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PM	  beträffande	  fladdermöss	  i	  Hemmesta	  sjöäng	  
	  
Bakgrund	  
Värmdö	  kommun	  ska	  i	  ett	  projekt	  tillsammans	  med	  andra	  aktörer	  restaurera	  Hemmesta	  
sjöäng	  till	  en	  attraktivare	  våtmark	  med	  rekreation	  och	  friluftsliv	  samt	  bättre	  
förutsättningar	  för	  djurlivet.	  I	  projektet	  planeras	  att	  göra	  åtgärder	  som	  gynnar	  fisk,	  
fåglar,	  groddjur	  och	  fladdermöss.	  Fladdermössens	  förekomst	  begränsas	  av	  tillgången	  på	  
föda	  (insekter).	  Våtmarker	  i	  kombination	  med	  vissa	  skogstyper	  och	  betesmarker	  är	  ofta	  
rika	  på	  insekter	  och	  kan	  attrahera	  ett	  stort	  antal	  individer	  och	  hysa	  ett	  stort	  antal	  arter.	  
Lövrika	  områden	  och	  framför	  allt	  ädellövskog	  i	  anslutning	  till	  sjöar,	  dammar	  och	  
myrmarker	  är	  ofta	  mycket	  gynnsamma	  jaktområden	  för	  fladdermöss.	  Även	  trädgårdar,	  
park-‐	  och	  herrgårdsmiljöer	  samt	  äldre	  barrskogar	  med	  luckig	  struktur	  är	  exempel	  på	  
jaktområden	  som	  ofta	  är	  värdefulla.	  	  	  
	  
På	  våren	  och	  sommaren	  behöver	  fladdermöss	  håligheter	  och	  skrymslen	  som	  är	  varma	  
och	  väl	  skyddade	  från	  rovdjur,	  där	  de	  kan	  bilda	  kolonier	  och	  vila	  under	  dagtid.	  	  Det	  kan	  
vara	  i	  äldre	  träd	  med	  grova	  stammar,	  skrovlig	  och	  lös	  bark	  och	  i	  hålträd.	  De	  kan	  även	  
vara	  under	  broar,	  i	  byggnader,	  på	  husvindar,	  i	  väggar	  och	  i	  ventilationssystem	  och	  ofta	  
under	  träpaneler	  och	  takpannor.	  På	  vintersäsongen	  behöver	  fladdermöss	  lämpliga	  
platser	  där	  de	  kan	  gå	  i	  dvala.	  En	  del	  arter	  som	  till	  exempel	  större	  brunfladdermus	  
(Nyctalus	  noctula)	  och	  trollpipistrell	  (Pipistrellus	  nathusii)	  migrerar,	  men	  många	  
övervintrar	  i	  Sverige.	  Lämpliga	  övervintringsplatser	  är	  svala	  men	  frostfria	  platser	  med	  
lagom	  luftfuktighet,	  skyddade	  från	  rovdjur	  och	  utan	  vinddrag.	  Det	  kan	  t.ex.	  vara	  i	  
gruvgångar,	  naturliga	  grottor,	  ouppvärmda	  stenhus,	  kyrkor	  och	  jordkällare.	  
	  
Områdesbeskrivning	  	  
Hemmesta	  sjöäng	  sträcker	  sig	  cirka	  1,5	  km	  mellan	  Hemmesta	  vägskäl	  och	  Ploglandet.	  
Det	  är	  en	  gammal åkermark igenväxt med vass och buskage där ett dike regelbundet som 
svämmas över på vår och höst. I länsstyrelsens våtmarksinventering från 1997 är sjöängen 
med som skyddsvärt objekt värdeklass 3, av 4 klasser där 1 är högst.	  	  
	  
Intill	  våtmarkens	  norra	  sida	  går	  en	  bilväg	  samt	  en	  gång-‐	  och	  cykelväg	  som	  är	  belyst	  med	  
lyktstolpar	  som	  lockar	  till	  sig	  insekter	  och	  där	  man	  ofta	  ser	  vissa	  fladdermusarter	  jaga.	  
Ovanför	  vägen	  växer	  blandskog	  med	  ek,	  asp,	  tall	  och	  gran.	  Här	  finns	  ett	  område	  klassat	  
som	  nyckelbiotop	  av	  skogsstyrelsen	  (en	  lövskogslund	  på	  6,5	  ha).	  	  
	  
