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Bild 1. Brandts fladdermus, en av de arter som förekommer vid Frykdalshöjden.  

Foto J. Rydell. 
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Inledning 

Bixia Fryksdal Energi AB undersöker möjligheten att etablera vindkraft på Fryksdalshöjden i 

sydvästra delen av Sunne kommun. I samband med detta har bland annat en inventering av 

fladdermöss beställts. Denna genomfördes under sommaren 2013 och redovisas här. Det 

aktuella området eller närliggande områden är inte tidigare inventerade med avseende på 

fladdermöss så vitt känt. Det finns inte heller några observationer av fladdermöss i det 

aktuella området inlagda på Artportalen. 

Inventeringsuppdraget innebär en artkatrering av fladdermöss inom och i närheten av en 2,8 

km2 yta (röd markering på karten i fig. 1). Med utgångspunkt från resultatet av inventeringen,  

det vill säga de olika arternas förekomster och aktivitet, görs dels en bedömning av områdets 

värde som miljö för fladdermöss, dels en bedömning av hur fladdermöss kommer att påverkas 

av en eventuell vindkraftetablering. Inventeringen skall kunna ligga till grund för en 

tillståndsansökan enligt miljöbalken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Karta över projektområdet (röd linje) med de inventerade lokalerna utmärkta med 

siffror enl. tabell 1 och 2. 



Miljöbeskrivning med avseende på fladdermöss 

Höglänt produktionsskog som den vid Fryksdalshöjden är en i stort sett fattig miljö för 

fladdermöss. Det är inte särskilt troligt att någon av de mer krävande eller ovanliga arterna 

förekommer (med ett undantag, fransfladdermus, se nedan). Av samma anledning, samt att 

uppenbara ledlinjer (älvar, andra större vattendrag, kustlinjer etc.) saknas, är det inte heller 

troligt att området används av fladdermöss i större skala under flyttningsperioden om 

sensommaren. 

Projektområdet utgörs av ett högt beläget barrskogsområde som till stor del består av moss- 

och myrmarker och med milsvid utsikt. Skogen inom och intill projektområdet utgörs av 

intensivbrukad produktionsskog med gran och tall. Stora ytor utgörs av hyggen och ung skog, 

mycket lite är äldre skog. Området sluttar mer eller mindre brant från Fryksdalstjärnen (270 

m. ö. h.) mot söder och sydväst till Stormossen (225 m. ö. h.). I södra delen, strax väster om 

Fryksdalshöjden, är terrängen kraftigt kuperad. Strax väster om projektområdet finns branter 

med inslag av asp, vilket kan vara av visst allmänt intresse ur naturvårdssynpunkt. Ihåliga 

aspar används ibland som boplatser av fladdermöss.    

Tabell 1. De inventerade lokalernas koordinater samt en kortfattad beskrivning. 

Lokal RT90 Beskrivning 
1 6621470, 1346856 Skogsväg, granskog nära våtmark 
2 6622680, 1347041 Hygge, våtmark 
3 6633934, 1343480 Skogsväg, korsning, granskog med inslag av björk 
4 6623972, 1345224 Höjd på hygge, enstaka tallar 
5 6621725, 1347004 Tallskog på myr, inslag av björk 
6 6622224, 1346340 Skogsväg, granskog 
7 6622317, 1346265 Myr, hygge 
8 6624739, 1345564 Granskog, hygge 
9 6622417, 1347072 Skogsväg, granskog, mosse 
10 6622327, 1344764 Skogsväg, granskog 
11 6622284, 1345910 Mosse, hygge 

 

Topografisk variation med sluttning mot sydväst är vanligen positivt för fladdermöss. 

Sydvästsluttningar behåller solvärmen en bit in på natten om sommaren, vilket betyder att 

insekternas och därmed fladdermössens aktivitet förlängs jämfört med nord- och 

östsluttningar och planare mark. I brant terräng blir även dimma och temperaturinversion ett 

mindre problem än i flackare avsnitt, eftersom höjderna erbjuder relativt varm och torr luft, 

även om dimma lägger sig i lägre partier då temperaturen sjunker under natten. Den stora 



topografiska variationen kan alltså innebära att området utnyttjas av fladdermöss särskilt 

under svala stilla nätter, då dimma lägger sig runtom. Dimma hindrar normalt fladdermöss 

från att jaga effektivt, eftersom de små vattendropparna interfererar med deras sonar-system 

och gör att de inte hör några ekon.   

