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Abstract: 

Fladdermöss är en betydelsefull del i 

många ekosystem. Trots detta är 

kännedomen om dess utbredning 

begränsad inom många svenska 

kommuner. Denna rapport ämnar svara på 

vilka arter som går att hitta inom Höganäs 

kommun samt var de uppträder i störst 

utbredning inom utvalda områden. 

Studien genomfördes med hjälp av en 

handhållen ultraljudsdetektor och besök 

på fyra lokaler tagna från kommunens 

naturvårdsplan.  Totalt identifierades tre 

olika arter som är tämligen vanliga, utöver 

det hördes andra mer svårbestämda läten. 

Med bättre utrustning hade fler arter 

kunnat identifieras precist. Rapporten kan 

fungera väl som ett underlag för lokaler 

som passar bra för utsättning av 

autoboxar för vidare analys av 

kommunens fladdermusfauna. 

Introduktion: 

I Sverige har det hittats 19 olika arter av 

fladdermöss och de utgör därför ungefär 

en fjärdedel av Sveriges däggdjursarter 

(Naturvårdskonsult Gerell 2011). De har 

länge setts som skadedjur men har i nutid 

i många länder börjat uppskattas bland 

annat på grund av deras ekonomiska 

betydelse (Eklöf 2015). Fladdermössen kan 

minska våra kostnader genom att äta 

skadeinsekter i jordbruket, äta 

sjukdomsspridande myggor samt pollinera 

växter eller sprida frön (Eklöf 2015). 

Djurens uppehållande roll i vårt svenska 

ekosystem är framför allt att hålla 

insektspopulationerna nere, då en enda 

individ kan äta tusentals insekter på en 

kväll (Eklöf 2015). Alla svenska 

fladdermöss är skyddade både enligt 

artskyddsförordningen och den 

europeiska konventionen EUROBATS som 

Sverige skrivit under (Naturvårdskonsult 

Gerell 2011). De hotas bland annat av 

urbanisering och minskningen av stora 

hålträd (Dietz et al. 2009). De svenska 

arterna livnär sig alla på insekter och dras 

därför till områden där insekter samlas, till 

exempel stigar med kringliggande träd, 

skogsbryn och våtmarker 

(Naturvårdskonsult Gerell, 2011). Djuren 

bor ofta i byggnader, till exempel på 

vindar och under takpannor, samt stora 

hålträd och grottor. Några av de vanligaste 

förekommande arterna vi hittar i den 

skånska faunan är vattenfladdermus 

(Myotis daubentonii), som kan kännas igen 

på dess låga flykt över vatten när den jagar 

efter insekter. Nordfladdermus (Eptesicus 

nilssonii) är Sveriges vanligaste 

fladdermusart med en stor utbredning i 

landet och ett brett val av miljöer att 

vistas i. Även dvärgpipistrellen (Pipistrellus 

pygmaeus) är vanlig och trivs bland annat i 

parker och trädgårdar (Naturvårdskonsult 

Gerell, 2011). 

Höganäs kommun har mycket varierande 

natur varav vissa områden som Kullaberg 

håller höga naturvärden (Höganäs 

kommun, 2016). Kommunen är omringad 

av kust och de mellersta delarna 

domineras av jordbruksmark. 

Naturdiversiteten som kan vara intressant 

ur ett fladdermusperspektiv inkluderar 

slottsmiljöer, stadsnära naturområden, 

parker, större och mindre våtmarker samt 

större sammanhängande skogsområden 

(Höganäs kommun 2016). 

Höganäs kommun har år 2016 släppt en ny 

naturvårdsplan där 100 olika områden 

inom kommunen beskrivits. Dessa 

beskrivningar inkluderar bland annat 

information om vilka olika arter som har 

påträffats i området. Naturvårdsplanen 

saknar dock underlag för 



 

fladdermusfaunan. Fyra olika områden 

som ingår i naturvårdsplanen valdes ut för 

att undersökas närmare med fokus på 

vilka fladdermusarter som kan hittas och 

var inom området de befinner sig. Detta 

gjordes i samband med Richard Åkesson, 

ekolog från Höganäs kommun som också 

skrivit naturvårdsplanen. Områdena 

inkluderade både lokaler med tidigare 

känd fladdermusaktivitet (Östra Kullaberg 

samt Krapperup) och icke undersökta men 

potentiellt intressanta lokaler (Rögla samt 

Ärtan och Bönan).  

