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Förord 
 
Detta arbete har genomförts som ett 15 hp examensarbete vid institutionen för naturvetenskap, 
teknik och matematik på Mittuniversitetet i Sundsvall som en del av min kandidatexamen i 
biologi med inriktning naturvård. Svante Holm och Thomas Palo har varit handledare för 
arbetet som utförts i samarbete med länsstyrelsen i Västernorrland. Jag har tidigare gjort 
praktik och arbetat på länsstyrelsen inom vattenområdet då jag har inventerat och utfört 
provtagningar på vattendrag och även sammanställt kemidata från grundvattentäkter i länet.  
I och med det här examensarbetet har jag fått prova på ett helt annat arbetsområde på 
länsstyrelsen och det har varit otroligt lärorikt och roligt.  
 
Handledarna har hjälpt mig och kommit med många goda råd på vägen och jag vill tacka dem 
för deras medverkan! Jag har även fått flera mycket användbara tips och idéer över telefon 
från fladdermuskunnige Johnny de Jong vid Centrum för Biologisk Mångfald på SLU. Jag 
tackar också Andreas Karlberg, som arbetar med åtgärdsprogram för hotade arter på 
länsstyrelsen, för förslaget till uppsats och handledningen i början av arbetet. Jag önskar dig 
och familjen stort lycka till! 
 
Jag trivs väldigt bra på länsstyrelsen och är glad att jag fått chansen att få medverka i deras 
arbete ytterligare en tid. 
 
 
 
 
Sundsvall den 3 juni 2010 
 
Anna Sundeberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omslagsfoto: Slottsparken vid Merlo slott, Timrå. Foto: Anna Sundeberg 
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Sammanfattning 
 
 
Däggdjursgruppen fladdermöss utgör en femtedel av jordens däggdjursarter med runt 1000 
arter. I Sverige har hittills 18 av dessa fladdermusarter påträffats, och samtliga arter är 
fredade. Flera av arterna är mer eller mindre hotade av utrotning och är därmed upptagna i 
den svenska rödlistan. Kunskapen om fladdermusarters beteende och utbredning utökas 
ständigt med hjälp av forskning och inventeringar, och i stora delar av Sverige finns mycket 
god kunskap om fladdermöss. Man vet vilka typer av miljöer som föredras som koloniplatser 
och jaktområden av arterna, till exempel hålträd, äldre byggnader, alléer, grönområden och 
fuktiga skogsområden med närhet till vatten. Marktäcketyper som därmed bör vara 
fördelaktiga för fladdermössen är skog med mycket luckor, bryn och gläntor, områden i 
närheten av vattendrag och sjöar, orter med grönområden och så vidare. 
I Västernorrlands län har information om fladdermössens utbredning fram tills nyligen varit 
knapphändig. Genom en inventering som genomfördes i länet mellan 2006 och 2008 av 
länsstyrelsen har nu kunskapsläget förbättrats och en klar bild finns nu över vilka arter som 
förekommer och vilken utbredning dessa har.  
Denna studie gick ut på att utifrån informationen från inventeringen undersöka om det 
förekommer en skillnad i marktäckning mellan lokaler där få arter hittats, jämfört med lokaler 
där ett större antal arter påträffats. I undersökningen användes fyra av de åtta arter som 
påträffats i länet: nordisk fladdermus, vattenfladdermus, mustasch/Brandts fladdermus och 
långörad fladdermus. Fladdermuslokalerna delades in i två grupper: grupp 1 (1-2 arter) och 
grupp 2 (3-4 arter, alternativt 2 arter varav ett av fynden är en koloni). Med hjälp av GIS-
programmet ArcMap togs marktäckedata fram på ett 1 km2 stort område på varje 
fladdermuslokal. De båda lokalgrupperna jämfördes mot en kontrollgrupp som i detta fall 
bestod av marktäckedata för hela Västernorrlands län. Resultatet av undersökningen visar att 
det inte räcker att enbart använda marktäckning som metod för att upptäcka skillnader mellan 
de båda grupperna och för att kunna förutsäga var fladdermöss kan hittas i länet. 
Marktäckning ger endast en generell bild av lokalerna, och det är tydligt att andra faktorer än 
marktäckeklasser inverkar på fladdermössens val av jaktområde och koloniplatser. Ytterligare 
information behövs för att få reda på vilka dessa faktorer är. GIS-data över till exempel 
ihåliga träd, alléer och gruvor kan kombineras med marktäckningsdata, och därmed fås mer 
detaljerad information om utseendet på fladdermuslokalerna och det blir lättare kunna avgöra 
vad som styr var fladdermössen väljer att uppehålla sig. GIS är ett mycket användbart verktyg 
idag och är även här ett enkelt sätt att förbättra detta kunskapsområde. 
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Abstract 
 
 
There are about 1000 species of bats in the world, and they make up for about a fifth of all 
mammal species. 18 of these bat species have been found in Sweden so far, and all of them 
are placed under protection. Several of the species are more or less threatened by extinction 
and therefore they exist on the Swedish red list.  
The knowledge about the behaviour and spreading of bats is constantly increasing because of 
research and surveys, and there is great knowledge about bats in many parts of Sweden today. 
It is known what types of environments that bats choose for roosting and foraging, for 
example hollow trees, old buildings, avenues, parks and wet woodlands close to water. The 
types of ground cover that probably are preferred by bats are woodlands with clearings, edges 
of wood and glades, areas near streams and lakes, towns with parks and other green areas and 
so on.  
Up until recently, the information about the spreading of bats in the county of Västernorrland 
has been meagre. As a result of a survey that was carried out between 2006 and 2008 by the 
county administrative board, the current knowledge about the species that occur in the area 
and their spreading is much greater.  
The purpose of this study was to use the information from the survey to analyse whether or 
not there is a difference in the types of ground cover between habitats where more species 
have been found compared to habitats with a fewer number of species. In the study, four 
species were used out of the eight species that was found in the county: northern bat, 
Daubenton´s bat, whiskered bat/Brandt´s bat and long-eared bat. The habitats were split into 
two groups: group 1 (1-2 species) and group 2 (3-4 species, or 2 species of whom one of the 
findings is a colony). The GIS-programme ArcMap was used to show data on ground cover 
for a 1 km2 area on every bat habitat. Both of the habitat groups were compared to a control 
group which in this case was data on ground cover for the entire county of Västernorrland. 
The result of the study shows that it is not enough to use only ground cover as a method to see 
differences between the two groups and to predict where bats can be found in the county. 
Ground cover gives only general information about the habitats, and it is clear that there are 
other factors that influence what kinds of habitats the bats choose for foraging and roosting. 
Further information is needed to find out which these factors are. Data in GIS on for example 
hollow trees, avenues and mines can be combined with the data on ground cover, and with 
that the information about the environment in the habitats gets more detailed and it becomes 
easier to decide what factors control where the bats choose to stay. Geographic information 
systems are very useful tools today and in this study it is also a good way of improving the 
knowledge about the bats. 
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Inledning 
 
 
Fladdermöss är ett av de äldsta djurslagen i världen, de äldsta fladdermusfossil man känner till 
är ca 51 miljoner år gamla (Gunnell & Simmons, 2005). Däggdjursgruppen utgör ungefär en 
femtedel av jordens däggdjursarter med störst mångfald i tropiska områden 
(Naturvårdsverket, 2006). Av de ca 1000 arterna i världen finns ungefär 45 representerade i 
Europa (EUROBATS). 18 av dessa har påträffats i Sverige, varav två endast tillfälligt. Alla 
arter i Sverige är insektsätare (Ahlén, 2004; Naturvårdsverket, 2010).  
Samtliga fladdermössarter är fredade i Sverige enligt artskyddsförordningens 4 § samt i vissa 
fall av jaktlagstiftningens 3 § (Naturvårdsverket, 2010). Av de 18 funna arterna är 7 arter 
uppsatta på den senaste rödlistan (Artdatabanken, 2010): bechsteins fladdermus (akut hotad, 
CR), dammfladdermus (starkt hotad, EN), fransfladdermus (sårbar, VU), pipistrell (akut 
hotad, CR), Leislers fladdermus (starkt hotad, EN), sydfladdermus (starkt hotad, EN) och 
barbastell (starkt hotad, EN). 
Fladdermössen är dessutom skyddade enligt den europeiska konventionen EUROBATS 
(EUROBATS, 2010), som utsträcker skyddet till att även gälla boplatser och de viktigaste 
jaktreviren. Konventionen, som trädde i kraft 1994, omfattar hittills 31 europeiska länder 
(Naturvårdsverket, 2006). Naturvårdsverket är utsett till ansvarig myndighet när det gäller 
implementeringen av EUROBATS i Sverige.  
 
 
Beteende 
 
Vid forskning och inventeringar har det framkommit att koloniplatser är en viktig faktor som 
påverkar fladdermössens distribution (Humphrey, 1975), och även tillgången på 
födosöksområden spelar en viktig roll då sökandet har visat sig vara mycket energikrävande 
(Burnett & August, 1981). En studie i Uppland (Ahlén & de Jong, 1991) visar på artspecifika 
utbredningsmönster som ändras under säsongen, och undersökningen stödjer hypotesen att 
tillgången på insekter styr detta mönster.  
Insektsrika vatten och våtmarker med omgivningar, speciellt lövskog och naturliga 
betesmarker anses vara viktiga habitat för fladdermöss (Ahlén et al, 2006). Dessa 
landskapstyper hittas främst i områden med mycket sjöar, längs med vattendrag och i 
kustområden. Andra typer av habitat som kan hysa mycket insekter är äldre, fuktiga skogar, 
äldre betade skogsbestånd, slottsparker, urbana grönområden och trädbeväxta kyrkogårdar. 
Mindre samhällen med trädgårdar och grönområden utgör ofta bra habitat, i dessa områden 
kan till exempel kyrkor, äldre byggnader, alléer och så vidare finnas tillgängliga. Somliga 
arter väljer även att utnyttja gatlampor som drar till sig insekter (Rydell, 1992). Detta 
beteende tycks vara starkare under hösten då insektstillgången sjunker (Ahlén & de Jong, 
1991). 
Olika arter av fladdermöss har anpassat sig till olika miljöer (de Jong, 2000), då tillgången på 
insekter är ojämnt fördelad och jaktbeteendet skiljer sig åt från art till art. Nordisk fladdermus 
föredrar större öppningar, mustaschfladdermusen jagar längs med bryn och gläntor, långörad 
fladdermus håller till inne i skogen och vattenfladdermusen fångar sina byten tätt över 
vattenytan, sjöar och dammar samt större vattendrag är utmärkta insektskällor. Dessa olika 
beteenden minskar troligen konkurrensen, och undersökningar visar att många arter av 
insektsätande fladdermöss specialiserar sig på olika insektsgrupper (Black, 1974). Dock kan 
detta beteende möjligen vara ett resultat av tidigare konkurrens, och en undersökning av 
Husar (1976) visar att arter kan föredra en annan typ av byte då de existerar tillsammans, än 
om de är ensamt förekommande.  
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Många undersökningar har fokuserat på förändringar i artdiversitet på olika avstånd från 
ekvatorn, men få arbeten har utförts gällande höjd över havet. En undersökning har gjorts av 
utbredning av fladdermusarter längs en höjdgradient i den peruanska delen av Anderna 
(Graham, 1983). Denna undersökning visade på att fladdermössen främst koloniserade de 
låglänta delarna av området och att en förflyttning till de mer höglänta delarna hindrades av 
reducerad temperatur, komplexitet hos habitat och tillgång på föda. Författaren drog slutsatsen 
att den större artdiversiteten och den höga tätheten av individer på lägre höjd hade ett 
samband med klimat och en mer komplex skog. Även en annan liknande undersökning i 
samma område (Anderna i sydöstra Peru) gav resultatet att artrikedomen minskade längs 
gradienten (Patterson et al, 1996). 
 