På	  den	  södra	  sidan	  våtmarken	  växer	  asp,	  björk,	  salixarter,	  gran	  och	  tall.	  Här	  finns	  ett	  
parti	  med	  aspskog	  som	  också	  klassificerats	  som	  nyckelbiotop	  av	  skogsstyrelsen.	  Det	  
finns	  en	  del	  gläntor	  och	  enstaka	  större	  grövre	  träd	  och	  hålträd	  som	  kan	  utgöra	  viktiga	  
vilplatser	  och	  koloniplatser	  för	  fladdermössen.	  I	  sydväst	  ligger	  ett	  bostadsområde	  och	  
en	  bit	  öster	  om	  bostadsområdet	  planeras	  det	  att	  införa	  betesmark	  .	  Betesdjur	  attraherar	  
insekter	  vilket	  i	  sin	  tur	  gynnar	  fladdermössen.	  	  	  
	  
	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Hemmesta	  sjöäng,	  som	  den	  ser	  ut	  idag,	  omgiven	  av	  blandskog	  med	  enstaka	  äldre	  hålträd.	  
	  
På	  själva	  sjöängen	  växer	  vass	  och	  buskage,	  några	  enstaka	  träd	  och	  en	  träddunge.	  Ett	  
parti	  skog	  i	  söder	  utgör	  även	  en	  skogsudde	  ut	  över	  den	  öppna	  våtmarken.	  Det	  finns	  bra	  
förutsättningar	  för	  jaktområden	  för	  fladdermöss	  under	  sommarsäsongen	  på	  grund	  av	  
variationen	  av	  biotoper,	  våtmarken	  i	  kombination	  med	  olika	  typer	  av	  skog.	  	  
	  
Påträffade	  arter	  	  
Under	  sommaren	  2011	  har	  minst	  fyra	  arter	  påträffats	  vid	  Hemmesta	  sjöäng.	  Området	  
har	  besökts	  ett	  par	  gånger	  till	  fots	  och	  har	  även	  ibland	  passerats	  med	  bil	  och	  detektor.	  
Nordfladdermöss	  har	  varit	  den	  vanligast	  förekommande	  arten	  i	  området.	  Men	  
dvärgpipistrell	  (Pipistrellus	  pygmaeus),	  brunlångöra	  (Plecotus	  auritus)och	  taiga-‐	  eller	  
mustaschfladdermus	  (Myotis	  brandtii-	  mystacinus)	  har	  också	  påträffats	  (tabell	  1).	  	  
	  
Tabell	  1:	  Fladdermusarter	  registrerade	  vid	  Hemmesta	  sjöäng	  2011.	  Arter	  av	  släktet	  Myotis	  kan	  vara	  svåra	  
att	  skilja	  mellan	  och	  därför	  finns	  en	  kolumn	  för	  obestämda	  arter	  av	  släktet	  Myotis.	  Ska	  man	  skilja	  på	  taiga	  
fladdermus	  och	  mustaschfladdermus	  krävs	  att	  man	  fångar	  dem	  och	  tittar	  på	  morfologiska	  karaktärer,	  det	  
har	  inte	  gjorts	  här	  och	  därför	  står	  de	  i	  samma	  kolumn.	  
Datum	   Enil	   Ppyg	   Paur	   Mb/m	   Msp.	   Område	  
20-‐jun	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   Kort	  stopp	  vid	  Ploglandet	  

30-‐jun	   2	   	  	   	  	   	  	   	  	   Längs	  bilvägen,	  åkte	  förbi	  med	  bil	  och	  detektor	  
18-‐aug	   1	   	  	   	  	   	  	   	  	   Blandskog	  söder	  om	  sjöängen	  

20-‐aug	   31	   	  	   	  	   1	   	  	   Ploglandet,	  Blandskog	  söder	  om	  sjöängen,	  Cykelbanan	  
26-‐aug	   10	   	  	   	  	   	  	   	  	   Cykelbanan	  

27-‐aug	   7	   	  	   	  	   	  	   1	   Cykelbanan	  

02-‐sep	   3	   	  	   1	   	  	   	  	   Cykelbanan	  
16-‐sep	   10	   1	   	  	   	  	   	  	   Cykelbanan	  
Enil=	  nordfladdermus,	  Ppyg=	  dvärgpipistrell,	  Paur=	  brunlångöra,	  Mb/m	  =	  taiga-	  eller	  mustaschfladdermus,	  
Msp=	  Okänd	  art	  av	  släktet	  Myotis	  
	  
På	  hösten	  jagar	  flera	  individer	  (nordfladdermöss)	  omkring	  gatlyktorna	  vid	  cykelvägen	  
som	  går	  längs	  våtmarkens	  norra	  kant.	  De	  sände	  ut	  både	  sonarläten	  och	  sociala	  läten	  och	  
de	  bedöms	  vara	  ovanligt	  många	  individer	  på	  en	  liten	  yta.	  
	  
