. I dessa öppningar jagade nordisk fladdermus. 
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0127 Höven

Beskrivning 
I Höven inventerades den skarpa kurvan utmed vattnet. Platsen har en brant sluttning och i 
denna växer tall med lite inslag av lövskog. Det ligger ett ödehus vid kanten som skulle kunna 
innehålla en koloni, men vid inventeringstillfället hade inga kolonier bildats. Det stora antalet 
fladdermöss som jagade i området, nio individer av tre olika arter (mustasch/Brandt, nordisk 
och långörad fladdermus) gör platsen intressant och bör skyddas. 

Åtgärder
Ingen kalhuggning av branten ner mot vägen. Ödethuset bör få stå kvar tills man kontrollerat 
om det fungerar som en koloniplats. 
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0135 Forsmobron

Beskrivning 
Området uppströms vid Forsmobron inventerades. Kanten ner mot älven är beväxt med tall 
och lövskog som hänger ut över älven. Detta ger ett skydd för de vattenfladdermöss som ob
serverades vid inventeringen 

0137 Edbolet 

Beskrivning 
Edbolet är en f.d. banvaktsstuga som numera används som sommarstuga. På södra gaveln bor 
en stor koloni av vattenfladdermöss som återkommer varje sommar. Vid inventering räknades 
de till 87st individer. 

Åtgärder
Ägaren till stugan tycker det är roligt att fladdermössen återkommer varje sommar och lovar 
att de får vara kvar. Vid en ev. försäljning kommer ansvaret för att skydda kolonin att överföras 
på nästa ägare. 
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0146 Bron över Björkån

Beskrivning 
Vid bron finns det sankmark uppströms som gynnar insektstillgången och på båda sidor om 
ån finns en skyddande skogsridå. Över sankmarken fl ög nordisk fladdermus och över åns vat
tenyta sågs vattenfl addermus jaga. 

Foto: 0146 Bron över Björkån 
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0166 Björkingssjön

Beskrivning 
Området vid bron över Sågån mot sjön inventerades, samt vägen till jaktstugan och ner mot 
vattnet. Det visade sig att detta lilla område innehöll ett stort antal fladdermusarter och -indivi
der (20 st fördelade på åtta mustasch/Brandts, två långörade, sju nordiska, och tre vattenflad
dermöss). Mustasch/Brandts flög inne i den äldre granskogen och långörad fladdermus fl ög i 
kanten av denna skog, samt över ån. Vattenfladdermus sågs över sjön och den nordiska flad
dermusen flög i glämtorna och över vägen mot jaktstugan. Växligheten består av småvuxen 
granskog norr om ån och runt vägen är det blandskog. 

Åtgärder 
Området med granskog mellan ån och vägen till jaktstugan får inte fällas. Den utgör ett viktigt 
jaktområde både för mustasch/Brandts och långörad fladdermus. 
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Foton : 0166 Björkingssjön 
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0175 Skedomsbodarna

Beskrivning 
Skedomsbodarna som ägs och förvaltas av Skogsstyrelsen ligger inbäddade i blandskog. Två 
av dessa bodar är privatägda. I den ena av dessa två byggnader finns det en koloni av mus-
tasch/Brandts fl addermus. Vid inventeringen räknades det till trettiotvå individer. I skogspar
tiet väster om vägen till bodarna observerades en långörad fladdermus och på den öppna ytan 
vid bodarna på andra sidan Sågån flög det nordisk fladdermus. Det är riklig tillgång på insekter 
i området. 

Åtgärder 
Kolonin med mustasch/Brandts får vara kvar för ägaren till boden. Man bör låta skogen runt 
vägen in till bodarna vara kvar, då den utgör en viktig jaktbiotop både för mustasch/Brandts 
och den långörade fladdermusen. 