De svenska fladdermuskolonierna är relativt små, de största består av mellan 300 och 500 
individer (de Jong, 2000). Kolonierna bildas i slutet av maj och utgörs i princip enbart av 
honor och ungar. De svenska fladdermössen väljer främst hus i mindre samhällen eller ihåliga 
träd i olika typer av skog, men även gruvor, grottor och gamla stenbyggnader kan tjäna som 
koloniplatser. Marktäcketyper med inslag av berg-i-dagen eller äldre byggnader på till 
exempel fäbodvallar eller i små jordbrukssamhällen med längre historia kan därmed ha en 
inverkan på fladdermössens val av habitat.  
I augusti lämnar fladdermössen platsen inför parningssäsongen som pågår i augusti och 
september. Parningen hos de flesta fladdermössen i den palearktiska regionen är anpassad till 
den säsongsvarierande insektstätheten och sker på hösten eller vintern (Rydell, 1989).  
Under vintern går fladdermössen i vinterdvala på ett svalt frostfritt ställe med hög 
luftfuktighet (de Jong, 2000). Honan är då fortfarande inte dräktig utan förvarar spermierna i 
livmodern och förser dem med näring under hela dvalan. Däggdjur som går i dvala sänker sitt 
energibehov till endast en bråkdel av sin basalmetabolism (Heldmaier & Ruf, 1992). Den 
sänkta kroppstemperaturen bidrar till att biokemiska reaktioner saktas ner, och 
temperaturskillnaden mellan djuret och dess omgivning reduceras vilket gör att kravet på 
värmeproduktion minskar. Fladdermusen är det enda däggdjuret vars metabolism i vila är en 
direkt funktion av kroppstemperaturen (Hock, 1951), vilken under dvalan faller ner till mellan 
1-2ºC över den omgivande temperaturen. 
Tidpunkten för uppvaknande ur dvalan på våren skiljer sig mellan olika fladdermusarter och 
beror också på temperaturen (de Jong, 2000). Då fladdermössen vaknat sker befruktningen av 
honorna som därefter är dräktiga i upp till nio veckor. Ungarna föds runt midsommar, och de 
diar i ungefär tre till fyra veckor innan de ger sig av från kolonin. 
 
 
Hot och skydd 
 
Fragmentering av naturliga habitat orsakar utrotning av arter och minskar den biologiska 
diversiteten (Wilcox & Murphy, 1985). Även fladdermössen påverkas av detta, här är det 
största hotet den storskaliga landskapsförändringen som sker i och med skogsbruk, jordbruk 
och urbanisering (Ahlén et al, 2006). Jordbruksområden är viktiga habitat för fladdermöss då 
de genererar föda i form av insekter, men alltför stora områden undviks av fladdermössen då 
risken att råka ut för rovdjur blir stor. Även skogsområden med ihåliga träd, stor variation i 
ålder samt gläntor och skogsbryn är exempel på områden där fladdermöss trivs. Viktiga 
födosöksområden blir förstörda av bland annat utdikning, avverkning och plantering. 
Tillgången på hålträd och vatten minskar vilket påverkar fladdermössens födotillgång och 
tillgång till koloni- och övervintringsplatser (Naturvårdsverket, 2006). Jordbruket påverkar 
även fladdermusfaunan genom användning av kemikalier vilket minskar insektstillgången, 
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samt bidrar till förändringar i vegetationsstruktur och biotopsammansättning 
(Naturvårdsverket, 2006). Våtmarker, ett mycket nödvändigt landskapselement, försvinner 
genom utdikning och avveckling av betesmarker.  
För att gynna fladdermössen bör man arbeta för att öka födotillgången, öka variationen i skog 
och jordbrukslandskap samt bevara och skapa lämpliga koloni- och övervintringsplatser (de 
Jong, 2000). 
Vissa arter kan utöver de allmänna åtgärderna behöva enskilda åtgärdsprogram för att gynna 
fladdermusfaunan i tillräckligt stor utsträckning, detta gäller främst hotade och sällsynta arter 
(Naturvårdsverket, 2006).  
 
 
Inventering av fladdermöss 
 
Fladdermusdetektorer har använts vid inventeringar av europeiska arter sedan 1978, detta för 
att bättre kunna förstå artspecifika beteenden som flygning, födosök och ekolokalisering 
(Ahlén & Baagøe, 1999). Innan 1978 löd den generella åsikten att fladdermusaktivitet kunde 
kartläggas med denna metod, men att artbestämning inte var möjlig att genomföra. Denna 
uppfattning bottnade delvis i att endast ett fåtal arter studerats i sina naturliga habitat där de 
även använder sina mest karakteristiska ljud. Idag är det accepterat att identifiering av arter 
med fladdermusdetektor är möjlig och metoden används i stor skala. Kunskapen om 
fladdermöss har ökat oerhört och växer kontinuerligt, och ett stort antal landskap i Sverige är 
nu inventerade (Ahlén & Baagøe, 2006). Ny information samlas årligen in för att uppdatera 
rödlistan såväl som nya utbredningsgränser för de vanliga arterna. Med jämna mellanrum 
skickas en nationell rapport till den europeiska konventionen, detta gjordes för Sverige senast 
2006 (EUROBATS, 2010).  
 
I Sverige pågår inventeringar i ett flertal län och kommuner. Nya kunskaper om 
artförekomster och biotoputnyttjande har fåtts i och med flera ekologiska forskningsprojekt 
(Ahlén, 2004). Det har även gjorts studier av migration vid södra Sveriges kuster vilket gett 
ny information om faunan (Ahlén, 1997; Ahlén et al 2007). I några län har 
övervakningsprogram upprättats för återkommande inventeringar av fladdermöss så att 
populationsförändringar kan upptäckas och eventuellt studeras närmare (Naturvårdsverket, 
2006). De landskap och län som har god eller tämligen god kunskap om fladdermusläget är 
Skåne, Öland, Gotland, Småland, Östergötland, Södermanland, Uppland, Västmanland, 
Gästrikland och Hälsingland samt delar av Halland och Västergötland (Naturvårdsverket, 
2006). I övrigt är det viktigt att inventeringarna intensifieras så att en bättre kunskap fås i alla 
delar av Sverige. Hittills har brist på pengar och utbildade inventerare varit de begränsande 
faktorerna. 
 
Kunskapen om fladdermöss i Västernorrlands län har varit bristfällig, både när det gäller vilka 
arter som är förekommande i området och var arterna har sina födosöksområden och kolonier. 
Fram till 2006 har endast ett fåtal undersökningar genomförts. Därför genomfördes en 
inventering mellan 2006 och 2008 i länets samtliga kommuner (Länsstyrelsen Västernorrland, 
2006, 2008). Inventeringen, som genomfördes med ultraljudsdetektor, visar att det finns ett 
flertal viktiga fladdermuslokaler, men samtidigt pekar den på problem och behov av riktad 
skötsel av vissa lokaler. Resultatet av inventeringen visar att åtta arter är stationära i länet; 
mustasch/Brandts fladdermus, vattenfladdermus, fransfladdermus, nordisk fladdermus, 
långörad fladdermus, gråskimlig fladdermus och trollfladdermus. Mustaschfladdermus och 
Brandts fladdermus går inte att åtskilja vid en ultraljudsinventering och därmed redovisas 
dessa arter som en art i inventeringen (Länsstyrelsen Västernorrland, 2006). 
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Fladdermöss och marktäckning 
 
Som nämns ovan gynnas fladdermöss av ett varierande landskap med inslag av bland annat 
vatten och våtmarker, naturliga betesmarker, lövskog och skogsbryn. Denna information kan 
kopplas ihop med marktäckning för att upptäcka eventuella intressanta fladdermuslokaler. 
Exempel på marktäcketyper som borde föredras av fladdermöss är åker- och betesmark, 
vattendrag, våtmarker, sjöar och dammar och grönområden i mindre bostadsområden. 
Åkermark är fördelaktig om den är uppdelad i mindre områden, då fladdermössen inte gärna 
flyger över stora öppna ytor. Finns djurhållning av olika slag i jordbruksområden samt vid 
betesmarker drar detta till sig insekter och utgör då en gynnsam miljö för fladdermöss. 
Insekter finns även i större utsträckning till exempel vid vatten, gatlampor, kyrkor och så 
vidare. Tillgången på föda är den faktor som styr var fladdermössen finns, och de trivs inte i 
områden där marktäckningen domineras av bland annat tät stadsstruktur, industri- och 
hamnområden, flygplatser, områden med sparsam vegetation eller frånvaro av fuktig miljö. 
Brist på föda men även antropogena störningar gör att fladdermössen undviker dessa typer av 
områden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

Syfte 
 
 
Examensarbetet syftar till att utifrån den genomförda inventeringen i Västernorrlands län 
jämföra lokaler med få respektive fler arter med avseende på marktäckning, för att upptäcka 
eventuella mönster i marktäckefördelningen. En analys av fladdermusarternas förekomst i 
förhållande till varandra, samt en höjdanalys, ska även ingå i studien. 
 
 
Frågeställningar 
 

• Förekommer det en skillnad med avseende på marktäckning, på lokaler där ett större 
antal arter påträffats, i jämförelse med lokaler där färre arter hittats?  

• Går det utifrån en eventuell skillnad i marktäckning att förutsäga var fladdermöss kan 
påträffas i Västernorrlands län? 

• Är förekomsten av fladdermusarterna slumpmässig? 
• Skiljer sig fladdermusarterna åt gällande utbredning och höjd över havet?  
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Material och metod 
 
 
Studien utfördes med inventeringen av fladdermöss i Västernorrlands län som underlag. Av 
de åtta arter som påvisats i länet valdes fyra av dessa ut för denna undersökning: nordisk 
fladdermus, mustasch/Brandts fladdermus, vattenfladdermus och långörad fladdermus. Övriga 
arter utelämnades då förekomsten av dessa var alltför gles.  
132 av fladdermuslokalerna i Västernorrlands län innehöll någon eller några av ovan nämnda 
arter. Dessa lokaler sorterades in i två grupper baserat på antal arter: 
 

Grupp 1: En eller två arter har påträffats på lokalen. 
Grupp 2: Tre eller fyra arter har påträffats på lokalen, alternativt två arter varav ett av 
fynden är en koloni. 