Inventeringen har gjorts med målet att ta 

reda på vilka fladdermusarter som går att 

hitta inom Höganäs kommun samt vilka 

lokaler som har högst aktivitet. De utvalda 

områdena inom naturvårdsplanen 

undersöks för att utvärdera vilka som 

håller högst naturvärden med fokus på 

fladdermusfaunan. 

De utvalda lokalerna är: Krapperup, Ärtan 

och Bönan, Östra Kullaberg samt Rögla. 

Krapperup innehåller mindre 

skogsområden, parkområden och 

godsmiljö (Höganäs kommun, 2016). 

Områden på lokalen som är attraktiva för 

fladdermöss innefattar äldre träd, bäckar 

och dammar, gångstigar kantade av höga 

träd samt byggnader. Delar av området är 

klassade som skoglig nyckelbiotop och har 

skogliga naturvärden. Det räknas som 

riksintresse för bland annat naturvård och 

friluftsliv (Höganäs kommun, 2016). Det 

har tidigare hittats flera exemplar av i 

Sverige sällsynta fladdermöss vid lokalen, 

till exempel Dammfladdermus (Myotis 

dasycneme) som hittades där för första 

gången i Sverige år 1852 

(Naturvårdskonsult Gerell, 2007). 

 

Ärtan och Bönan är ett strövområde nära 

Höganäs centrum. I naturvårdsplanen 

(Höganäs kommun 2016) beskrivs 

området som ”sekundär lövnaturskog, 

ängsytor och två varphögar med något 

äldre naturskog av främst skogsek Quercus 

robur.”. Området valdes främst eftersom 

att det var okänt om fladdermöss befann 

sig på lokalen och av anledningen att ett 

stadsnära område är intressant ur 

variationssynpunkt. 

Östra Kullaberg är en lokal som redan är 

känd för sina höga naturvärden och utgör 

ett självklart val för en inventering av 

fladdermöss. Här finns stora 

sammanhängande skogsområden med 

varierande trädslag och ålder. Utöver det 

finns det våtmarker och gångstigar samt 

en mängd svärmande insekter under 

sommarmånaderna. Området blev ett 

naturreservat 1965 och omfattade då 700 

hektar enligt naturvårdsplanen. Efter det 

har bland annat även kusten inkluderats i 

reservatet (Höganäs kommun, 2016).  

Området som i naturvårdsplanen kallas för 

”Rögla, naturmark inom F D gropen” och i 

denna rapport endast ”Rögla” är relativt 

litet, ungefär 200x300m. I mitten av 

områden finns en nyligen anlagd våtmark 

vilket utgör intresset för denna lokal. Det 

finns även varphögar där det nu växter 

lövträd. En cirka 100m lång allé finns 

mellan våtmarken mot gårdarna (Höganäs 

kommun, 2016).  Valet av Rögla grundar 

sig i nyfikenheten av att undersöka en 

okänd lokal samt ta reda på om våtmarken 

har lyckats attrahera några 

fladdemusarter, till exempel M. 

daubentonii som oftast bor nära vatten. 

 

 



 

Fladdermöss som setts tidigare inom 

kommunen enligt Naturvårdskonsult 

Gerell (2011) är vattenfladdermus, 

dvärgpippistrell, nordfladdermus, 

dammfladdermus, mustachfladdermus 

(Myotis mystacinus), större 

brunfladdermus (Nyctalus noctula) och 

gråskimlig fladdermus (Vespertilio 

murinus). Detta inkluderar dock även äldre 

fynd som Dammfladdermusen år 1852. 

Hypotesen är att flest antal arter kommer 

hittas i Krapperup och på Östra Kullaberg. 

Dessa områden är större och förväntas 

därför även innehålla fler lokaler med 

fladdermusaktivitet. Rögla och Ärtan och 

Bönan uppskattades till potentiellt goda 

lokaler för fladdermöss men förväntades 

inte hysa några andra arter än de 

allmänna. 