Foto: 0175 Skedomsbodarna 
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Foto: 0175 Skedomsbodarna 

0181 Österåsen

Beskrivning
Österåsens hälsohem ger en skiftande natur, från lummiga trädgårdar till löv-, tall- och bland
skog med inslag av fuktig mark. Vid inventeringen upptäcktes nordisk och mustasch/Brandts 
fladdermus i området. 
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Foto: 0181 Österåsens hälsohem 

Foto: Utsikt från Österåsen 
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0181b Brobackarna

Beskrivning 
Brobackarna utgör en liten hussamling som ligger i skogskanten. På vinden i boningshuset 
håller en koloni av mustash/Brandts fladdermus till. Det observerades också nordisk och lån
görad fladddermus i området. 

Åtgärder
Ägaren till huset har haft fladdermöss där så länge han minns, och vill ha dem kvar. Det behövs 
inga speciella åtgärder när det gäller kolonin. Däremot bör skogen bakom huset inte avverkas 
eftersom fladdermössen har detta som sitt födosöksområde. 
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0182a Ledingsån

Beskrivning 
Området kring Ledingsån inventerades, dock gick det inte att komma fram till tunneln som 
ligger efter dammen. På avstånd hördes en jagande vattenfladdermus. 

Foto: 0182a Ledingsån 
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Foto: Fullmåne en vacker sommarnatt 2007 
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0185 Gålsjö bruk

Beskrivning 
Miljön på Gålsjö bruk och dess omgivningar skiftar mycket. Kort sagt finns allt från skog, 
dammar, parkmiljö och våtmark här. Området inventerades från bruket via dammarna upp till 
dammen vid badplatsen. Runt själva bruket i parkmiljön fanns nordisk fladdermus och vid 
dammarna fl ög vattenfladdermöss. Inne i skogen och vid våtmarkerna kunde man höra mus-
tasch/Brandts fladdermus. 

Åtgärder 
Det sker avverkning i området, t.ex. öster om vägen till badplatsen, men väster om denna är 
skogen orörd. Man bör låta en del av skogen runt våtmarken vid den övre dammen vara kvar, 
då den skyddar själva dammen och gynnar både mustasch/Brandts och vattenfl addermus. Även 
skogen runt den första dammen ovanför kapellet bör vara kvar av samma anledning. 

Foto: 0185 Gålsjö bruk 
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Foto: 0185 Gålsjö bruk 

0189 Holms gravfält

Beskrivning 
Gravfältet ligger nere vid älven och består av gravkullar och större träd som står på sidan om 
dessa. Det finns en del buskar och sly i södra kanten mot älven. Mellan de stora träden sågs 
nordisk fladdermus och bland slyn jagade mustasch/Brandts fl addermus. Långörad fladdermus 
flög runt träd och buskar. 
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Åtgärder 
Låta de större träden mellan gravkullarna stå kvar då de gynnar både nordisk och långörad 
fladdermus. Buskarna och slyn vid nedre kanten bildar en skyddande ridå och är bra reproduk
tionsområde för insekter samt jaktmark för mustasch/Brandts fladdermus. 

Foton: 0189 Holms gravfält. 
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0189b Björkå bruk

Beskrivning 
Björkå bruk inventerades runt byggnaderna vid Björkå herrgård, ravinen väster om herrgården 
och vägen som går från byggnaderna ner mot älven. Runt byggnaderna fanns inga fladdermöss 
vid inventeringstillfället, men vid ravinen kunde man höra mustasch/Brandts fl addermus. Den 
hördes också längs med vägen ner mot älven. 

Foto: Björkån i månsken 
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0192 Hågestaön

Beskrivning
Hågestaön ligger mitt i Ångermanälven i Sollefteå och är en av de bättre lokalerna i Sollefteå 
kommun. Hela ön inventerades och arterna är spridda över ön. Vid brofästet jagade nordisk 
fladdermus under bron och vattenfladdermus flög längs strandkanten. Vid stigen som går väs
terut observerades mustasch/Brandts fladdermus och mitt på ön bland de höga träden sågs 
långörad fladdermus avsöka trädkronorna. På nordöstra sidan i gläntorna sågs fl er nordiska 
fladdermöss jaga. Den gråskimliga fladdermusen hördes ute över älven. 