 
Tabell 1. Lokaler i grupp 1 och antal arter. (Su) = Sundsvalls kommun, (Å) = Ånge kommun, (K) = Kramfors 
kommun och (Ö) = Örnsköldsviks kommun. a = nordisk fladdermus, b = vattenfladdermus, c = 
mustasch/Brandts fladdermus, d = långörad fladdermus. [k] = fynd av koloni. 
Lokal Antal arter Lokal Antal arter 
Anundsjö kyrka  1 (a) Ledingsån 1 (b) 
Arnäs 1 (a) Lemesjö bygdegård 1 (a) 
Barsviken 2 (a,c) Lidens gamla kyrka 1 (d) 
Berghamn 1 (d) Långliden 1 (a) 
Björkå bruk 1 (c) Lännäs 1 (a) 
Björna kyrka 1 (b) Matfors 2 (a,b) 
Bodum 1 (a) Mjösund 1 (c) 
Bond-Gryttjen 1 (c) Murberget 1 (a) 
Bonäset 1 (a) Mycklingtjärnen 1 (a) 
Borgsjö 2 (a,c) Nordingrå hembygdsgård 1 (a) 
Bron över Björkån 2 (a,b) Norr-Lövvik 1 (c) 
Bron över Inviksån Ullånger 2 (a,b) Norr-Sillre 2 (a,c) 
Bruksån 2 (a,b) Nyland 1 (a) 
Brunnässjön 1 (c) Näset 1 (a) 
Byn 1 (a) Nässjö 1 (a) 
Byviken 1 (a) Ponderosa 1 (a) 
Byåker 1 (a) Pårlön 2 (a,c) 
Dammen vid Hol 1 (b) Ramsele gamla kyrka 2 (a,b) 
Djupsjön 2 (a,b) Rotön 1 (a) 
Djupö spåret 1 (a) Rullnäs  1 (a[k]) 
Edbolet 1 (b[k]) Rödsta badplats 1 (a) 
Flärke 1 (a) Rötjärnen 2 (a,c) 
Forsmobron 1 (b) Selstadammet 1 (b) 
Galtström 1 (b) Selånger kyrka 2 (a,c) 
Gammelbodarna (Su) 1 (a) Selångersån 1 (b) 
Gammelbodarna (Å) 1 (a) Siljekvarnen 1 (a) 
Gideå bruk 2 (a,b) Skademark 1 (a) 
Godmark 1 (d) Skagshamn 2 (a,b) 
Granbacken 2 (a,c) Skede 1 (a) 
Granboda 1 (a) Skorped kyrka 1 (a) 
Graningebruk 2 (a,b) Solbacken 1 (c) 
Gådeå 2 (a,b) Stenviksstrand 2 (a,c) 
Gäle 1 (a) Storön 1 (c) 
Hamntjärnen 1 (b) Ström 2 (a,d) 
Hamptjärnen 1 (a) Sund 1 (a) 
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Hemsö kyrka 1 (a) Sörbyn 1 (a) 
Herrstaviksb 1 (a) Sörfors brukslämning 1 (b) 
Hovsbodarna 1 (a) Sörvik 1 (a) 
Hållen 1 (a) Torrsjö 2 (a,b) 
Hällsjömon 1 (a) Trehöringsös kyrka 1 (a) 
Hässjö 2 (a,d) Tunsjön 2 (a,c) 
Höga 1 (b) Tysknäset 2 (a,c) 
Kilforsen 1 (a) Udden 1 (a) 
Klingre 1 (a) Uman 1 (a) 
Kogrundet 1 (c) Utåstjärn 1 (a) 
Kramfors folkets park med omnejd 2 (a,d) Valasjön 2 (a,b) 
Krigsbyn 2 (a,c) Vallen 1 (a) 
Kvarnbacken (K) 1 (b) Vassnäs 1 (a) 
Kvarnbacken (Ö) 1 (a) Vik 2 (a,c) 
Kvarnåns utlopp 2 (a,b) Västansjö 1 (b) 
Kvarsättsbodarna 1 (a) Västloning 2 (a,d) 
Kyrksjön 2 (a,c) Ängomtjärnen 1 (a) 
Käl 2 (c,d) Österåsen 2 (a,c) 
Lakasund 1 (a) Överlännes kyrka 2 (a,d) 
 
Tabell 2. Lokaler i grupp 2 och antal arter. a = nordisk  
fladdermus, b = vattenfladdermus, c = mustasch/Brandts  
fladdermus, d = långörad fladdermus. [k] = fynd av 
 koloni. 
Lokal Antal arter 
Björkingsjön 4 (a,b,c,d) 
Brobackarna  3 (a,b[k],c)  
Gryttjen 3 (a,b,c) 
Gustafs kyrka/Lagfors bruk 3 (a,b,d) 
Gålsjö bruk 3 (a,b,c) 
Holms gravfält 3 (a,c,d) 
Hågestaön 4 (a,b,c,d) 
Höven 3 (a,c,d) 
Junsele hembygdsgård 4 (a,b[k],c,d) 
Klampenborg 3 (a,b,c) 
Konnsjö 3 (a,b,c) 
Lögdö bruk 4 (a,b,c,d) 
Merlo slott 3 (a,c,d) 
Nybodarna 4 (a,b,c,d) 
Nämforsen 3 (a,b,c) 
Skedomsbodarna 3 (a,c[k],d) 
Skeppsmalen 3 (a,b,d) 
Skiftesbäcken 3 (a,c,d) 
Styrnäs kyrka 3 (a,c,d) 
Trefaldighetsdalen 3 (a,c,d) 
Vagnedet 3 (a,c,d) 
Västanå 3 (a,c,d[k]) 
Väster om Ällöviken 2 (a,c[k]) 
Åvikebruk 2 (a,d[k]) 
 
Grupp 1 innehåller 108 lokaler och grupp 2 innehåller 24 lokaler. Dessa båda grupper 
jämfördes med avseende på marktäckning för att därigenom upptäcka eventuella skillnader.  
För att avgöra om fladdermuslokalerna har ett utseende som skiljer sig från länet i övrigt vad 
gäller marktäckning, skapades en kontrollgrupp innehållande marktäckedata för hela 
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Västernorrlands län. Om det visar sig finnas mönster som skiljer sig åt mellan 
fladdermuslokalerna och kontrollgruppen finns en möjlighet att kunna förutsäga var 
fladdermöss kan finnas i länet.  
 
 
Beräkningar med geografiska informationssystem 
 
Analyser av inventeringsdata utfördes i programmet ArcMap, version 9.2. Tillgänglig 
information i undersökningen var utbredningskoordinater med attributdata från inventeringen, 
länsstyrelsens bakgrundskartor, kommungränser och höjddata (25 m-kurvor) samt 
marktäckedata från Lantmäteriet.  
En buffert skapades runt varje koordinat för att få ett underökningsområde inom vilket 
fladdermössen anses kunna röra sig. Efter råd av Johnny de Jong, Centrum för Biologisk 
Mångfald (CBM), bestämdes utseendet på området till en cirkel med arean 1 km2. En 
liknande undersökning har utförts vid SLU (2009) med en avsevärt större yta hos undersökta 
områden i tre län i södra Sverige. Där drogs slutsatsen att avsaknaden av samband mellan 
fladdermöss och landskapselement berodde på att ytan var alltför väl tilltagen. Detta resultat 
var också bidragande till utformningen av de betydligt mindre områdena i denna uppsats. 
Marktäckedata klipptes ut med de utformade områdena som mall, för att få ut marktäckning 
för varje lokal. Areor för de olika marktäckeklasserna räknades ut, inventeringsskiktet slogs 
ihop med marktäckningsskiktet och informationen överfördes till en exceltabell för vidare 
analyser.  
 

 
Figur 1. Exempel på utseende hos ett område på en fladdermuslokal. De mindre  
polygonerna motsvarar marktäckeklasser. 
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För kontrollgruppen, hela Västernorrlands län, användes kommungränserna för att klippa ut 
marktäckedata. Även denna information överfördes till excelformat. För kontrollgruppen togs 
marktäckeklassen ”Kusthav och oceaner” bort då denna klass inte räknas in i länets yta. Dock 
togs marktäckeklassen med i beräkningarna för fladdermuslokalerna, då området på 1 km2 

måste fyllas och somliga lokaler är belägna så pass nära havet att marktäckeklassen ingår i 
området. 
 
 
Statistiska tester och beräkningar i Microsoft Excel 
 
För att få en överblick över de vanligaste marktäckeklasserna i grupp 1 och 2 beräknades för 
varje klass andelen av lokalernas sammanlagda yta. De tio marktäckeklasser i varje grupp, 
inklusive kontrollgruppen, som hade störst yta togs ut och studerades närmare för att jämföra 
huruvida olika klasser finns bland dessa tio, samt om andelen av total area skiljer sig 
grupperna emellan.  
Marktäckeklasserna delades därefter i varje grupp samt även i kontrollgruppen in i ”klass 1-
10” och ”klass 11-n”, där n är antalet marktäckeklasser i gruppen. Därefter beräknades hur 
stor andel av den totala arean som utgörs av de tio vanligaste marktäckeklasserna.  
 
Students t-test är en statistisk metod som genom en hypotesprövning kontrollerar om skillnad 
i medelvärde föreligger mellan två grupper.  
I detta fall testades andelar av total area för klass 1-11 mellan grupp 1 och 2 för att därmed se 
om någon skillnad finns statistiskt mellan dessa. Därefter testades även grupperna på samma 
sätt mot motsvarande andelar i kontrollgruppen. Nollhypotesen var att ingen skillnad finns 
mellan de tre grupperna.  
 
Om en fördelning av arter i landskapet är slumpmässig bör det finnas något sammanhängande 
i ekologin som avgör just denna förekomst av arter. Är det däremot ingen slumpmässig 
fördelning kan det vara nödvändigt att titta närmare på lokalerna för respektive art, för att då 
upptäcka eventuella förhållanden som kan inverka på artfördelningen. 
χ

2-test kan användas för jämförelse mellan förväntad och observerad frekvens, till exempel 
vid undersökning om en grupp insamlat data skiljer sig signifikant mot det som kan antas 
normalt. Metoden kan påvisa om en artfördelning är slumpmässig eller inte.  
För att i denna studie undersöka om fördelningen av fladdermusarterna är slumpmässig 
kombinerades arterna ihop på samtliga möjliga sätt (se bilaga 3) följt av ett χ2-test enligt 
formeln   
 

( )
∑

−
=

E

EO 2
2χ  

 
O betyder observerat värde och E står för förväntat värde. Med två kolumner och 16 rader blir 
antalet frihetsgrader (2-1)(16-1) = 15. Signifikansnivån sattes till p < 0,001. 
För att upptäcka mönster i marktäckefördelningen och huruvida dessa skiljer sig åt mellan 
arterna användes återigen indelningen ”klass 1-10” samt ”11-n”. De 10 vanligaste 
marktäckeklasserna undersöktes närmare med avseende på andelar av total area samt 
medelarea. 
 
Fladdermusarterna kan ha skilda habitatkrav och flera arter förekommer på gränsen till sitt 
utbredningsområde i Västernorrlands län. Fynden av troll- och gråskimlig fladdermus som 
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gjordes under inventeringen mellan 2006 och 2008 är de nordligaste i världen än så länge 
(Länsstyrelsen Västernorrland, 2006).  
För att undersöka arternas utbredning i länet inkluderades en höjdanalys i studien. Med hjälp 
av höjddata i ArcMap beräknades medelhöjden på varje fladdermuslokal. Informationen 
användes därefter för att upptäcka eventuella skillnader i medelhöjd mellan grupp 1 och 2, 
samt mellan de fyra fladdermusarterna. Varje fladdermusarts förekomster i länet studerades i 
syfte att påvisa om höjd över havet har ett samband med klimat. 
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Resultat 
 
 
Marktäckning på fladdermuslokaler och jämförelse med kontrollgrupp 
 
Tabell 3. Andel av total area för de 11 vanligaste marktäckeklasserna på  
fladdermuslokalerna och motsvarande andelar i kontrollgruppen. n1 = 108, n2 = 24. 
  Andel (%) 

Klass 1-11 Grupp 1  Grupp 2  Kontrollgrupp 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 12,699 16,466 24,115 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 10,741 11,122 16,816 
Betesmarker 4,829 5,125 1,035 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 7,297 10,462 7,555 
Hygge 5,565 4,159 12,519 

Orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och 
grönområden 3,803 2,588 0,319 
Sjöar och dammar, öppen yta 7,492 3,511 5,416 
Ungskog 5,939 6,762 10,116 
Urbana grönområden 3,193 3,280 0,295 
Vattendrag 3,486 7,636 0,686 
Åkermark 19,271 12,752 3,144 

  
En jämförelse mellan grupp 1 och 2 med hjälp av tabell 3 visar att en viss skillnad 
förekommer när det gäller de vanligaste marktäckeklasserna på fladdermuslokalerna. Till 
exempel har sjöar och dammar nästan dubbelt så stor utbredning hos lokalerna i grupp 1, och 
även åkermark är vanligare med drygt 19 % täckning i grupp 1 mot knappt 13 % i grupp 2. 
Lokalerna i grupp 2 har istället en högre andel äldre barrskog, drygt 16 % jämfört med 12,7 % 
i grupp 1. Grupp 2 har som sagt en mindre andel sjöar och dammar men här finns en större 
utbredning av vattendrag än lokalerna i grupp 1. Även marktäckeklassen ”blandskog, ej på 
myr eller berg-i-dagen” finns i något större utsträckning på lokalerna i grupp 2.  
 
 
 

 
Figur 2. Andel av total area för de 10 vanligaste samt övriga 
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 marktäckeklasser i grupp 1, och motsvarande andel av kontrollgruppens 
 area. För kontrollgruppen visas även andelen för de marktäckeklasser  
som saknas på fladdermuslokalerna. n1 = 108. 
 