Fladdermöss undersöks ofta med hjälp av 

ultraljudsdetektorer men det finns många 

olika typer av denna utrustning. En variant 

är heterodyna ultraljudsdetektorer som är 

handhållna och direkt sänder ut 

fladdermössens läten på en, för oss 

människor, hörbar frekvens (Barataud, 

2015). Artbestämning görs genom att 

utvärdera bland annat ljudets struktur 

(frekvens), rytm (regularitet samt 

repetitioner per tidsenhet), intensitet 

(ljudstyrkan) samt djurets flygsätt 

(Barataud, 2015). Autoboxar är en annan 

typ av utrustning som är större och kan 

sättas ut under längre perioder. Dessa kan 

till exempel spela in allt ultraljud som 

fångas upp inom ett visst spann av 

frekvenser. Det går senare att analysera 

inspelningarna med hjälp av ljudprogram i 

datorn (Barataud 2015). Detta kan 

resultera i fler ljudupptag vid en specifik 

plats och bättre möjlighet att med större 

säkerhet identifiera arter som annars har 

liknande läte. 

Arter som tillhör släktet Myotis hörs ofta 

tydligt med en heterodyn detektor vid 

frekvensen 45 kHz och känns igen på sitt 

knattrande jaktläte (Naturvårdskonsult 

Gerell, 2011). Vattenfladdermusen kan 

identifieras genom sitt låga flygsätt över 

vatten samt ett hårt, torrt knattrande 

jaktläte. Arter som tillhör släktet Myotis är 

svåra att skilja åt endast på jaktlätet och 

identifiering måste göras med hänsyn till 

bland annat biotop samt flyg- och jaktsätt. 

Nordfladdermusen som tillhör släktet 

Eptesicus hörs ofta vid en lägre frekvens, 

runt 30 kHz och har ett långsammare 

(cirka 5 pulser/sek) smackande läte. 

Jaktmarken är ofta begränsad till ett 

mindre område som skogsgläntor 

(Naturvårdskonsult Gerell, 2011). 

Dvärgpipistrellen från pipistrellus-släktet 

känns igen på ett snabbt (cirka 11 

pulser/sek) smackande jaktläte, tydligt 

runt 55 kHz (Naturvårdskonsult Gerell, 

2011).  

 

Metod: 

Inventeringen skedde vid ett tillfälle per 

område. Undersökningen påbörjades en 

halvtimme efter solnedgång (22.00) och 

fortgick i två timmar. Området 

undersöktes till fots med hjälp av en 

heterodyn ultraljudsdetektor av modellen 

”Bat4 Bat detector” (Magenta Electronics, 

Storbritannien) som direkt sänder ut ljudet 

i realtid utan att spela in automatiskt. Vid 

ny upptäckt stannades sökandet upp för 

att lyssna och spela in ljuden samt notera 

platsen i högst 5 minuter. Gångvägen 

noterades med hjälp av appen Runkeepers 

GPS-tracking-funktion.  

 

 



 

Resultat: 

Krapperup:  

I Krapperup hittades upp till 4 olika arter 

av fladdermöss (Tabell 1). Vid de två 

dammarna hittades vattenfladdermus. Vid 

dammen i mitten av områden hittades 

även enstaka exemplar av nordfladdermus 

och dvärgpipistrell, varav den sistnämnda 

tydligt flög fram och tillbaka mellan 

dammen och ett äldre träd i bredvid. Vid 

västra delen av området hittades två 

exemplar av en obestämd myotis-art, 

troligen är taigafladdermus (Myotis 

Brantii) eller mustaschfladdermus (Myotis 

mystacinus), men inte helt omöjligt 

vattenfladdermus vilka är mycket svåra att 

skilja på lätet. Totalt hittades fladdermöss 

på fyra olika lokaler inom området (Tabell 

1). Aktiviteten var som högst vid 

dammarna, speciellt den vid slottsparken 

där tre arter hittades. 