Åtgärder 
Hågestaön är en av de artrikaste lokalerna (fem arter) och bör så förbli. Stigarna på ön kan 
röjas fram, men träden bör inte fällas. Likaså de buskar som finns på ön bör få stå kvar. 
Foto: 0192 Hågestaön 
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Foton: 0192 Hågestaön 
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0192b Djupöspåret

Beskrivning 
Djupöspåret är en gångväg som går norr om hembygdsgården. Den kantas av större björkar 
som bildar en allé och på branten från hembygdsgården finns det andra lövträd som står tätt, en 
del av dessa har dock blivit avverkade. Nordiska fladdermöss flyger längs gångvägen. 
Foto: 0192b Djupöspåret 
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0193 Trefaldighetsdalen

Beskrivning 
Trefaldighetsdalens naturreservat är en bra fladdermusbiotop. Den djupa ravinen kantas av 
tall, gran och lövträd samt tät växtlighet. Nere i ravinen rinner det en bäck som ger en hög 
luftfuktighet och gynnar mängder av insekter. Under inventeringen observerades nordisk flad
dermus flyga i det öppna krontaket. Långörad fladdermus avsökte träd och buskar både vid 
sluttningarna och nere i ravinen. Mustasch/Brandts fladdermus flög längs med bäcken. 

Åtgärder 
Eftersom det är ett naturresvat behövs det inte någon särskild åtgärd för området. Men den 
tallskog som växer utanför området bör få stå kvar, då den utgör ett skydd för de fladdermöss 
som flyger in i reservatet för att jaga. 
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Foto: 0193 Trefaldighetsdalen 
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0194 Bruksån

Beskrivning 
Bruksån flyter lugn just på den här platsen och det bildas pooler i åkrokarna. Vattenfl adder
möss jagar över dessa pooler. Runt vägen står det glest med stora björkar och i gläntorna kring 
dessa jagar nordisk fladdermus. 
Foto: 0194 Bruksån 
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0196 Överlännäs kyrka

Beskrivning
Området Överlännäs kyrka inventerades, dels runt kyrkan men även den nedre kyrkogården. 
Själva kyrkan ligger på en öppen plats, men kyrkogården är omgärdad av en trädridå och inne 
på gården finns det enstaka större träd. Runt kyrkan kunde inga fladdermöss observeras, men 
på kyrkogården flög det nordisk fladdermus i gläntorna mellan de stora träden. Den långörade 
fladdermusen avsökte trädridån på västra sidan av kyrkogården. 
Foto: 0196 Överlännäs kyrka 
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Foto: 0196 Överlännäs kyrka 

0203b Graninge bruk

Beskrivning 
Graninge bruk inventerades längs vägen mellan vattensamlingarna norr om bruket och runt 
själva bruket, samt vid kyrkan. Nordisk fladdermus hördes nere vid dammarna på båda sidor
om vägen. Över vattenytan på själva bruksdammen sågs vattenfladdermus jaga, och vid kyr
kan observerades inga fladdermöss. 
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Fladdermöss 
Kramfors kommun 2007
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Lokalbeskrivningar Kramfors kommun

Objekt Objektbeskrivning M.m/b M.dau E.nil Sp Summa 
0197 Kvarnbacken x 1 
0198 Hämra bg 0 
0199 Käl x x 2 
0202 Sund x 1 
0204 x x 2 
0205 x x 2 
0206 x x 2 

0206b Dysjön 0 
0206c Solbacken x 1 
0207 Röksta 0 
0207c Nordingrå bygdegård x 1 
0208 Styrnäs kyrka x x x x 3 
0209 Köja 0 

0209b Kramfors folkets park x x 2 
0212 Dammen vid Hol x 1 
0217 Berghamn x 1 
0217c x 1 