 
Figur 3. Andel av total area för de 10 vanligaste samt övriga marktäckeklasser  
i grupp 2, och motsvarande andel av kontrollgruppens area. För kontrollgruppen  
visas även andelen för de marktäckeklasser som saknas på fladdermuslokalerna.  
n2 = 24. 
 
De vanligaste marktäckeklasserna för grupp 1 är åkermark, barrskog ej på lavmark > 15 
meter, barrskog ej på lavmark 5-15 meter, sjöar och dammar öppen yta, blandskog ej på myr 
eller berg-i-dagen, ungskog, hygge, betesmarker, orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och grönområden samt vattendrag. De vanligaste 
marktäckeklasserna för grupp 2 är barrskog ej på lavmark > 15 meter, åkermark, barrskog ej 
på lavmark 5-15 meter, blandskog ej på myr eller berg-i-dagen, vattendrag, ungskog, 
betesmarker, hygge, sjöar och dammar öppen yta samt urbana grönområden. 
Figurerna 2 och 3 visar att de marktäckeklasser som finns i kontrollgruppen men som saknas 
hos fladdermuslokalerna endast utgör en mycket liten del av kontrollgruppens totala area, och 
i övrigt är fördelningen relativt överensstämmande mellan lokalerna och kontrollgruppen. 
Däremot visar en jämförelse mellan enskilda marktäckeklasser på en skillnad i fördelning 
mellan de tre grupperna (tabell 3). Äldre och yngre barrskog, hygge, ungskog och myrar är 
marktäckeklasser som är vanligt förekommande både i kontrollgruppen och på lokalerna. 
Dock finns klasserna representerade i betydligt större utsträckning i kontrollgruppen än hos 
grupp 1 och 2. Till exempel har äldre och yngre barrskog en sammanlagd andel på knappt 40 
% i kontrollgruppen, jämfört med 23,44 % respektive 27,59 % hos grupp 1 och 2. Klassen 
”blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen” finns i ungefär samma utsträckning i 
kontrollgruppen som i grupp 1 (drygt 7 %) men andelen hos grupp 2 är större (10,46 %).  
Andelen sjöar och dammar är lägre i grupp 1 än i kontrollgruppen, men högre i grupp 2.  
Åkermark, betesmarker, vattendrag, urbana grönområden samt orter med mer än 200 invånare 
och med större områden av trädgårdar och grönområden, är exempel på marktäckeklasser som 
förekommer betydligt mer frekvent på fladdermuslokalerna jämfört med kontrollgruppen. 
Andelen åkermark är hos grupp 1 och 2 12,75 % respektive 19,27 %, och enbart 3,14 % hos 
kontrollgruppen. 
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De tre dominerande marktäckeklasserna på fladdermuslokalerna är desamma hos både grupp 
1 och grupp 2: barrskog ej på lavmark > 15 meter, barrskog ej på lavmark 5-15 meter samt 
åkermark. Enligt tabell 3 förekommer åkermark i större utsträckning i grupp 1, medan den 
äldre och yngre barrskogen finns i större andel hos grupp 2.  
I grupp 1 motsvarar dessa tre marktäckeklasser 42,7 % av den totala arean i gruppen, mot 40,3 
% hos grupp 2. 
 
Dessa skillnader är dock viktiga att testa statistiskt för att få en klarare bild över huruvida de 
är tillräckligt stora för att kunna bekräfta hypotesen att det går att förutsäga var fladdermöss 
kan påträffas i länet enbart utifrån marktäckeklasser. En jämförelse med hjälp av students t-
test gjordes, dels mellan grupp 1 och 2 och dels mellan grupperna och kontrollgruppen. 
Resultatet av jämförelsen mellan grupp 1 och 2 visar att nollhypotesen kan bekräftas med 99 
% säkerhet (P<0,05). Samma jämförelse mellan grupperna och kontrollgruppen visar också 
att nollhypotesen kan bekräftas, dock med en säkerhet på knappt 60 % (P<0,05). Skillnaden 
visade sig vara något större mellan grupp 2 och kontrollgruppen än mellan grupp 1 och 
kontrollgruppen.  
Därmed kan slutsatsen dras att marktäckningen på fladdermuslokalerna inte skiljer sig 
tillräckligt mycket mot kontrollgruppen för att med säkerhet kunna avgöra var fladdermöss 
borde kunna påträffas.  
 
Vid en närmare undersökning av vad som skulle kunna skilja fladdermuslokalerna från 
genomsnittet i Västernorrlands län, upptäcktes 5 marktäckeklasser som har en betydligt större 
utbredning i grupp 1 och 2. Dessa klasser undersöktes närmare för att se om de förekommer 
på alla fladdermuslokaler och om det därmed går att binda dessa typer av områden till 
lokalerna. Skulle det vara så går det att åtminstone peka på detta som ett möjligt 
utseendemönster som skiljer sig mot genomsnittet i länet. De fem marktäckeklasser som 
skiljer ut sig både i grupp 1 och 2 är 
 

1. Betesmarker 
2. Orter med mer än 200 invånare och med större områden av trädgårdar och 

grönområden 
3. Urbana grönområden 
4. Vattendrag 
5. Åkermark 

Resultatet av detta visas i tabell 4 nedan. En fullständig förteckning över lokalerna och de 
marktäckeklasser 1-5 som förekommer på varje, finns i bilaga 2.  
 
Tabell 4. Antal av de marktäckeklasser som  
finns i större utsträckning på fladdermus- 
lokalerna än hos kontrollgruppen, på de  
lokaler där 1, 2, 3 respektive 4 arter 
 observerats. 
  Antal marktäckeklasser 
Antal arter 0 1 2 3 4 5 

4 2 0 1 1 1 0 
3 2 4 4 3 2 2 
2 4 6 13 7 4 1 
1 2 18 34 13 5 3 

 
Ur tabell 4 och uppställningen i bilaga 2 kan utläsas att ett samband saknas mellan 
artförekomster och detta kvantitativa mått på marktäckningstyper. Inte heller finns någon 
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kvalitativ faktor som visar att någon av marktäckeklasserna finns representerade i större 
utsträckning hos lokalerna. Lokaler med fler arter har i några fall många av dessa 
marktäckeklasser men det finns även lokaler som saknar dem helt. Detsamma gäller för 
lokaler med ett färre antal arter. Genomsnittet säger att de fem marktäckeklasserna föredras av 
fladdermössen jämfört med genomsnittsytan i länet, men vid närmare jämförelse finns inget 
mönster som bekräftar detta. 
 
 
Artfördelning med χ2-test 
 
För att undersöka om fördelningen av fladdermusarter är slumpmässig gjordes ett χ2-test. De 
fyra fladdermusarterna i denna studie kombinerades ihop på de sätt de kan förekomma i 
förhållande till varandra.  
 
χ

2-värdet räknades ut enligt formeln 
 

( )
5,54

2
2

=
−

=∑ E

EO
X  

 
χ

2
(15) = 54,5, P< 0,001 vilket visar att nollhypotesen kan förkastas och fördelningen av arterna 

är därmed inte slumpmässig.  
Tabellen i bilaga 3 visar att artkombinationerna har olika stor inverkan på χ2-värdet. Störst 
inverkan har de lokaler där endast vattenfladdermus hittats. Arten observerades på långt fler 

lokaler än vad det förväntade värdet anger vilket ger ett högt värde på 
( )

E

EO 2
−

. Studien 

omfattar enbart de lokaler där minst en art påträffats, men då nollvärdet fortfarande tas med i 
χ

2-testet får även detta värde en viss inverkan på χ2-värdet. 
 
Då artfördelningen inte är slumpmässig gjordes en undersökning av de vanligaste 
marktäckeklasserna för varje art, för att se om till exempel vattenfladdermus väljer ett annat 
utseende på habitat än övriga arter. 
 
Tabell 5. De 10 vanligaste marktäckeklasserna på lokaler (n = 107) med nordisk fladdermus. 

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Åkermark 17,3 0,22 0,17 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 13,5 0,14 0,13 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 10,7 0,11 0,08 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 7,5 0,08 0,07 
Sjöar och dammar, öppen yta 7,4 0,14 0,13 
Ungskog 6,3 0,07 0,06 
Hygge 5,4 0,07 0,07 
Betesmarker 5,2 0,07 0,05 
Vattendrag 3,8 0,18 0,10 
Orter med mer än 200 invånare och med större 
områden av trädgårdar och grönområden 3,7 0,18 0,10 

 
Tabell 6. De 10 vanligaste marktäckeklasserna på lokaler (n = 38) med vattenfladdermus. 

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 15,7 0,16 0,13 
Åkermark 14,6 0,22 0,19 
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Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 11,6 0,13 0,09 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 8,4 0,09 0,08 
Ungskog 5,9 0,07 0,06 
Hygge 5,5 0,07 0,06 
Sjöar och dammar, öppen yta 5,1 0,09 0,11 
Betesmarker 4,8 0,07 0,05 
Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen 3,4 0,05 0,06 
Vattendrag 3,3 0,18 0,08 

 
Tabell 7. De 10 vanligaste marktäckeklasserna på lokaler (n = 44) med mustasch/Brandts fladdermus. 

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Åkermark 14,6 0,19 0,17 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 13,9 0,15 0,14 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 10,4 0,11 0,07 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 10,1 0,10 0,10 
Vattendrag 7,5 0,22 0,11 
Ungskog 6,8 0,08 0,06 
Sjöar och dammar, öppen yta 6,0 0,12 0,11 
Hygge 5,0 0,06 0,01 
Betesmarker 4,2 0,06 0,04 
Orter med mer än 200 invånare och med större 
områden av trädgårdar och grönområden 3,6 0,16 0,10 

 
Tabell 8. De 10 vanligaste marktäckeklasserna på lokaler (n = 27) med långörad fladdermus. 

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Åkermark 18,5 0,24 0,15 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 15,5 0,17 0,14 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 9,9 0,11 0,08 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 9,4 0,10 0,08 
Vattendrag 7,7 0,23 0,11 
Ungskog 6,9 0,08 0,06 
Betesmarker 5,7 0,08 0,04 
Urbana grönområden 3,7 0,14 0,08 
Hygge 3,5 0,04 0,06 
Sjöar och dammar, öppen yta 3,2 0,09 0,09 

 
Åkermark samt äldre och yngre barrskog är de tre mest förekommande marktäckeklasserna 
hos samtliga arter. Åkermark finns dock i större andel hos nordisk fladdermus och långörad 
fladdermus, och även medelarean är större på dessa lokaler. Lokalerna där vattenfladdermus 
och långörad fladdermus påträffats har något större andel barrskog än övriga arter.  
Hur stor andel de tre vanligaste marktäckeklasserna utgör av den totala arean på lokalerna 
skiljer sig något mellan de fyra fladdermusarterna.  
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Nordisk fladdermus

80,7%

19,3%

Klass 1-10

Klass 11-36

 
Figur 4. Andel av total area för de 10 vanligaste samt övriga 
marktäckeklasser på lokaler med nordisk fladdermus. 
 

Vattenfladdermus

78,2%

21,8%

Klass 1-10

Klass 11-34

 
Figur 5. Andel av total area för de 10 vanligaste samt övriga 
marktäckeklasser på lokaler med vattenfladdermus. 
 

Mustasch/Brandts fladdermus

82,0%

18,0%

Klass 1-10

Klass 11-34

 
Figur 6. Andel av total area för de 10 vanligaste samt övriga 
marktäckeklasserna på lokaler med mustasch/Brandts fladdermus. 
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Långörad fladdermus

84,0%

16,0%

Klass 1-10

Klass 11-31

 
Figur 7. Andel av total area för de 10 vanligaste 
marktäckeklasserna på lokaler med långörad fladdermus. 
 