Generellt	  är	  det	  de	  mellanstora	  och	  de	  lite	  större	  fladdermusarterna,	  som	  jagar	  i	  öppna	  
och	  halvöppna	  miljöer,	  som	  utnyttjar	  de	  insektsrika	  områdena	  kring	  gatlyktor.	  En	  bit	  
ovanför	  nordfladdermössen	  kan	  till	  exempel	  större	  brunfladdermus	  flyga	  över	  lyktorna	  i	  
jakten	  på	  insekter.	  De	  mindre	  arterna,	  till	  exempel	  inom	  släktet	  Myotis,	  är	  mer	  knutna	  



till	  skogen.	  De	  har	  mindre	  kroppsstorlek	  och	  sänder	  ut	  kortare	  ljudpulser	  i	  sin	  
ekolokalisering	  och	  kan	  lättare	  navigera	  sig	  i	  trängre	  utrymmen.	  
	  
Förslag	  på	  åtgärder	  
Eftersom	  fladdermöss	  oftast	  inte	  flyger	  ut	  i	  alltför	  öppna	  miljöer	  är	  det	  bra	  att	  lämna	  
kvar	  en	  del	  buskage	  och	  träd	  så	  att	  rovfåglar	  inte	  får	  syn	  på	  dem	  lika	  lätt.	  Träd	  och	  
buskage	  bidrar	  även	  till	  vindskydd,	  insekter	  som	  blåser	  iväg	  från	  den	  öppna	  miljön	  
samlas	  vid	  buskagen,	  träddungen	  och	  skogskanterna	  vilket	  innebär	  att	  fladdermössens	  
föda	  koncentreras	  där.	  
	  
Öppna	  vattenytor	  kommer	  gynna	  framförallt	  vattenfladdermöss	  (Myotis	  daubemtonii)	  
som	  ofta	  jagar	  insekter	  tätt	  över	  ytan,	  men	  även	  andra	  arter	  som	  dvärgpipistreller	  
(Pipistrellus	  pygmaeus)	  och	  nordfladdermöss	  (Eptesicus	  nilsonii)	  jagar	  i	  öppningar	  intill	  
skog.	  
	  
Betesdjur	  attraherar	  insekter	  och	  att	  införa	  en	  trädklädd	  betesmark	  ger	  förutsättningar	  
för	  ytterligare	  en	  jaktbiotop	  för	  fladdermössen.	  	  	  	  
 
Gamla träd med skrovlig och lös bark och hålträd ska bevaras. För att öka fladdermössens 
tillhåll kan fladdermusholkar hängas upp i området. Bra läge för holkar är två till tre meter 
över marken, gärna i söderläge och utan växtlighet precis vid utflygningshålet. Man kan även 
sprida information till människor som bor i området att de kan hjälpa fladdermöss genom att 
låta sina hus och byggnader ha lite öppna springor.  

  
För	  att	  undersöka	  vilka	  effekter	  åtgärderna	  får	  på	  fladdermusfaunan	  är	  det	  viktigt	  med	  
uppföljning,	  gärna	  genom	  årliga	  fladdermusinventeringar.	  
	  
Inventeringsmetodik	  som	  kan	  upprepas	  
Det	  är	  önskvärt	  att	  både	  få	  reda	  på	  vilka	  fladdermusarter	  som	  förekommer	  vid	  
Hemmesta	  sjöäng	  och	  att	  kunna	  följa	  trender	  i	  populationsutvecklingen	  och	  därmed	  
kunna	  bedöma	  hur	  åtgärderna	  som	  görs	  i	  våtmarksprojektet	  påverkar	  
fladdermusfaunan.	  
	  
Bästa	  sättet	  att	  ta	  reda	  på	  artsammansättningen	  i	  området	  är	  genom	  artkartering.	  
Inventeraren	  går	  då	  fritt	  omkring	  med	  ultraljudsdetektor,	  inspelningsapparat,	  GPS	  och	  
pannlampa.	  Arter	  som	  är	  svåra	  att	  artbestämma	  på	  plats	  spelas	  in	  och	  analyseras	  efteråt	  
i	  ljudanalysprogram	  på	  dator.	  Målet	  är	  att	  finna	  så	  många	  arter	  som	  möjligt.	  	  
	  