V.mur P.aur 

Tunsjön 
Bron över Inviksån Ullånger 
Valasjön 

Norr-Lövvik 

*Förklaringar: M.m/b = Mustasch/Brandts fladdermus / M.dau = Vattenfladdermus / E.nil = Nordisk flad
dermus / V.mur = Gråskimlig fl addermus / P.aur = Långörad fladdermus / Sp =Obestämd art 

Sammanfattning av Kramfors kommun.
17 lokaler inventerades i Kramfors kommun. På 13 av dessa platser observerades fl addermöss. Fördelningen 
av arter som förekommer visar att nordisk fladdermus är vanligast, följd av mustasch/Brandts fladdermus. 
Lokal nr 0208 (Styrnäs kyrka) bör skyddas, där förekommer samtliga arter som uppäcktes i kommunen och 
även en art som inte gick att bestämma.
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Översiktskarta Kramfors kommun 
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0197 Kvarnbacken

Beskrivning 
Bäcken som går från Kvarnviken till Sikttjärnen inventerades. Hela sträckan är kantad av tät 
växlighet som bildar en tunnel över bäcken. Det fl ög vattenfladdermöss längs hela bäcken på 
båda sidor vägen. 
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0199 Käl

Beskrivning 
Käl är en stor gård med många byggnader, den ligger alldeles i skogskanten. Antalet mustasch/ 
Brandts fladdermöss tyder på att det finns en koloni i någon av byggnaderna. Även en långörad 
fladdermus hördes i skogskanten. 

Foto: Svarttjärnen i Kramfors kommun 
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0202 Sund

Beskrivning 
Sund är en liten by som inventerades längs vägen från vägbommen i söder genom byn. På 
sträckan observerades nordisk fladdermus. 

0204 Tunsjön 

Beskrivning 
Tunsjön består av en del sommarstugor och mindre villor med tallskog runt om. Området 
inventerades längs den stora vägen med bil. Det observerades ett stort antal nordiska fl adder
möss, samt en del mustasch/Brandts fladdermus. Att det var många av den nordiska fl adder
musen tyder på en koloni, men denna gick inte att lokalisera. 
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0205 Bron över Inviksån Ullånger

Beskrivning 
Bron över Inviksån i Ullånger visade sig vara en plats för två arter fl addermöss. Nordisk flad
dermus jagade uppströms över ån och inne bland träden. Över vattenytan och in under bron 
flög det vattenfladdermus. 

0206 Valasjön 

Beskrivning 
Bebyggelsen vid Valasjön är av både äldre och yngre typ. Det finns tallskog från sjökanten 
och uppåt. Området rakt under Dörabeget inventerades och det observerades vattenfladdermus 
vid sjökanten. Över öppet vatten jagade det ett fåtal nordiska fladdermöss, medan det största 
antalet flög på norra sidan av vägen. 
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0206b Dysjön

Beskrivning 
Den lilla sjön Dysjön inventerades längs vägen. På sidan om vägen och ner mot strandkanten 
står det gles småväxt skog. Det observerades inga fladdermöss i området. 

Foto: Vattenfladdermus (Myotis daubentonii) © P-E Svahn 2007
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0206c Solbacken

Beskrivning 
Solbacken är ett något parkliknande område med stora villor och halvöppna trädgårdar som 
innehåller stora träd. Det observerades mustasch/Brandts fladdermus i området. 
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0207 Röksta

Beskrivning 
Röksta naturreservat inventerades längs den mindre vägen med bil, men inga fladdermöss 
observerades. 

0207a Hyndtjärn 

Beskrivning 
I Hyndtjärn ligger en stor gård omgiven av skog. Kärret har en liten öppen vattenyta och bäck
en som rinner genom området är väl skyddad av skogen norr om vägen. Det kunde ha varit en 
bra lokal, men inga fladdermöss observerades vid besöket. 
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0207c Nordingrå hembygdsgård

Beskrivning 
Hembygdsgården i Nordingrå ligger i ett skogsområde. Platsen innehåller en del äldre bygg
nader och det finns öppna ytor som den nordiska fladdermusen trivs att jaga i. 