Figurerna 4-7 visar att andelen hos marktäckeklasserna 1-10 skiljer sig något mellan arterna. 
Andelen är som störst hos långörad fladdermus (84 %) och minst hos vattenfladdermus (78,2 
%). Detta är dock obetydliga skillnader och informationen i tabellerna och figurerna ovan 
tyder inte på att några större skillnader förekommer mellan lokalerna. 
Av de 10 mest förekommande marktäckeklasserna är 9 gemensamma för samtliga arter, men 
fördelningen är olika för några av dem. Mustasch/Brandts fladdermus och långörad 
fladdermus förekommer på lokaler där andelen vattendrag är dubbelt så stor som på övriga 
lokaler. Långörad fladdermus har påträffats på lokaler med en mindre andel sjöar och dammar 
jämfört med lokalerna där de andra tre arterna hittats. Dock är medelarean hos sjöarna som 
störst där nordisk fladdermus finns. Långörad fladdermus har dessutom en mindre andel 
hygge på lokalerna.  
Marktäckeklassen ”Orter med mer än 200 invånare och med större områden av trädgårdar och 
grönområden” är mindre förekommande hos vattenfladdermus, denna art har istället en större 
andel av klassen ”Lövskog ej på myr eller berg-i-dagen” på lokalerna. I övrigt hittades inga 
distinkta skillnader som kan diskuteras som en orsak till varför arten hittats ensam på så pass 
många lokaler.  
 
 
Medelhöjd och utbredning 
 
Medelhöjden hos lokalerna jämfördes dels mellan grupp 1 och 2, och dels mellan de fyra 
ingående fladdermusarterna.  
 
Tabell 9. Medelhöjd för  
de båda gruppernas  
lokaler (n1 = 108, n2 = 24). 
Grupp Medelhöjd 

1 100,6 
2 86,2 

 
Ur tabell 9 kan utläsas att lokalerna i grupp 2 har en lägre medelhöjd än i grupp 1. Då 
höjdläget troligtvis har med klimat att göra, undersöktes lokalernas lägen i varje grupp med 
hjälp av utbredningskartor i ArcMap.  
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De 108 fladdermuslokalerna i grupp 1 visade sig vara mer allmänt spridda i länet, både inåt 
landet och längs kusten. I Medelpad finns de flesta lokaler längs eller i närheten av Ljungan 
hela vägen till Haverö, samt väster om Sundsvalls tätort. Lokalerna täcker större delen av 
Ångermanland med fladdermusfynd långt upp i de nordvästra och nordöstra delarna av 
landskapet.  
I grupp 2 finns 32 lokaler och en stor del av dessa är belägna vid kusten eller längs/i närheten 
av Ångermanälven upp till Junsele. I Medelpad är Skiftesbäcken (väster om Nedansjö) den 
lokal som är belägen längst västerut.  
 
Tabell 10. Medelhöjd för fladdermusarternas lokaler  
(nnordisk = 107, nvatten = 38, nmustasch/Brandts = 44,  
nlångörad = 27). 
Art Medelhöjd (möh) 
Nordisk fladdermus 102,0 
Vattenfladdermus 102,8 
Mustasch/Brandts fladdermus 99,9 
Långörad fladdermus 75,9 
 
Tabell 10 visar att en skillnad förekommer i medelhöjd även för fladdermusarterna. Nordisk 
fladdermus och vattenfladdermus har de högsta medelvärdena. Mustasch/Brandts fladdermus 
har ett något lägre värde, medan långörad fladdermus påträffades på den lägsta medelhöjden. 
Även här undersöktes lokalernas lägen för att kunna se eventuella utbredningsmönster som 
skiljer sig arterna emellan. Den nordiska fladdermusen är mycket allmänt spridd i länet och 
förekommer vid kusten, inåt landet och vid de större vattendragen. Vattenfladdermusen finns i 
Kvarnåns utlopp i västra Medelpad men är här annars mest förekommande närmare kusten. I 
Ångermanland är arten något mer allmänt spridd men med många lokaler i närheten av eller 
vid Ångermanälven. Mustasch/Brandts fladdermus finns på fler lokaler längs Ljungan än 
vattenfladdermusen och har hittats i Haverö i väster. Kusten i Medelpad hyser fler lokaler än 
kustområdet i Ångermanland. Här ligger istället flertalet lokaler belägna vid Ångermanälven. 
Långörad fladdermus finns inte söder om Timrå med undantag för Skiftesbäcken vid Ljungan. 
Arten förekommer mest vid kusten och längs Indalsälven och Ångermanälven upp till Junsele, 
och enbart ett fåtal lokaler ligger belägna inåt landet bort från större vattendrag.  
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Diskussion 
 
 
Vid undersökning av landskapets utseende med avseende på marktäckning på de 132 
fladdermuslokalerna i Västernorrlands län, kan ett visst mönster skönjas när det gäller vilka 
marktäckeklasser som finns i störst utsträckning. På samtliga lokaler är bland annat åkermark, 
äldre och yngre barrskog, blandskog och vatten vanligt förekommande (tabell 3). Ett område 
på 1 km2 tycks ha liknande landskapstyper i både grupp 1 och 2. Att områdenas utseende med 
avseende på marktäckeklasser är så pass överensstämmande beror antagligen på att man innan 
inventeringstillfällena valt områden med specifika krav på landskapselement där 
sannolikheten att lokalisera fladdermöss är hög. Något som kan inverka på resultatet och 
därmed bör beaktas är att grupp 1 innehåller så många fler lokaler än grupp 2 (tabell 1 och 2). 
Skulle antalet lokaler vara lika stort i grupp 2 skulle resultatet möjligtvis ge en mer rättvis bild 
av marktäckningen och minska risken för att marktäckeandelarna är ett resultat av slumpen.  
Skillnader i medelarea och standardavvikelse mellan fladdermuslokalerna och 
kontrollgruppen kan skilja sig åt. Då områden på 1 km2 klipptes ut från marktäckedatat 
beskärdes till viss del större områden av bland annat åkermark och skog (figur 1). Detta gör 
att medelarean hos en polygon egentligen är större men hela området tas inte med i det 
cirkelformade området. Då medelareor i kontrollgruppen beräknades kunde detta göras på 
hela områden. Stora sammanhängande skogspartier och längre, större vattendrag påverkar 
förstås medelarea och standardavvikelse.  
 
Även om en viss skillnad kan ses mellan grupp 1 och 2 genom att enbart titta på andelar av 
total area, måste även skillnaden testas statistiskt. Resultatet visade att marktäckningen på 
fladdermuslokalerna i grupp 1 och 2 är mycket lika, samt att fladdermuslokalernas utseende 
inte skiljer sig tillräckligt mycket från kontrollgruppen.  
Att titta på enbart marktäckning och andelar av total area räcker alltså inte för att kunna 
upptäcka vad som gör att fler arter förekommer på vissa lokaler och ett färre antal på andra. 
Metoden är alltför översiktlig för att kunna se vad som gör att en del platser tycks föredras 
framför andra. När det gäller att kunna förutse bra fladdermuslokaler utifrån jämförelsen 
mellan grupperna 1 och 2 med kontrollgruppen, visar även detta att det inte går att få svar 
enbart med hjälp av marktäckning. Dock kan en distinkt skillnad ses för ett antal 
marktäckeklasser som förekommer i större utsträckning på fladdermuslokalerna än 
genomsnittet i Västernorrlands län (tabell 3). En närmare undersökning gjordes på dessa 
marktäckeklasser för att kunna hitta ett eventuellt utbredningsmönster på detta sätt (tabell 4). 
Undersökningen stärker resultatet ytterligare då den visar att samband saknas mellan 
fladdermusförekomster och förekomst av någon/några av de fem marktäckeklasserna.  
Dessa tester visar alltså att det inte går att jämföra fladdermuslokaler enbart med hjälp av 
marktäckeklasser. De fem typer av marktäckeklasser som enligt tabell 3 finns i större andel i 
både grupp 1 och 2 än i kontrollgruppen finns inte hos alla fladdermuslokaler (bilaga 2), och 
ett antal av dessa saknar alla fem klasser. Detta tyder på att något annat styr var 
fladdermössen väljer att jaga och kolonisera.  
Undersökningen som gjordes i södra Sverige (Grandin & Hallstan, 2009) visade att koppling 
saknades mellan fladdermöss och olika landskapselement. En möjlig orsak till det svaga 
sambandet kunde enligt författarna vara storleken på de valda områdena kring 
inventeringspunkterna. I det här arbetet gjordes en liknande undersökning med mindre 
områden, men som sagt visade även detta på svaga samband. Agosta (2002) gjorde en 
undersökning av stor fladdermus med avseende på habitat, föda och val av koloniplats, och 
kom då fram till att sambandet mellan fladdermus och habitat är litet. Detta förhållande 
försvåras bland annat av fladdermössens mobilitet vilket gör att de får tillgång till ett stort 
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urval av habitat mot den låga energikostnad som krävs för att förflytta sig mellan dessa. 
Agosta nämner även andra undersökningar utförda i Nordamerika som även de inte gett något 
som binder samman fladdermöss med specifika habitat. 
Koloniplatser och jaktområden kan kopplas till flera olika marktäcketyper. Ihåliga träd kan 
finnas i skog såväl som betesmarksområden, samhällen och parker. Detsamma gäller äldre 
byggnader, grottor, gruvor och alléer som inte heller är knutna till en specifik marktäckeklass. 
Koloniplatser och deras förekomster i landskapet kan eventuellt vara en faktor som behöver 
studeras närmare i framtiden för att på så sätt ta reda på hur fladdermössen väljer att sprida 
sig. Undersökningar har visat att fladdermössen ofta gynnas av mänskliga aktiviteter som kan 
ge dem mer föda och koloniplatser (Fenton, 1997), byggnader och det faktum att fladdermöss 
ofta söker föda vid gatlampor är bra exempel på detta. Även om kunskapen växer gällande 
vad som gynnar fladdermössen och vad som påverkar deras val av habitat, behövs mer 
information om vad som behöver skyddas: koloniplatser eller födosöksområden (Fenton, 
1997). De arter som har en större hotbild kanske behöver skydd på populations- eller 
koloninivå, medan mer vanliga arter kräver bibehållande av övervintringsplatser och platser 
där ungar föds upp.  
 
För att få en klarare bild av vad som kan binda fladdermössen till just de områden där de 
påträffats i Västernorrlands län, kan inventeringar med avsikt att hitta lämpliga koloniplatser 
eller annat som kan anses vara fördelaktigt för fladdermössen vara ett bra sätt att gå tillväga. 
På så sätt kan äldre byggnader, gruvor, grottor och övriga hålrum, ihåliga träd, alléer och 
övriga för fladdermöss viktiga element hittas och därmed vägas in i en analys av möjliga 
skyddsvärda områden. Geografiska informationssystem är ett ständigt växande och viktigt 
användningsområde i samhället idag, och verktyget är mycket användbart även inom detta 
arbete. GIS-data med den typ av information som nämns ovan kan kombineras med 
marktäckedatat för att få en mer detaljerad bild av miljöerna där fladdermössen uppenbarligen 
finner sig väl tillrätta. Jaberg och Guisan (2001) drar även i sin undersökning om 
fladdermössens utbredning och koppling till landskap slutsatsen att ytterligare datainsamling 
behövs för att öka kunskapen om fladdermössens beteende. Framtida arbete inkluderar andra 
beskrivningar av landskapet såsom till exempel närvaro av grottor, lutningsaspekt, 
geomorfologi, landskapsskötsel, tillgänglighet av mat och klimat. Denna information kan 
enligt författarna göra det lättare att koppla fladdermössens utbredning till landskapsstruktur. 
 