Förekomst av våtmarker utgör vanligen positiva inslag i miljön, sett ur fladdermössens 

synvinkel, eftersom de producerar insekter som fladdermöss lever av. Mossar och myrar i 

höglänt barrskogsterräng i Småland och Värmland är ändå i de flesta fall artfattiga när det 

gäller fladdermöss, men ibland förekommer den relativt ovaliga och rödlistade 

fransfladdermusen Myotis nattereri i sådana områden (Ahlén 2011). 

 

 

 

 

 

 

Bild 2. Representativa avsnitt av skogen vid Frykdalshöjden. Den vänstra bilden är tagen vid 

Stormossen i södra delen av området (nära lokal 1 och 5). Den högra bilden är tagen strax 

norr om Fryksdalsmossen i områdets norra del (nära lokal 4 och 8). Foto Johan Eklöf. 

Sjöar och åar saknas inom det projekterade området. En större oligotrof sjö Aplungen finns 

emellertid 2-3 km nordost om Fryksdalshöjden, det vill säga inom ett för fladdermöss 

bekvämt flygavstånd. Det är således troligt att fladdermöss som normalt håller till runt sjön 

ibland kan påträffas vid Frykdalshöjden. Sjöar utgör viktiga jaktmiljöer för många 

fladdermusarter genom att de producerar stora mängder insekter, vilka fladdermössen lever 

av. 

Bebyggelse liksom odlad mark saknas inom projektområdet, vilket i stort sett är negativt för 

fladdermöss. Hus och andra byggnader erbjuder ofta lämpliga bolatser för flera arter. Området 

runt Fryksdalshöjden verkar således ha låg potential när det gäller boplatser för fladdermöss 

både sommar och vinter. Detta beror på att ihåliga träd är ovanliga i den hårt brukade skogen 

och att byggnader, källare mm. saknas helt.  



 

 

 

 

 

 

 
Lokal 1             Lokal 3 

 

 

 

 

 

Metodik 

 
Lokal 4             Lokal 5 
  

 

 

 

 

 

 

                                                       Lokal 7 (till vänster) och 8 (ovan) 

 

Bild 3. Några av de inventerade lokalerna. Numreringen är enligt tabell 1 och 3. Vid lokal 5 

syns en ultraljudsdetektor upphängd i tallen. Foto Johan Eklöf. 

 



Material och Metoder  

Inventeringen gjordes genom artkartering med hjälp av fyra automatiska ultraljudsdetektorer 

(”auto-boxar”) av typ Pettersson D-500X. Dessa registrerar korta ultraljudssekvenser från 

passerande fladdermöss. Sekvenserna (2.86 MB) lagras digitalt på minneskort (4 GB Compact 

Flash). Detektorerna sattes ut på i förväg utvalda platser, vilka efter rekognosering under 

dagtid bedömdes ligga strategiskt med avseende på olika arter av fladdermöss (fig. 1). De 

placerades 1-2 m över marken, oftast i ett träd (se bild 3, lokal 5), jakttorn etc. Detektorns 

fasta mikrofon riktades åt sidan för att minimera risken att den påverkades av regn och dagg. 

Detektorerna drevs med 4 st. 1.5 V AA-batterier. Utrustningen samlades in efter 2-3 nätter 

och minneskortens information överfördes då till en dator. De inspelade sekvenserna 

analyserades i efterhand i dator med hjälp av speciell mjukvara Pettersson BatSound 4 

(Pettersson Elektronik AB, Uppsala). Artbestämningen gjordes utifrån kända egenheter i de 

olika fladdermusarternas sonar; pulsrytm, frekvensband, modulering mm. (Ahlén 1981).  

Detektorerna programmerades med timer ”on” kl. 21.00 - 05.00 (juli), 20.30 - 05.30 (augusti) 

eller 19.00 - 06.00 (september), standardinställningen ”user profile 0” (sampling rate = 500 

kHz, recording length = 3 s, trigger sensitivity = ”high”). Inställningarna för inspelning var: 

input gain = 60, trigger level = 40 samt trigger interval = 10 s.  