Foto: 0207 Nordingrå hembygdsgård 
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0208 Styrnäs kyrka

Beskrivning 
Styrnäs kyrka och området runt kyrkogården hör till de bästa lokalerna i Kramfors kommun. 
Det finns stora, höga lövträd på själva kyrkogården och väster om kyrkan en tallklädd grav
lämning. Norr om kyrkan ligger en liten vattensamling med sumpmark runt om, denna gene
rerar stora mängder insekter till området. Runt vattensamlingen i de öppna ytorna sågs nordisk 
fladdermus, som även fanns inne på kyrkogården. Runt träden på gravlämningen flög det mus-
tasch/Brandts fladdermus. Den långörade fladdermusen observerades även på gravlämningen 
och nere runt vattensamlingen. Det observerades även en individ som inte gick att artbestämma 
(Sp). Inspelningen blev dålig p.g.a. att fladdermusen var långt borta. 

Åtgärder
Det är viktigt att vattensamlingen och sumpmarken inte torrläggs. Även att bibehålla de löv
träd som finns på kyrkogården och de tallar som står på gravlämningen. 
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Foto: 0208 Styrnäs kyrka 

Foto: Ett nattfoto från gravlämningen vid Styrnäs med utsikt över Ångermanälven. 
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0209 Köja

Beskrivning 
Köja är en liten by med äldre bebyggelse och tjock lövskog runt om. Såg ut att vara en bra 
fladdermuslokal. Platsen inventerades med bil från kraftledningen och västerut, men inga flad
dermöss observerades. Vädret var inte det bästa med ihållande regn. 
0209b Kramfors folkets park med omnejd 

Beskrivning 
Kramfors folkets park inventerades till fots, bostadsområdet runt parken med bil. Här lig
ger det villor med trädgårdar och ytor med stora träd. Det observerades nordisk fl addermus i 
gläntorna. Den lilla dammen i området är kantad av enstaka lövträd och här jagade långörad 
fladdermus. 
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0212 Dammen vid Hol

Beskrivning 
Dammen vid Hol är kantad av tät växlighet som gynnar fladdermöss. Uppströms och under 
bron observerades vattenfladdermöss. 

0217 Berghamn 

Beskrivning 
Berghamn inventerades längs vägen genom samhället. Det observerades långörad fladdermus 
i området. 
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0217c Norr-Lövvik

Beskrivning
I området finns det en stor gård och det är en del halvöppna betesmarker sydost om vägen. 
Inventeringen i området gjordes med bil och mustasch/Brandts fladdermus kunde observeras.

Foto: 0217c Norr-Lövvik 
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Fladdermöss 
Härnösands kommun 2007
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Lokalbeskrivningar Härnösands kommun

Objekt Objektbeskrivning M.m/b M.dau E.nil P.nat P.aur Summa 
0221 Västanå x x x (k) 3 
0222 Hemsö kyrka x 1 
0223 Näset 0 
0226 Sörgården 0 
0227 Starred 0 
0229 Brunnässjön x 1 

0229b Höga x 1 
0230 Sanna 0 
0238 Murberget x 1 
0239 Brunne 0 
0243 Byåker x 1 

0243b Gådeån x x x x 4 
0247 Stigsjö 0 
0258 Kyrksjön x x 2 
0283 Barsviken x x 2 

*Förklaringar: M.m/b = Mustasch/Brandts fladdermus / M.dau = Vattenfladdermus / E.nil = Nordisk flad
dermus / P.nat = Trollfl addermus / P.aur = Långörad fladdermus / (k) = Koloniplats 

Sammanfattning av Härnösands kommun 
I kommunen inventerades 15st lokaler och det förekom fladdermöss på nio av dessa. Lokal nr: 0221 (Västanå) 
bör skyddas, då det här finns en koloni av långörad fladdermus. Lokal nr: 0243b (Gådeån) bör även den skyd
das, då förekomsten av trollfladdermus på denna lokal är Sveriges nordligaste. Lokalen besöktes två gånger 
i juni och en gång i augusti, det obseverades trollfladdermus vid samtliga besök. Detta tyder på att arten är 
stationär på denna plats och en koloni finns belägen i närheten. 