De marktäckeklasser som dominerar på lokalerna i grupp 1 och 2 är desamma: äldre och 
yngre barrskog samt åkermark. Andelarna skiljer sig dock något grupperna emellan. Även här 
har resultatet möjligen kunnat se annorlunda ut om antalet lokaler i grupp 2 hade varit fler. 
Resultatet i denna studie visar dock på att den generella fördelningen av marktäckeklasserna 
är av samma slag men att andelar av total area skiljer sig något åt mellan grupperna.  
Stora områden av likartad barrskog samt stora hyggen och åkrar är inte optimala jakt- eller 
koloniområden för fladdermöss (de Jong, 2000). Dock kan arterna leva i gränszoner, 
mustaschfladdermus jagar till exempel vid bryn och gläntor. Har ett skogsområde större 
luckighet samt är blötare och lövandelen är högre kan fladdermöss dock trivas i större 
utsträckning. Öppna landskap som till exempel åkrar är en av de sämsta miljöerna för 
fladdermöss, främst för risken att bli tagna av rovfåglar eller ugglor. Om det däremot finns 
trädkorridorer som binder ihop miljöer underlättar detta för fladdermössen vid både jakt och 
transport.  
Större områden av dessa typer utnyttjas alltså inte gärna av fladdermössen, men att de ändå är 
så pass vanliga på lokalerna kan vara ett resultat av att arterna utnyttjar kantzonerna. 
Fragmentering kan också till viss del vara positivt för fladdermössen då kantzonerna förlängs 
(de Jong, 2000), så länge de uppdelade områdena inte blir alltför små och befinner sig för 
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långt ifrån varandra. Att skapa löv- och buskrika skogsbryn mot åkrar och betesmarker är 
därmed ett viktigt sätt att bevara fladdermössens jaktmiljöer.  
 
Undersökningen av fladdermössens förekomster i landskapet och hur ofta de förekommer 
tillsammans med flera arter, gav resultatet att förekomsten inte är slumpmässig. 
Vattenfladdermus visade sig förekomma som enda art på fler ställen än vad som förväntades 
enligt χ2-testet (bilaga 3), detta fenomen hade den största inverkan på χ2-värdet. Ett visst värde 
på noll, det vill säga lokaler där inga arter förväntades hittas, hade också en större inverkan på 
χ

2-värdet än övriga artkombinationer.  
Att vattenfladdermus hittades ensam på så pass många ställen kan möjligen ha att göra med 
utseendet på lokalerna där den påträffats. Arten är den enda av de fyra arterna i denna studie 
som jagar nära vattenytan vid större vattenområden. Om den påträffats vid större områden av 
vatten (till exempel de större vattendragen i länet) är det en rimlig förklaring. Dock är 
vattenfladdermusen även vanlig inne i luckig barr- och lövskog (de Jong, 2000), där även 
andra arter är vanliga och då är det mer förvånande att arten skulle ha hittats på så många 
platser som ensam art. Fynden av vattenfladdermus i länet tycks dock vara vid dammar, sjöar 
och vattendrag av olika storlek, med undantag för lokalen Junsele hembygdsgård 
(Länsstyrelsen i Västernorrland, 2006 och 2008). Flertalet av lokalerna är något större 
vattendrag alternativt stora älvar, och det är vanligt med regleringsdammar eller 
dammområden i närheten eller vid lokalerna. På 9 av 13 (drygt 69 %) av de lokaler där arten 
hittats ensam förekommer dammar av olika slag. För de lokaler där arten förekommer 
tillsammans med andra arter är siffran 48 %, här finns dammar på 12 av 25 lokaler. 
 
Medelhöjden på fladdermuslokalerna skilde sig åt mellan grupp 1 och 2 (tabell 9). Detta tycks 
vid granskning av utbredningskartor bero på klimat. Lokalerna som ingår i grupp 1 var mer 
allmänt spridda i länet, och då höjden över havet stiger längre inåt landet tycks detta vara 
förklaringen till skillnaden i medelhöjd. Arterna i grupp 2 befinner sig på lägre höjd vilket 
överensstämmer med deras lägen vid kusten och längs Ångermanälven.  
Skillnaden i medelhöjd undersöktes på artnivå för att se om olika arter lever på olika höjd 
(tabell 10). Här befinner sig nordisk fladdermus på högst medelhöjd, och arten är också den 
som är mest allmänt spridd i Västernorrlands län. Den är en vanlig art som förekommer i hela 
Sverige både längs kusten och längre inåt landet (Rydell, 1993).  
Sambandet mellan höjdläge och utbredning syns även väl för långörad fladdermus. Jämfört 
med nordisk fladdermus som befinner sig på medelhöjden 102 möh, har långörad fladdermus 
påträffats på en medelhöjd på 75,9 möh (tabell 10). Undersökningen av utbredningskartor för 
arten visar att den i de allra flesta fall observerats vid kusten samt vid de större vattendragen 
Ångermanälven och Indalsälven. Medelhöjden är förstås lägre inte bara vid kusten utan även 
längs dessa större älvar. Resultatet visar att nordisk fladdermus är betydligt mer generell i sitt 
biotopval medan till exempel långörad fladdermus trivs som bäst där kustklimat/mildare 
klimat råder.  
 
I denna studie valdes en kontrollgrupp att jämföra med fladdermuslokalerna. Detta är viktigt 
då en undersökning av fladdermuslokaler ska utföras, för att ta reda på om det går att avgöra 
huruvida områden med observerade fladdermöss har ett speciellt utseende. Ett alternativt sätt 
att gå tillväga hade varit att med hjälp av samma metod som användes i denna studie (bilda 
cirkelformade områden med arean 1 km2) slumpa ut områden i Västernorrlands län som 
saknar fladdermusförekomster. Områdena i kontrollgruppen bör vara lika många som de 
fladdermuslokaler som ingår i studien. Detta kan till exempel utföras genom att bilda ett 
rutnät av cirkelformade områden för att få en jämn spridning av dessa.  
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Att använda Västernorrlands län som kontrollgrupp fungerar bra men är en relativt generell 
informationskälla. Alla ingående marktäckeklasser i länet ingår i kontrollgruppen, men skulle 
däremot ett antal områden slumpas ut och användas som kontrollgrupp ger de mer specifik 
information och innehåller troligen inte alla marktäckeklasser.  
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Bilaga 1  
 
 
Tabell 11. Marktäckeklasser på lokalerna i grupp 1. De klasser som saknar standardavvikelse förekommer 
endast på en lokal.  

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 12,699 0,036 0,063 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 10,741 0,025 0,035 
Barrskog på berg-i-dagen 1,750 0,027 0,035 
Barrskog på lavmark 1,480 0,017 0,028 
Barrskog på myr 0,379 0,015 0,011 
Berg i dagen och blockmark 0,017 0,009 0,012 
Betesmarker 4,829 0,033 0,030 
Blandskog på myr 0,127 0,017 0,011 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 7,297 0,022 0,029 
Blöt myr 0,042 0,011 0,011 
Campingplats och fritidsbebyggelse 0,111 0,024 0,008 
Ej urban park 0,053 0,054  
Hygge 5,565 0,026 0,032 
Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana 
samt hästportanläggning och 
hundkapplöpningsbana 0,197 0,024 0,020 
Industri, handelsenheter, offentlig service 
och militära förläggningar 1,071 0,051 0,064 
Kusthav och oceaner, vegetationstäckt yta 0,088 0,021 0,023 
Kusthav och oceaner, öppen yta 2,056 0,106 0,095 
Landortsbebyggelse med tomtmark av 
öppen karaktär 0,905 0,030 0,025 
Limnogena våtmarker 0,074 0,013 0,011 
Lövskog på berg-i-dagen 0,351 0,017 0,017 
Lövskog på myr 0,092 0,016 0,007 
Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen 3,331 0,020 0,022 
Orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och 
grönområden 1,043 0,059 0,078 
Orter med mer än 200 invånare och 
mindre områden av trädgårdar och 
grönområden 3,803 0,039 0,042 
Orter med mindre än 200 invånare 1,269 0,050 0,042 
Saltpåverkade våtmarker 0,016 0,018  
Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta 0,6258 0,018 0,015 
Sjöar och dammar, öppen yta 7,492 0,090 0,114 
Stränder, sanddyner och sandslätter 0,041 0,015 0,014 
Tät stadstruktur 0,096 0,052 0,011 
Ungskog 5,939 0,023 0,026 
Urbana grönområden 3,193 0,061 0,105 
Vattendrag 3,486 0,132 0,097 
Åkermark 19,271 0,095 0,129 
Övrig myr 0,472 0,017 0,011 
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Tabell 12. Marktäckeklasser på lokalerna i grupp 2. De klasser som saknar standardavvikelse förekommer 
endast på en lokal.  

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 16,466 0,043 0,068 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 11,122 0,024 0,027 
Barrskog på berg-i-dagen 2,481 0,025 0,020 
Barrskog på lavmark 1,474 0,020 0,015 
Barrskog på myr 0,702 0,014 0,011 
Berg i dagen och blockmark 0,905 0,217  
Betesmarker 5,125 0,031 0,029 
Blandskog på myr 0,415 0,020 0,009 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 10,462 0,027 0,043 
Campingplats och fritidsbebyggelse 0,6591 0,053 0,017 
Frukt- och bärodling 0,066 0,016  
Hygge 4,159 0,019 0,057 
Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana 
samt hästportanläggning och 
hundkapplöpningsbana 0,350 0,036 0,008 
Industri, handelsenheter, offentlig service 
och militära förläggningar 0,174 0,035  
Kusthav och oceaner, vegetationstäckt yta 0,011 0,003  
Kusthav och oceaner, öppen yta 3,133 0,150 0,268 
Landortsbebyggelse med tomtmark av 
öppen karaktär 1,793 0,037 0,020 
Lövskog på berg-i-dagen 0,597 0,010 0,009 
Lövskog på myr 0,051 0,012  
Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen 2,420 0,019 0,018 
Orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och 
grönområden 0,327 0,056 0,040 
Orter med mer än 200 invånare och 
mindre områden av trädgårdar och 
grönområden 2,588 0,024 0,005 
Orter med mindre än 200 invånare 0,224 0,053  
Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta 0,247 0,014 0,002 
Sjöar och dammar, öppen yta 3,511 0,069 0,075 
Ungskog 6,762 0,023 0,022 
Urbana grönområden 3,280 0,092 0,065 
Vattendrag 7,636 0,214 0,136 
Åkermark 12,752 0,057 0,090 
Övrig myr 0,108 0,009 0,008 
 
 
Tabell 13. Marktäckeklasser i kontrollgruppen. De klasser som saknar standardavvikelse har endast en 
förekomst i Västernorrlands län. 

Marktäckeklass Andel (%) Medelarea (km2) Standardavvikelse 
Barrskog ej på lavmark > 15 meter 24,115 0,134 0,508 
Barrskog ej på lavmark 5-15 meter 16,816 0,055 0,131 
Barrskog på berg-i-dagen 2,336 0,059 0,115 
Barrskog på lavmark 2,451 0,028 0,067 
Barrskog på myr 1,975 0,028 0,035 
Berg i dagen och blockmark 0,073 0,042 0,054 
Betesmarker 1,035 0,055 0,055 
Blandskog på berg-i-dagen 0,0001 0,017 0,002 
Blandskog på myr 0,839 0,024 0,017 
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Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen 7,555 0,031 0,039 
Blöt myr 0,283 0,026 0,046 
Busksnår 0,003 0,107 0,050 
Byggplatser 0,003 0,258 0,227 
Campingplats och fritidsbebyggelse 0,062 0,067 0,053 
Deponier 0,009 0,136 0,093 
Ej urban park 0,002 0,073 0,028 
Estuarier 0,102 4,060 6,093 
Flygfält (gräs) 0,002 0,077 0,027 
Flygplats 0,027 0,795 0,506 
Frukt- och bärodling 0,010 0,160 0,082 
Golfbana 0,017 0,402 0,267 
Grus- och sandtag 0,047 0,050 0,040 
Hamnområden 0,002 0,074 0,037 
Hygge 12,519 0,098 0,203 
Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana 
samt hästportanläggning och 
hundkapplöpningsbana 0,197 0,051 0,050 
Industri, handelsenheter, offentlig service 
och militära förläggningar 1,071 0,107 0,173 
Landortsbebyggelse med tomtmark av 
öppen karaktär 0,091 0,039 0,036 
Limnogena våtmarker 0,039 0,031 0,040 
Lövskog på berg-i-dagen 0,321 0,028 0,029 
Lövskog på myr 0,174 0,021 0,015 
Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen 3,347 0,034 0,044 
Naturlig gräsmark 0,0004 0,087  
Områden med sparsam vegetation 0,0001 0,027  
Orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och 
grönområden 0,319 0,134 0,180 
Orter med mer än 200 invånare och 
mindre områden av trädgårdar och 
grönområden 0,100 0,077 0,152 
Orter med mindre än 200 invånare 0,100 0,083 0,079 
Saltpåverkade våtmarker 0,002 0,029 0,027 
Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta 0,086 0,023 0,030 
Sjöar och dammar, öppen yta 5,416 0,286 1,207 
Skidpist 0,010 0,123 0,095 
Stränder, sanddyner och sandslätter 0,012 0,052 0,037 
Torvtäkt 0,027 0,378 0,312 
Tät stadstruktur 0,005 0,071 0,066 
Ungskog 10,116 0,064 0,183 
Urbana grönområden 0,295 0,112 0,237 
Vattendrag 0,686 1,338 3,699 
Väg och järnvägsnät med kringområden 0,010 0,235 0,240 
Åkermark 3,144 0,184 0,455 
Övrig myr 5,245 0,058 0,198 
Övriga mineralextraktionsplatser 0,012 0,081 0,069 
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Bilaga 2  
 