Förutom	  artantal	  är	  det	  även	  intressant	  att	  undersöka	  populationsstorlek	  och	  eventuella	  
variationer	  i	  populationsstorlek	  mellan	  år.	  För	  att	  kunna	  göra	  vetenskapliga	  mätningar	  
och	  jämförelser	  krävs	  standardisering	  och	  planering	  .	  Linjetaxering	  en	  lämplig	  metod	  för	  
det	  här.	  Inventeraren	  följer	  då	  en	  tänkt	  linje	  av	  bestämd	  längd	  och	  går	  hela	  tiden	  med	  
samma	  hastighet	  och	  noterar	  med	  hjälp	  av	  ultraljudsdetektor	  alla	  fladdermusträffar	  
(och	  undviker	  att	  notera	  samma	  individ	  mer	  än	  en	  gång).	  ghm	  
Förslagsvis	  görs	  årligen	  en	  kombination	  av	  artkartering	  och	  linjetaxering	  i	  området	  vid	  
Hemmesta	  sjöäng.	  Både	  linjetaxeringen	  och	  arttaxeringen	  bör	  ske	  under	  goda	  
väderförutsättningar.	  Förekomsten	  av	  fladdermöss	  minskar	  markant	  vid	  kyla	  och	  stark	  
vind	  och	  är	  man	  ute	  och	  inventerar	  då,	  kan	  man	  få	  missvisande	  resultat.	  Goda	  
väderförutsättningar	  är	  det	  när	  temperaturen	  överstiger	  8	  grader	  Celsius,	  



vindhastigheten	  är	  mindre	  än	  8	  m/s	  och	  det	  får	  gärna	  vara	  en	  viss	  molnighet	  som	  
minskar	  risken	  för	  kraftigt	  temperaturfall.	  	  	  
	  
Inventeringen	  bör	  genomföras	  under	  samma	  tid	  varje	  år,	  helst	  i	  juli-‐augusti	  då	  
aktiviteten	  är	  som	  högst	  och	  ungarna	  flyger	  ut.	  För	  att	  kunna	  följa	  trender	  och	  jämföra	  
data	  mellan	  olika	  år	  bör	  inventeringen	  ske	  samma	  klockslag	  och	  under	  liknande	  
väderförhållanden.	  Inventeringskvällarna	  bör	  starta	  när	  fladdermössen	  är	  som	  mest	  
aktiva	  och	  jagar	  insekter,	  ca	  en	  timma	  efter	  solnedgången	  och	  ett	  par	  timmar	  framåt.	  
	  
Förslagsvis	  går	  inventeraren	  längs	  fyra	  olika	  transekter	  om	  500	  meter	  i	  cirka	  2	  km/h	  
(500m/	  15min)	  i	  olika	  biotoper	  kring	  våtmarken.	  	  
	  
Förslag	  på	  transekter:	  
1.	  längs	  med	  cykelvägen	  intill	  våtmarken	  
2.	  i	  blandskog	  200	  m	  bort	  från	  våtmarken	  
3.	  längs	  kantzon	  intill	  vatten	  
4.	  igenom	  betesmarken	  	  
(lila	  streckade	  linjer	  på	  kartan)	  

	  	  
	  
Då	  kan	  man	  sedan	  jämföra	  hur	  de	  olika	  biotoperna	  påverkats	  av	  våtmarksrestaueringen.	  
Inventeringen	  kan	  även	  kompletteras	  med	  autoboxar	  som	  placeras	  ut	  på	  platser	  som	  är	  
gynnsamma	  jaktbiotoper	  för	  fladdermöss.	  Dessa	  platser,	  och	  tiden	  som	  de	  lämnas,	  bör	  
vara	  samma	  från	  år	  till	  år	  så	  att	  man	  kan	  göra	  jämförelser.	  
	  
Förslagsvis	  genomförs	  inventeringen	  i	  vecka	  30	  varje	  år.	  Vid	  regn,	  kyla	  eller	  kraftig	  vind	  
skjuter	  man	  upp	  inventeringen	  så	  att	  man	  vid	  behov	  fortsätter	  in	  i	  vecka	  31.	  Varje	  
transekt	  inventeras	  fyra	  gånger.	  Om	  inventeringen	  startar	  klockan	  23	  (egentligen	  något	  
tidigare,	  en	  timma	  efter	  solen	  gått	  ner)	  hinner	  man	  med	  alla	  fyra	  transekterna	  på	  en	  
timma	  och	  45	  minuter	  (transekt	  1	  start	  kl	  23.00,	  transekt	  2	  start	  kl	  23.30,	  transekt	  3,	  



start	  klockan	  00.00,	  transekt	  4	  start	  kl	  00.30).	  Ordningen	  på	  transekterna	  kastas	  om	  så	  
att	  alla	  transekter	  inventeras	  vid	  olika	  tidpunkter	  varje	  natt.	  Samma	  natt	  klockan	  22-‐23	  
sätts	  fyra	  boxar	  upp	  på	  bestämda	  platser.	  Efter	  linjetaxeringen	  ägnar	  man	  sig	  åt	  
artkartering,	  kl	  00.45-‐02.00.	  Därefter	  hämtas	  boxarna.	  	  
	  