Foto: Säbrå kyrka i nattbelysning 
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Översiktskarta Härnösands kommun
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0221 Västanå

Beskrivning 
Västanå naturreservat och Nerbruket inventerades och i den angränsande skogen hördes nord
isk fladdermus och mustasch/Brandts fladdermus. I det mittersta huset vid Nerbruket upptäck
tes en koloni långörade fladdermöss. De höll till i den södra gaveln. 

Åtgärder 
Det behövs inte några speciella åtgärder för området. Dock bör husägaren informeras om att 
koloniplasen är fridlyst. 
Foto: 0221 Västanå. 
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Foto: Västanåfallet. 
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0222 Hemsö kyrka

Beskrivning 
Hemsö kyrka ligger på en ganska öppen plats, med ett hygge på baksidan. Endast en nordisk 
fladdermus observerades vid inventeringsbesöket. 

Foto: 0222 Hemsö kyrka 
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0229 Brunnässjön

Beskrivning
Mellan sjöarna Åmsjön och Brunnässjön inventerades sträckan längs vägen. Landpartiet be
står av gran och tallskog, samt sommarstugor. En fladdermus av arten mustasch/Brandt obser
verades. 

0229b Höga 

Beskrivning 
Höga inventerades längs bäcken som rinner från sjön Finsviken till Skårsviken. På norra sidan 
av vägen är bäcken väl skyddad av träd som kantar den. De bildar en ridå och här inne fl ög det 
vattenfladdermöss längs bäcken. 
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0238 Murberget

Beskrivning 
Murbergets friluftsmuseum består av en hel del gamla byggnader och är kantat av tallskog. 
Vid skogskojorna finns det en del fria ytor och i dessa flög det nordiska fl addermöss. Området 
är rikt på insekter. 

Foto: 0238 Murberget 
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Foto: 0238 Murberget 

0243 Byåker

Beskrivning 
Byåker inventerades längs Helgumsån och det fanns nordisk fladdermus som jagade i områ
det. 
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0243b Gådeå

Beskrivning 
Gådeå inventerades från bron över ån och uppströms till sommarstugorna. Detta är Härnösands 
bästa fladdermuslokal. Här hittades tre olika arter tidigt på säsongen, nordisk fl addermus, vat
tenfladdermus och trollfladdermus. Det är möjligt att det kan finnas fler arter på sensommaren. 
Fyndet av trollfladdermus är det det nordligaste i Sverige. Vid inventeringstillfället upptäcktes 
två individer av arten som flög tillsammans med nordisk fladdermus över den större öppna vat
tenytan vid stugorna. Vattenfladdermössen fanns vid bron och uppströms, dock inte nedströms 
vid bron. 

Åtgärder 
Det får inte göras något större ingrepp i miljön. Träden och buskarna som kantar området bör 
stå kvar. Att det inte fl ög några fladdermöss nedströms bron kan bero på att det inte fanns lika 
mycket skyddande träd och buskar där. Tillgången på insekter var god i området 

Foto: 0243b Gådeå 
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Foton: 0243b Gådeå 
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0258 Kyrksjön

Beskrivning 
Norra delen av Kyrksjön vid bäcken inventerades. Bäcken är kantad av träd och buskar och 
området består i övrigt av blandskog. Nordisk fladdermus fanns i de öppna partierna och mus-
tasch/Brandts fladdermus flög inne bland träden. 

0283 Barsviken 

Beskrivning 
Stigen som går från vägen söder om kyrkan mot Surhalsbukten inventerades. Ca 50m in på 
stigen finns ett kärr och här jagade nordisk fl addermus. Ytterligare en bit in på stigen blir det 
en skogsridå av tallskog och här observerades mustasch/Brandts fladdermus. 
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