 
Tabell 14. Samtliga fladdermuslokaler, de marktäcketyper som finns i större utsträckning på 
fladdermuslokalerna och antal arter på lokalerna. 1 = betesmark, 2 = orter med mer än 200 invånare och med 
större områden av trädgårdar och grönområden, 3 = urbana grönområden, 4 = vattendrag, 5 = åkermark. 
Lokal Marktäcketyp/er Antal arter 
Björkingsjön - 4 
Hågestaön 2,3,4 4 
Junsele hembygdsgård 1,2,3,5 4 
Lögdö bruk 1,5 4 
Nybodarna - 4 
Brobackarna 1,5 3 
Gryttjen 1,5 3 
Gustafs kyrka/Lagfors bruk 1,5 3 
Gålsjöbruk 1 3 
Holms gravfält 1,4,5 3 
Höven 1,4,5 3 
Klampenborg 1 3 
Konnsjö 5 3 
Merlo slott 1,2,3,5 3 
Nämforsen 1,2,3,4,5 3 
Skedomsbodarna - 3 
Skeppsmalen - 3 
Skiftesbäcken 5 3 
Styrnäs kyrka 1,4,5 3 
Trefaldighetsdalen 1,2,3,4,5 3 
Vagnedet 1,3,4,5 3 
Västanå 1,5 3 
Barsviken 1 2 
Borgsjö 1,5 2 
Bron över Björkån - 2 
Bron över Inviksån Ullånger 1,2,3,5 2 
Bruksån 1,3,5 2 
Djupsjön 1,5 2 
Gideå bruk 1,4,5 2 
Granbacken 1,2,3,5 2 
Graninge bruk 1 2 
Gådeå 1,5 2 
Hässjö 1,5 2 
Kramfors folkets park med omnejd 1,2,3,5 2 
Krigsbyn 1,5 2 
Kvarnåns utlopp 1 2 
Kyrksjön 1,5 2 
Käl 5 2 
Matfors 2,3,4 2 
Norr-Sillre 1,5 2 
Pårlön 1,2,4,5 2 
Ramsele gamla kyrka 1,2,3,4,5 2 
Rötjärnen - 2 
Selånger kyrka 5 2 
Skagshamn 1,5 2 
Stenviksstrand 1,4,5 2 
Ström 1,5 2 
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Torrsjö 1,5 2 
Tunsjön 1,5 2 
Tysknäset 1,4,5 2 
Valasjön - 2 
Vik - 2 
Väster om Ällöviken 1,5 2 
Västloning 1,4,5 2 
Åvikebruk 1 2 
Österåsen 1,5 2 
Överlännes kyrka 1,4,5 2 
Anundsjö kyrka 1,2,3,4,5 1 
Arnäs 1,2,3,5 1 
Berghamn 1,5 1 
Björkå bruk 1,4,5 1 
Björna kyrka 5 1 
Bodum 1,2,3,5 1 
Bond-Gryttjen 1,5 1 
Bonäset 1,2,3,5 1 
Brunnässjön 5 1 
Byn 1,5 1 
Byviken 1,5 1 
Byåker 1,5 1 
Dammen vid Hol 1,5 1 
Djupö spåret 2,3,4 1 
Edbolet 1,4,5 1 
Flärke 1,5 1 
Forsmobron 1,4,5 1 
Galtström 1,5 1 
Gammelbodarna (S) 1,5 1 
Gammelbodarna (Å) - 1 
Godmark 1,5 1 
Granboda 1,5 1 
Gäle 5 1 
Hamntjärnen 1 1 
Hamptjärnen 1 1 
Hemsö kyrka 1,5 1 
Herrstaviksbäcken 5 1 
Hovsbodarna 5 1 
Hållen 5 1 
Hällsjömon 4,5 1 
Höga 5 1 
Kilforsen 1 1 
Klingre 1,5 1 
Kogrundet 2,3,4 1 
Kvarnbacken (K) - 1 
Kvarnbacken (Ö) 5 1 
Kvarsättsbodarna 5 1 
Lakasund 1,5 1 
Ledingsån 1,5 1 
Lemesjö bygdegård 5 1 
Lidens gamla kyrka 1,2,3,4,5 1 
Långliden 1,5 1 
Lännäs 1,5 1 
Mjösund 1,2,3,4,5 1 
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Murberget 2,3 1 
Mycklingtjärnen 2,3 1 
Nordingrå hembygdsgård 2,3,5 1 
Norr-Lövvik 1,5 1 
Nyland 5 1 
Näset 1,5 1 
Nässjö 1,5 1 
Ponderosa 1,2,3,5 1 
Rotön 4,5 1 
Rullnäs 5 1 
Rödsta badplats 1,4,5 1 
Selstadammet 1 1 
Selångersån 2,3,5 1 
Siljekvarnen 1,5 1 
Skademark 1,5 1 
Skede 1,5 1 
Skorped kyrka 5 1 
Solbacken 2,3,4 1 
Storön 1,4,5 1 
Sund 1,5 1 
Sörbyn 1,5 1 
Sörfors brukslämning 1,3,5 1 
Sörvik 2,3,5 1 
Trehöringsös kyrka 1,5 1 
Udden 1 1 
Uman 1,4,5 1 
Utåstjärn 1,5 1 
Vallen 1,5 1 
Vassnäs 1,5 1 
Västansjö 1,5 1 
Ängomtjärnen 2,3,4,5 1 
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Bilaga 3  
 
 
Tabell 15. Observerade och förväntade värden för fladdermusarterna. a = Nordisk fladdermus, b = 
vattenfladdermus, c = mustasch/Brandts fladdermus, d = långörad fladdermus. 

Art OBS EXP 
( )

E

EO 2
−  

Ingen  0 9,4 9,441000918 
a 51 40,4 2,776747913 
b 13 3,8 22,09711619 
c 8 4,7 2,278384958 
d 3 2,4 0,134919993 
ab 14 16,3 0,333759791 
ac 15 20,2 1,340292827 
ad 6 10,4 1,85520058 
abc 5 8,2 1,228393492 
abd 2 4,2 1,152700483 
acd 10 5,2 4,443607449 
abcd 5 2,1 4,003797364 
bc 0 1,9 1,90828742 
bd 0 1,0 0,981404959 
bcd 0 0,5 0,490702479 
cd 1 1,2 0,037672762 
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Bilaga 4 
 
 
Tät stadstruktur - Bebyggelse inom tätort där mer än 80% utgörs av artificiella hårdgjorda 
ytor. Klassen motsvaras huvudsakligen av områden i tätorters centrum där sammanhängande 
kvartersbebyggelse förekommer. 
 
Orter med mer än 200 invånare och med mindre områden av trädgårdar och 
grönområden - Bebyggelse inom tätort där mellan 50 och 80% utgörs av artificiella 
hårdgjorda ytor. Övriga områden utgörs främst av vegetation som inte definierats som urbant 
grönområde. Klassen inkluderar friliggande flerfamiljshus, radhus, kedjehus och villor med 
betydande andel av grönska. 
 
Orter med mer än 200 invånare och med större områden av trädgårdar och 
grönområden - Bebyggelse inom tätort där mellan 30 och 50% utgörs av artificiella 
hårdgjorda ytor. Övriga områden utgörs främst av vegetation som inte definierats som urbant 
grönområde. Klassen inkluderar villabebyggelse, radhus och flerfamiljshus med relativt stor 
andel grönska i form av trädgårdar, gräsmattor och planteringar.  
 
Orter med mindre än 200 invånare - Bebyggelse inom småort eller utanför tätort och 
småort där mellan 30 och 80% utgörs av artificiella hårdgjorda ytor. Övriga områden utgörs 
främst av vegetation. Klassen inkluderar villabebyggelse, radhus och fritidsbebyggelse med 
varierande mängd grönska. Förutom bostadshus kan klassen innehålla kontorsbyggnader, 
ekonomibyggnader vid jordbruksproduktion, kyrkogårdar och koloniområden (om 
koloniområden ingår i bebyggelsemask).  
 
Landortsbebyggelse med tomtmark av öppen karaktär - Grupper av eller enstaka hus, 
gårdar med tomtmark och trädgårdar av öppen karaktär som ligger utanför tätort och småort 
och där mellan 30 och 80% utgörs av artificiella hårdgjorda ytor. Bebyggelseobjekt som ingår 
är hus enligt definitionen i GSD, större bostadshus utanför samlad bebyggelse i GSD, slott, 
herrgård, kyrka och ruin. Växthus och växthusområden ingår i klassen. Vidare ingår 
anläggningsområden för pälsdjursgård. 
 
Industri, handelsenheter, offentlig service och militära förläggningar - Bebyggda 
områden som utgörs av industri, handelsenheter, offentlig service och andra offentliga 
byggnader, samt militära förläggningar. Mer än 30% av ytan utgörs av artificiella hårdgjorda 
ytor (områden med asfalt o dyl för olika ändamål samt byggnader). I klassen ingår 
industriområden, köpcentra, sjukhus, vårdhem, skolor, militära förläggningar, fängelser, 
bibliotek, museum, hotell, mässhallar, större transformatorområden, kraftverk, vattenverk, 
reningsverk o dyl. 
 
Väg- och järnvägsnät med kringområden - Samtliga motorvägar samt alla vägar och 
järnvägar inkluderas. Till vägar och järnvägar inräknas tillhörande mark såsom trafikplatser, 
servicestationer, område innanför rondell, vägren, vägbank, rastplatser vid väg, 
järnvägsstationer och bangårdar. 
 
Hamnområden - Hamnområden inklusive kaj, dockor och marinor.  
 
Flygplats - Flygplats med start- och landningsbanor med beläggning (betong eller asfalt) samt 
tillhörande byggnader, anläggningar och andra ytor såsom gräsmarker.  
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Grus- och sandtag - Grus- och sandtag samt tillhörande byggnader, industrier, vägar o dyl. 
Endast naturgrus. Klassen inkluderar områden där uttag sker av grus eller sand. Om 
extraktionsplatsen är täckt av vegetation ingår den ej i klassen. Vattenfyllt grus- och sandtag 
tillhör klass ”sjöar och dammar”. 
 
Övriga mineralextraktionsplatser - Extraktionsplatser för brytning och uttag av mineraler 
och bergarter. Bergkross, tillhörande byggnader, industrier, bergkross, vägar o dyl inkluderas. 
Klassen inkluderar områden där brytning och uttag sker av malm, sten, kalk, skiffer o dyl. 
Vidare inkluderas bergkross på plats. Om extraktionsplatsen är täckt av vegetation ingår den 
ej i klassen. Vattenfylld mineralextraktionsplats tillhör klass ”sjöar och dammar”. 
 