När det gäller artbestämning av fladdermöss med hjälp av deras ultraljud skall man komma 

ihåg att det inte alltid är möjligt att göra en säker bestämning även om inspelningarna är av 

tekniskt bra kvalité. Brandts fladdermus Myotis brandtii och mustaschfladdermus M. 

mystacinus är exempelvis två närbesläktade arter som normalt inte kan skiljas åt enbart på 

deras ljud, utan en säker bestämning av dessa båda arter kräver fångst och en närmare 

undersökning av tänderna (vilket knappast är motiverat vid en inventering som denna). 

Brandts fladdermus är den vanligare av de två i barrskogsterräng över nästa hela Sverige, så 

jag antar att registreringarna som gjordes under den här inventeringen var av denna art, 

eftersom de gjordes i barrskog. ”Mbra” i tabell 1 anger alltså egentligen att det rör sig om en 

obestämd art i släktet Myotis, mest troligt Brandts fladdermus.  

Vid automatisk inventering av fladdermöss med hjälp av ultraljudsdetektor är det oftast 

omöjligt att avgöra hur många individer som gett upphov till registreringarna. I princip kan en 

enda individ som flyger fram och tillbaka inom ett litet revir resultera i hundratals 

inspelningar under en och samma kväll. Siffrorna i tabell 2 anger alltså antal registreringar av 

respektive art. Detta kan ses som ett mått på aktiviteten, men inte nödvändigtvis på antalet 

individer. Antalet lokaler där en viss art hittades är däremot ett ganska bra mått på artens 



förekomst i området. Men man skall då komma ihåg att alla arter inte har samma chans att bli 

registrerade, eftersom deras sonar är av olika intensitet. Långörad fladdermus är exempelvis 

en art som tenderar att bli kraftigt underrepresenterad, eftersom den ofta ät tystlåten och 

därför inte registreras även om den flyger i närheten av mikrofonen. Det motsatta gäller bland 

annat nordisk och gråskimlig fladdermus, vilka använder sig av kraftiga sonar-pulser som 

hörs på långt avstånd (upp till 100 m).  

Fältarbetet och ljudanalyserna gjordes av Johan Eklöf. Några av inspelningarna 

(fransfladdermus) kvalitetssäkrades genom att de kontrollerades av undertecknad samt av 

Ingemar Ahlén (SLU; Uppsala) och Johan Ahlén (Naturcentrum AB). 

 

Tabell 2. Vädret under de perioder då inventeringen gjordes. 

Datum Temperatur 
natten oC 

Moln, nederbörd 
mm. 

Övrigt 

19-21 juli 17-19 klart - 
11-14 aug 16-11 klart - 
27-29 sep 11-6 klart - 

 

Resultat  

Inventeringen gjordes under tre perioder om vardera 2-3 nätter i juli, augusti och september, 

respektive (tabell 2 och 3). Under de två första perioderna rådde varmt och torrt sommarväder 

med hög aktivitet av fladdermöss och insekter. Även under det sena besöket var vädret 

acceptabelt, så till vida att temperaturen var tillräckligt hög för insekts- och 

fladdermusaktivitet under början av kvällarna.  

Totalt registrerades fem fladdermusarter under den här inventeringen. Av dessa är två arter, 

nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii och Brandts fladdermus Myotis brandtii, de helt 

dominerande, eftersom de hittades på de flesta lokaler. Tre andra arter, gråskimlig fladdermus 

Vespertilio murinus, fransfladdermus Myotis nattereri och långörad fladdermus Plecotus 

auritus hittades på en lokal vardera (tabell 3).  

 

 



Tabell 3. Resultat av inventeringen vid Fryksdalshöjden sommaren 2013. Förkortningarna 

representerar arternas latinska namn: Enil = nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii, Vmur 

= gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus, Mbra = en obestämd art i släktet Myotis, 

antagligen Brandts fladdermus Myotis brandti, Mnat = fransfladdermus Myotis nattereri, 

Paur = långörad fladdermus Plecotus auritus. Siffrorna i artkolumnerna anger antalet 

bestämbara registreringar. 