Krapperup  

Antal arter 3-4 

Antal lokaler med 
fynd 

4 

Artfynd P. pygmaeus, E. 
nilssonii, M. 
daubentonii, 
Myotis sp. 

Tabell 1: Vilka arter som hittats och vid hur många 

lokaler fladdermusaktivitet noterats i 

Krapperupområdet. 

 
Bild 1: Visar rutten genom undersökningsområdet, 

svarta prickar markerar noterade fladdermöss och 

gul prick markerar startpunkten. 

Ärtan och Bönan: 

Ärtan och Bönan är ett litet strövområde 

nära staden. Området består av lövskog 

med en del öppna ytor och gångstigar. 

Området saknar vatten. Främst en lokal i 

området påvisar hög fladdermusaktivitet, 

vilket är en öppen yta direkt när man 

kommer in i området. Här hördes och sågs 

flera exemplar av dvärgpipistrell främst 

under inventeringens första timme men ej 

alls under slutet. Nordfladdermus hördes 

på den öppna ytan i södra delen av 

området. Flera exemplar noterades under 

samma tillfälle. Längst gångstigen hördes 

vid ett tillfälle en förbiflygande myotis-art, 

vilket troligen är taiga- eller 

mustaschfladdermus. Totalt hittades tre 

arter vid fyra olika lokaler (Tabell 2). 

Aktiviteten var som högst under början av 

kvällen då dvärgpipistrellerna flyger. 

 

 

 

 



 

Ärtan och Bönan  

Antal arter 3 

Antal lokaler med 
fynd 

4 

Artfynd P. pygmaeus, E. 
nilssonii, Myotis sp. 

Tabell 2: Vilka arter som hittats och vid hur många 

lokaler fladdermusaktivitet noterats i området 

Ärtan och Bönan. 

 
Bild 2: Visar rutten genom undersökningsområdet, 

svarta prickar markerar noterade fladdermöss och 

gul prick markerar startpunkten. 

Östra Kullaberg: 

I naturreservatet Östa Kullaberg hördes 

tre olika arter av fladdermöss (Tabell 3). 

Den första som noterades var 

nordfladdermus i början av kvällen. Senare 

hördes och sågs en myotisart flygande vid 

stigen ca 1,5-2m över marken. Den hördes 

tydligt på 40khz och är mest troligen en 

mustaschfladdermus. Även dvärgpipistrell 

noterades vid 23.00 i korsningen efter 

sjön. Ingen aktivitet hördes på norra sidan 

av sjön. Inga vattenfladdermöss 

noterades, det har dock observerats 

tidigare år (Naturvårdskonsult Gerell, 

2011). 

Östra Kullaberg  

Antal arter 2 

Antal lokaler med 
fynd 

3 

Artfynd P. pygmaeus, E. 
nilssonii 

Tabell 3: Vilka arter som hittats och på hur många 

platser fladdermusaktivitet noterats i lokalen. 

 
Bild 3: Visar rutten genom undersökningsområdet, 

svarta prickar markerar noterade fladdermöss och 

gul prick markerar startpunkten. 

Rögla: 

Detta område är intressant främst på 

grund av den anlagda våtmarken. Först 

efter 45 minuter hördes den första 

fladdermusen, av arten nordfladdermus. 

Denna hördes sedan under resten av 

kvällen nära våtmarken, det är inte troligt 

att det rör sig om flera olika exemplar. 

Under två tillfällen hördes förbiflygande 

myotisarter, en gång över vattnet och en 

gång vid allén. Artbestämning är omöjlig i 

detta fallet, djuret vid vattnet hördes 

tydligt vid 35 kHz och den vid allén 

spelades in vid 45 kHz.  

Rögla  

Antal arter 2-3 

Antal lokaler med 
fynd 

2 

Artfynd E. nilssonii, Myotis 
sp. 

Tabell 4: Vilka arter som hittats och vid hur många 

lokaler fladdermusaktivitet noterats i området 

Rögla. 



 

 
Bild 4: Visar rutten genom undersökningsområdet, 

svarta prickar markerar noterade fladdermöss och 

gul prick markerar startpunkten. 