Deponier - Deponier (kommunala, industriella eller gruvavfall) inklusive tillhörande 
byggnader, industrier, vägar o dyl. Bilskrotar ingår. Slamdammar/bassänger kring cellulosa- 
och gruvindustrier eller reningsverk ingår. Om deponin är täckt av vegetation ingår den ej i 
klassen. Vattenfylld deponi tillhör klass ”sjöar och dammar”. 
 
Byggplatser - Byggplatser för vägar, broar, tunnlar, byggnader o dyl.  
 
Urbana grönområden - Grönområden inom tätorter där >70% utgörs av vegetation och 
resterande yta kan bestå av byggnader och andra artificiellt hårdgjorda ytor. Klassen 
inkluderar vegetationsrika områden inom tätort vilka kan utgöras av bl.a. parker, gräsfält, 
kyrkogårdar, koloniområden, djurpark, botanisk trädgård, nöjespark och skogsområden. 
Grönområden kan innehålla enstaka byggnader och hårdgjorda ytor. Klassen inkluderar inte 
öppna våtmarker eller åkermark. 
 
Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt hästsportanläggning och 
hundkapplöpningsbana - Idrottsanläggning, skjutbana, motorbana samt hästsportanläggning 
och hundkapplöpningsbana med tillhörande byggnader och anläggningar. Klassen erhålls från 
Lantmäteriets databas: sport- och idrottsaktiviteter (på plan, bana eller rink), jaktskyttebana, 
bågskyttebana, permanent skjutbana, motorsportanläggningar samt trav- och galoppbana. 
Även idrottsanläggningar tillhörande skolor och utomhusbassänger ingår. Travbanor som har 
åker eller skog i mitten tillfaller åker eller skog. Om anläggningen omsluter en sjö (< 2 ha) 
ingår sjön i klassen om anläggningen är < 2 ha. 
 
Flygfält (gräs) - Flygfält med start- och landningsbana av gräs med tillhörande byggnader 
och anläggningar. 
 
Skidpist - Skidpist med tillhörande byggnader och anläggningar. 
 
Golfbana - Golfbana med tillhörande byggnader och anläggningar. Om klassen omsluter en 
sjö (< 2 ha) ingår sjön i klassen om klassen är < 2 ha. 
 
Ej urban park - Parkliknande områden utanför tätort såsom nöjespark, djurpark, park vid 
slott och herrgårdar inklusive tillhörande byggnader och anläggningar. Större 
kyrkogårdar/begravningsplatser utanför tätort inkluderas i denna klass. För park vid slott ingår 
all annan öppen mark i anslutning till slott. Endast park kring större herrgårdar ingår. Om 
klassen omsluter en sjö (< 2 ha) ingår sjön i klassen om klassen är < 5 ha. 
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Campingplats och fritidsbebyggelse - Campingplatser (inklusive husvagnscamping) och 
utanför tätort/småort belägen fritidsbebyggelse. Campingplatser inkluderas endast om de 
framträder i satellitdata. 
 
Åkermark - Mark som lagts under plog med odlingar av spannmål, oljeväxter, rotfrukter och 
köksväxter med inte frukt och bär. I begreppet ingår även betes- och slåttervallar som ingår i 
rotationsbruk, gamla åkrar och energiskog. Jordgubbsodling tillhör åkermark. Fröplantage 
ingår ej. Plantskola som är omgiven av åkermark förs till åkermark. Omges plantskola av 
skog klassificeras ytan som hygge. Vid blandad omgivning bestäms plantskolans 
klasstillhörighet av dominerande omgivande markslag. 
 
Frukt- och bärodling - Mark som används för frukt- eller bärodling (exklusive jordgubbar) i 
kommersiell skala. 
 
Betesmarker - Gräsmark som används för eller har använts för bete eller slåtter och inte ingår 
i ett rotationsbruk. Träd eller buskar täcker < 30 % av ytan. Gräsmarkerna är hävdade och kan 
vara gödslade, påverkade av insådd vall, kemisk bekämpning eller dränering. Betesmark med 
träd eller buskar som täcker >30 % av ytan karteras som skogs- eller buskmarksklass.  
 
Lövskog, ej på myr eller berg-i-dagen - Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-
dagen med en total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av lövträd. 
Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  
 

Lövskog på myr - Trädbeklädda områden inom våtmark med en total krontäckning på >30%, 
varav >75% av krontäckningen utgörs av lövträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag av 
naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  
 
Lövskog på berg-i-dagen - Trädbeklädda områden nedom fjällen, på berg-i-dagen eller 
hällmarker, med en total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av 
lövträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts.  
 
Barrskog, ej på myr eller berg-i-dagen - Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-
i-dagen med en total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av 
barrträd. Trädhöjd är >5 m med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
 
Barrskog på lavmark - Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-dagen med en 
total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd på mark med 
lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är >5 meter med undantag av 
naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
 
Barrskog, ej på lavmark, 5-15 meter - Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-
dagen med en total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd 
ej på mark med lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är mellan 5 och 15 
meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
 
Barrskog, ej på lavmark >15 meter - Trädbeklädda områden utanför våtmark och berg-i-
dagen med en total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd 
ej på mark med lav som dominerande vegetation i bottenskiktet. Trädhöjd är >15 meter. 
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Barrskog på myr - Trädbeklädda områden inom våtmark med en total krontäckning på 
>30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd. Trädhöjd är >5 meter med undantag 
av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
 
Barrskog på berg-i-dagen - Trädbeklädda områden, på berg-i-dagen eller hällmarker, med 
en total krontäckning på >30%, varav >75% av krontäckningen utgörs av barrträd. Trädhöjd 
är >5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
 
Blandskog, ej på myr eller berg-i-dagen - Trädbeklädda områden utanför våtmark med en 
total krontäckning på >30%, varav varken lövträd eller barrträd utgör >75% av 
krontäckningen. Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre 
höjd tillåts. 
 
Blandskog på myr - Trädbeklädda områden inom våtmark med en total krontäckning på 
>30%, varav varken lövträd eller barrträd utgör >75% av krontäckningen. Trädhöjd är >5 
meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre höjd tillåts. 
 
Blandskog på berg-i-dagen - Trädbeklädda områden, på berg-i-dagen eller hällmarker, med 
en total krontäckning på >30%, varav varken lövträd eller barrträd utgör >75% av 
krontäckningen. Trädhöjd är >5 meter med undantag av naturligt lågvuxen skog där lägre 
höjd tillåts. 
 
Naturlig gräsmark - Gräsmark präglad av klimatisk eller annan naturlig påverkan som 
förhindrar eller försvårar trädväxt. Vegetationen skall täcka >50% av ytan. Gräs och örter 
skall dominera (>75%) den del av ytan som täcks av vegetation. Markerna skall inte vara 
kreatursbetade gräsmarker. Renbete i fjällen tillåts. Markerna skall inte vara gödslade, 
påverkade av insådd vall eller kemisk bekämpning. Klassen utgörs av gräsmarker som är 
öppna p.g.a. av naturliga förhållanden orsakade av klimat, jordart/berggrund eller vatten. I 
klassen ingår öppna naturliga gräsmarker såsom gräshed, lågörtäng, och högörtäng. Naturliga 
strandängar och gräsrika hedar (t.ex. sandgräshed) innefattas. Påtagligt glesa gräsmarker (< 
50% vegetation), t.ex. på alvarmarker, klassificeras som ”Områden med sparsam vegetation”. 
Inkluderat i klassen är även gräsrika militära övningsfält som inte är kreatursbetade. Naturlig 
gräsmark där träd eller buskar täcker > 30% av ytan karteras som skogs- eller 
buskmarksklass. 
 
Busksnår - Buskar med en total täckning på >30% och en höjd mellan ca 1 och 5 meter. 
Inkluderar enbuskmarker, lövbuskmarker (inklusive Ölandstok), buskkärr och videsnår. I 
fjällområden omfattar klassen även friska-våta rishedar med i huvudsak viden men även 
högvuxen och tät dvärgbjörk eller inslag av glest stående fjällbjörkar. I fjällområdet 
inkluderas även våta ängssamhällen med högvuxna buskar. 
 
Hygge - Öppna och igenväxande hyggen där träd/buskar har en höjd på ca < 2 meter.  
 
Ungskog - Ungskog med en täckning på >30% och en höjd mellan ca 2 och 5 meter. 
 
Stränder, sanddyner och sandslätter - Stränder, dyner och slätter med sand eller grus och 
med ingen eller sparsam vegetation. Stränder med klappersten ingår i klassen. Ackumulation 
av sand och grus längs vattendrag ingår. Vidare inkluderas alpina vattendrag med 
ackumulation av sand och grus i de nedre delarna (här ingå sandurfält). 
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Berg i dagen och blockmark - Berg i dagen och blockmark där ytan saknar eller har sparsam 
högre vegetation men kan vara moss- eller lavklätt. Blockmark inkluderar rasbranter, 
blocksänkor, blockstränder. Om skog täcker >30% av ytan tillfaller den en skogsklass. 
 
Områden med sparsam vegetation - Vegetationsfattiga marker med föga eller utvecklat 
bottenskikt. Fältskiktet har en täckning mellan ca 10% och 50%. I fjällområdet inkluderas 
huvudsakligen snölegor och gradienter mot dem. Nedanför fjällen inkluderas 
vegetationsfattiga hedar och alvarmarker. 
 
Limnogena våtmarker - Öppna våtmarker som i stor utsträckning påverkas av vatten från 
sjöar och vattendrag. Vidare ingår blekevåtmarker/blekesjöar inklusive blekvätar. ”Öppna” 
definieras som < 30% täckning av träd eller buskar. Inkluderar sumpkärr, alluvialkärr, 
madmarker om ”blåmyr” i Lantmäteriets databas. Vidare inkluderas rotad vattenvegetation 
såsom vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp. 
 
Blöt myr - Blöt, svårframkomlig myr. Omfattar främst lösbottenmyr, men även blöta 
mossdominerade mjukmattemyrar (båda kan förekomma som mosse eller kärr), samt 
sumpkärr utom exceptionellt biomassrika sumpkärr. I klassen inkluderas också de delar av 
myren som är rik på gölar.  
 
Övrig myr - Omfattar ristuvemyr, fastmattemyr samt torrare mjukmattemyrar (vilka samtliga 
kan förekomma som kärr eller mosse). Exceptionellt biomasserika sumpkärr kan dessutom 
förekomma.  
 
Torvtäkt - Brytning och uttag av torv i myrmarker. Även ej aktiva torvtäkter som fortfarande 
är öppna ingår. 
 
Saltpåverkade våtmarker - Öppna våtmarker som i stor utsträckning påverkas av vatten från 
hav. Inkluderar rotad vattenvegetation såsom vass och säv. Inkluderar marskområden. Som 
hav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. 
 
Vattendrag - Vattendrag inklusive kanaler.  
 
Sjöar och dammar, öppen yta - Sjöar och dammar med öppen vattenyta. I klassen ingår 
flytbladsvegetation såsom näckrosor, nate, andmat. 
 
Sjöar och dammar, vegetationstäckt yta - Sjöar och dammar med yttäckande 
vattenvegetation. I klassen ingår flytbladsvegetation såsom näckrosor, nate, andmat. Vidare 
kan vattenvegetation såsom vass, starr, säv, kaveldun och igelknopp ingå. 
 
Estuarier - Den del av en flodmynning där havets inflytande märks genom 
vattenståndsvariationer och inblandning av saltvatten. Vattenvegetation såsom vass, starr-, 
nate- och slingearter kan ingå i estuarier om dessa områden ej är klassificerade som sankmark 
enligt Lantmäteriets databaser. Som hav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och 
Bottenviken. 
 
Kusthav och oceaner, öppen yta - Öppet vatten utanför kustlinje. Som kusthav inräknas 
även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken.  
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Kusthav och oceaner, vegetationstäckt yta - Vatten utanför kustlinje med yttäckande 
vattenvegetation. Som kusthav inräknas även Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken. I 
klassen ingår flytbladsvegetation men även annan vattenvegetation såsom vass.  
 
 
 
 
 