 Datum Lokal Antal 
nätter 

Enil Vmur Mbra Mnat Paur 

19-21 juli 1 2 4  4   
19-21 juli 2 2 37  9   
19-21 juli 3 2 5  45   
19-21 juli 4 1 11     
11-14 aug 5 3      
11-14 aug 6 3 16  53   
11-14 aug 7 3 16 2 12 2  
27-29 sep 8 2 3  5   
27-29 sep 9 2 1  3   
27-29 sep 10 2 2    7 
27-29 sep 11 2   2   

 

 

Diskussion 

Fladdermusfaunan vid Fryksdalshöjden utgörs av fyra fast förekommande arter och en art 

(gråskimlig fladdermus) som observerades tillfälligt. Den sistnämnda lever vanligen i eller 

nära bebyggelse, men den är en snabbflygare som rör sig över stora ytor under ett jaktpass. 

Detta innebär att enstaka individer av arten kan dyka upp tillfälligt snart sagt var som helst i 

södra Sverige under sommaren.   

Nordisk fladdermus, Brandts fladdermus och långörad fladdermus är de vanligaste 

fladdermössen i södra och mellersta Sveriges skogsbygder. Fransfladdermusen är lite mer 

exklusiv, men den hittas i höglänta barrskogsområden, oftast vid våtmarker som mossar, kärr 

och åar (Ahlén 2011).  

Nordisk fladdermus dödas ibland av vindkraftverk, antagligen eftersom den söker föda runt 

kraftverkens torn. Samtidigt är den mycket vanlig i nästan alla miljöer och den anses inte vara 

i behov av några särskilda åtgärder för närvarande. Även den gråskimliga fladdermusen är en 

”högriskart” i vindkraftsammanhang, så till vida att den ibland hittas död under vindkraftverk 



(Rydell et al. 2011). Å andra sidan var de båda observationerna av den här arten antagligen av 

tillfällig natur, inget tyder på att den har någon regelbunden förekomst vid Frykdalshöjden.  

De övriga tre arterna som påträffades är ”lågriskarter” och utgör vanligen inget problem i 

vindkraftsammanhang, eftersom de normalt håller sig nära marken eller vegetationen och 

sällan eller aldrig vistas där de riskerar att träffas av vindkraftverkens rotorer. Detta gäller 

även den rödlistade fransfladdermusen. Fransfladdermusen är visserligen ganska sällsynt, men 

den verkar inte vara utsatt för risk vid vindkraftverk. Den jagar uteslutande vid vegetationen 

och nära marken, där den plockar insekter och andra småkryp. Den har inte observerats jaga i 

fria luften och antalet av den här arten som hittats döda är mycket litet (Rydell et al. 2011). 

Några arter som normalt är mycket vanliga i södra Sverige registrerades inte vid 

Frykdalshöjden. Vattenfladdermusen Myotis daubentonii finns upp till mellersta Norrland, 

men den är mer eller bunden till större vattendrag. Att den saknas vid Fryksdalshöjden beror 

därför på att lämplig miljö saknas. Det förefaller mycket troligt att den förekommer vid 

sjöarna i närheten. Dvärgfladdermusen Pipistrellus pygmaeus är en flyttande art som är 

mycket vanlig i södra Sverige, åtminstone norrut till Värmland. Den är oftast bunden till lite 

rikare miljöer med vattendrag och lövskog och att den verkar saknas vid Fryksdalshöjden 

beror säkerligen, som när det gäller vattenfladdermusen, på att lämpliga miljöer saknas.  

Sammanfattningsvis är Fryksdalshöjden ett fattigt och ganska trivialt område för fladdermöss, 

med två vanliga arter som helt dominerande. En ovanlig och rödlistad med inte särskilt 

krävande art (fransfladdermus) förekommer dock. 

 

Slutsats 

Den föreslagna lokaliseringen av vindparken vid Fryksdalshöjden är bra när det gäller 

fladdermöss. Utbyggnaden kommer knappast att påverka fladdermöss eller deras habitat i 

någon större utsträckning. Miljön är redan hårt exploaterad genom skogsbruk, så några 

särskilt värdefulla områden att ta hänsyn till finns knappast. Det finns heller inga fasta 

förekomster av ”högriskarter” utom nordisk fladdermus, vilken inte anses vara i behov av 

särskilt skydd för närvarande. Fransfladdermusen är visserligen en rödlistad art, men den är 

inte någon problemart när det gäller vindkraft. Inte heller Brandts fladdermus och långörad 

fladdermus utgör problemarter i det här sammanhanget. Några särskilda hänsyn till dessa arter 

behövs knappast. 
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