 

Diskussion: 

Alla undersökta lokaler resulterade i flera 

fynd av fladdermöss, dock har inga särskilt 

hotade eller i Skåne sällsynta arter kunnat 

identifieras. Tidigare fynd som inte kunnat 

urskiljas under denna inventering på 

grund av bristfällig utrustning visar att 

lokalen kan ha, för fladdermöss 

intressanta bo-, ynglings- och födoplatser. 

Dessa är Krapperup och Kullaberg 

(Naturvårdskonsult Gerell, 2011). De två 

andra områdena, Rögla samt Ärtan och 

Bönan har inte varit del av tidigare 

inventeringar vilket ger ett sämre 

underlag. Rögla samt Ärtan och Bönan är 

mindre områden vilket minskar chansen 

att fler arter finns där samtidig. I Rögla 

hördes ett läte som potentiellt kan vara 

den starkt hotade dammfladdermusen, 

vilket skulle vara andra gången den hittas 

inom kommunen. Detta går dock ej att 

bekräfta med undermålig inspelning av 

heterodyn detektor. Området är väldigt 

litet och innehåller få boplatser för 

fladdermöss. Det kan vara intressant att i 

framtiden se om våtmarken lockar fler 

fladdermöss då aktiviteten under kvällen 

var begränsad. En tidig hypotes var att 

vattenfladdermöss potentiellt skulle tagit 

sig dit på grund av våtmarken, det är dock 

inte förvånande att det istället är den 

mångsidiga nordfladdermusen som visar 

upp sig. Det är högst aktuellt att sätta ut 

autoboxar för att undersöka vilka arter 

som flyger i området förutom just 

nordfladdermus.  

Ärtan och Bönan är ett litet område, men 

det finns möjlighet att stöta på 

fladdermöss i stora delar av det. Området 

har troligtvis ingen stor potential för en 

stor bredd av fladdermusarter då det är 

litet och träden är relativt unga. Det har 

istället stora värden som stadsnära natur, 

en oas för våra vanliga arter som hotas av 

urbaniseringen. För kommunen kan det 

vara intressant att utnyttja platsen för att 

informera allmänheten om fladdermöss, 

till exempel med skyltar eller 

nattvandringar under somrarna.  

Anledningen till att östra Kullberg och 

Krapperup anses ha större potential är 

främst på grund av deras större storlek 

och varierande, gamla och skyddade 

natur.  

Nordfladdermus identifierades på alla 

lokaler och dvärgpipistrell på alla utom en, 

detta är inte förvånande på grund av deras 

stora utbredning i Skåne. 

Vattenfladdermus förväntades hittas på 

flera lokaler då även den är vanlig i länet. 

Arten har tidigare identifierats på östra 

Kullaberg (Naturvårdskonsult Gerell, 2011) 

och anledningen till att den inte hittades 

nu kan vara den korta tiden som 

spenderades vid vattnet på grund av 

tidsbrist. Ett återbesök hade säkerligen 

resulterat i mer data. Vattenfladdermus 

kunde heller inte identifieras i Rögla men 

skulle med stor sannolikhet kunna vara en 

av de oidentifierade arterna.  

Med avsikt på lokaler inom områdena går 

det inte att urskilja någon stor skillnad, 

trots att omfattningen av områdena varit 



 

väldigt olika. Rögla är inte förvånande med 

endast två olika lokaler med 

fladdermusfynd men på Kullaberg 

förväntades det hittas fler på grund av den 

rika varierande naturen samt områdets 

mer omfattande storlek. Det hade 

potentiellt kunnat påvisas större skillnader 

mellan områdena om undersökningen 

inkluderat antingen mer högkvalitativ 

utrustning för att identifiera arter eller 

genom upprepade besök till områdena för 

att identifiera fler lokaler och potentiellt 

även fler arter. 

Undersökningen borde förslagsvis 

upprepas mer omfattande med hjälp av 

utrustning som till exempel autoboxar för 

att kunna spela in ett större omfång av 

arter. Denna rapport skulle fördelaktligen 

kunna användas som underlag för vilka 

lokaler djuren rör sig över och därför 

utgöra en grund för utplacering av 

autoboxar under framtida inventering. 
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