Ytterligare	  en	  dag	  ägnas	  helt	  åt	  artkartering	  inklusive	  fångst.	  Ytan	  som	  inventeras	  bör	  då	  
hålla	  sig	  inom	  en	  kilometers	  radie	  från	  vattnet.	  Totalt	  satsas	  alltså	  fem	  kvällar	  mellan	  
klockan	  22	  och	  03	  per	  år	  för	  fältarbete.	  Dessutom	  tillkommer	  analys	  och	  skrivarbete,	  ca	  
15	  timmar.	  	  
	  
Inventeringens	  omfattning	  kan	  regleras	  efter	  ekonomiska	  resurser,	  men	  det	  är	  viktigt	  
att	  upprepade	  inventeringar	  går	  till	  på	  samma	  sätt	  om	  man	  ska	  kunna	  jämföra	  resultat	  
mellan	  år	  och	  följa	  trender	  i	  populationsutvecklingen	  samt	  bedöma	  hur	  åtgärderna	  som	  
görs	  i	  våtmarksprojektet	  påverkar	  fladdermusfaunan.	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  del	  av	  faktamaterialet	  om	  fladdermöss	  är	  hämtat	  från	  nedanstående	  litteratur	  som	  
även	  rekommenderas	  för	  vidare	  läsning:	  
	  
Ahlén.	  Ingmar	  2006,	  Handlingsprogram	  för	  skydd	  av	  fladdermusfaunan	  -	  Åtagandet	  enligt	  
det	  europeiska	  fladdermusavtalet	  EUROBATS.	  Naturvårdsverket	  2006.	  Rapport	  5546	  	  
	  

de	  Jong.	  Johnny,	  2000	  Fladdermöss	  i	  landskapet,	  biologisk	  mångfald	  och	  variation	  i	  
odlingslandskapet.	  Jordbruksverket	  oktober	  2000	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



Fladdermöss i Sverige 
 

Svenskt namn Äldr. Svenskt 
namn 

Latinskt namn Latinsk 
förkortning 

Vattenfladdermus	   	   Myotis	  daubentonii	   Mdau	  
Dammfladdermus	   	   Myotis	  dasycneme	   Mdas	  
Taigafladdermus	   Brandts	  fladdermus	   Myotis	  brandtii	   Mbra	  
Mustaschfladdermus	   	   Myotis	  mystacinus	   Mmys	  
Fransfladdermus	   	   Myotis	  nattereri	   Mnat	  
Bechsteins	  
fladdermus	  

	   Myotis	  bechsteinii	   Mbec	  

Stort	  musöra	   	   Myotis	  myotis	   Mmyo	  
Dvärgpipistrell	   Dvärgfladdermus	   Pipistrellus	  pygmaeus	   Ppyg	  
Sydpipistrell	   Pipistrell	   Pipistrellus	  pipisrellus	   Ppip	  
Trollpipistrell	   Trollfladdermus	   Pipistrellus	  nathusii	   Pnat	  
Större	  
brunfladdermus	  

Stor	  fladdermus	   Nyctalus	  noctula	   Nnoc	  

Mindre	  
brunfladdermus	  

Leislers	  fladdermus	   Nyctalus	  leisleri	   Nlei	  

Sydfladdermus	   	   Eptesicus	  serotinus	   Eser	  
Nordfladdermus	   Nordisk	  fladdermus	   Eptesicus	  nilssonii	   Enil	  
Gråskimlig	  
fladdermus	  

	   	   Vmur	  

Barbastell	   	   Barbastalla	  barbastellus	   Bbar	  
Brunlångöra	   Långörad	  fladdermus	   Plecotus	  auritus	   Paur	  
Grålångöra	   Grå	  långörad	  

fladdermus	  
Plecotus	  austriacus	   Paus	  

Nymffladdermus	   	   Myotis	  alcathoe	   Malc	  
 
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  


