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Sammanfattning 
På uppdrag av Ale kommun har Naturcentrum AB genomfört en inventering 
av fladdermöss i kommunen under 2017 och 2018. Inventeringen har utförts 
under sammanlagt 16 fältnätter och totalt besöktes 32 lokaler. Inventeringen är 
utförd inom ett LONA-projekt. 

Sammanlagt hittades 12 olika arter. Tidigare har ytterligare en art, barbastell, 
hittats i kommunen. Talrikast och mest utbredda var nordfladdermus, dvärgpi-
pistrell, mustasch-/tajgafladdermus och vattenfladdermus. Andra arter som 
förekom relativt allmänt i kommunen var större brunfladdermus, gråskimlig 
fladdermus, fransfladdermus (rödlistad som sårbar VU i den svenska rödlistan 
över hotade arter (Artdatabanken 2015)), och brunlångöra. På ett fåtal platser i 
kommunen hittades de ovanliga arterna sydfladdermus, starkt hotad (EN), 
dammfladdermus, (EN) och sydpipistrell (akut hotad (CR)). I många fall i 
denna inventering är dock fynden av de ovanligaste arterna från enstaka strö-
individer, och det är oftast inte möjligt att utifrån den här inventeringen fastslå 
om det rör sig om en regelbunden, fast förekomst. 

Inventeringen utfördes nattetid med hjälp av en handhållen fladdermusdetek-
tor och ett antal så kallade autoboxar, stationer som spelar in fladdermusljud 
automatiskt. Metodvalet ligger i linje med den standardiserade metoden Artkar-
tering, som är den rekommenderade metoden för den här typen av inventering-
ar. 

Resultaten, de inventerade lokalerna, tillsammans med artfynd, beskrivning av 
viktiga strukturer för fladdermöss med mera, finns inlagt i Ale kommuns digi-
tala planeringsunderlag. 

 
Dvärgpipistrell är mycket vanlig i Ale kommun. 
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Fladdermöss – en bakgrund 
Fladdermössen är en mycket artrik och specialiserad grupp bland däggdjuren. I 
Sverige har 19 av världens cirka 1200 arter påträffats. I Ale kommun hittades 
12 av dessa. Ytterligare en art, barbastell, har hittats vid ett tidigare tillfälle. 
Detta gör att antalet kända arter från kommunen är 13. 

Förmågan att flyga aktivt, inte bara glidflyga, gör fladdermössen helt unika i 
jämförelse med alla andra däggdjuren. Därtill har de en rad egenskaper som de 
delar med bara några få andra grupper, bland annat förmågan att orientera sig 
med ekolokalisering och deras långa livslängd i förhållande till sin ringa storlek 
(många av våra svenska arter kan bli så gamla som 20-30 år).  

Tvärtemot vad många tror, är fladdermössen inte nära släkt med gnagare, 
såsom råttor eller möss. De utgör istället en egen ordning (Chiroptera) som 
evolutionärt står närmare ordningen insektsätare (Eulipotyphla) dit näbbmöss, 
igelkottar och mullvadar hör.  

Bland världens 1200 fladdermöss hittar man arter som specialiserat sig på att 
äta frukt, pollen och nektar, fisk, gröna blad, fånga insekter eller till och med 
suga blod. De arter som förekommer i Sverige är alla helt och hållet speciali-
serade på att fånga och äta insekter, till exempel nattfjärilar, myggor och skal-
baggar.  

Våra nordeuropeiska fladdermöss går i vinterdvala under den kalla och mörka 
årstiden. När de vaknar upp i april-maj flyger de iväg och bildar sommarkolo-
nier i ihåliga träd, på vindar, i lagårdar eller på andra lämpliga ställen. Dessa 
kolonier kan omfatta allt från några få individer upp till många hundra djur. I 
andra delar av världen kan dessa kolonier innehålla miljontals individer! Under 
juni och juli föder honorna en, eller hos vissa arter två, ungar som hon vårdar 
intensivt under några veckor tills de lär sig flya. Därefter upplöses de stora ko-
lonierna och fladdermössens parningssäsong börjar. Under hösten flyger dju-
ren tillbaka till sina övervintringsplatser. För vissa arter ligger dessa platser nära 
sommarkolonin medan andra ger sig iväg på långväga flyttningar, likt flyttfåg-
larna. Övervintringen sker ofta i grottor, gamla gruvor eller liknande ställen där 
temperaturen inte sjunker under noll grader.  

Samtliga fladdermusarter i Sverige omfattas av bilaga 4 till EU:s Art- och habi-
tatdirektiv. Denna bilaga innehåller de djur- och växtarter unionen anser vara 
särskilt viktiga och vilka kräver strängt skydd. Det är med andra ord förbjudet 
att avsiktligt döda, fånga, störa samt nyttja dem i kommersiellt syfte. Det är 
dessutom förbjudet att förstöra eller försämra de platser där dessa arter förökar 
sig och rastar. Barbastell och dammfladdermus omfattas också av bilaga 2 vil-
ket innebär att medlemsländerna ska avsätta bevarandeområden och genom-
föra specifika skyddsåtgärder (nätverket Natura 2000). Direktivet är implemen-
terat i Sverige bland annat genom att samtliga fladdermusarter är upptagna i 4 § 
artskyddsförordningen (SFS 2007:845). 
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Metodik 
Inledningsvis identifierades en rad områden eller lokaler som på grund av sin 
biotopsammansättning var lämpliga att inventera i Ale kommun. Detta gjordes 
i samarbete med kommunekologerna Maria Magnusson och Karl Johan Bon-
desson på Ale kommun. Vi utgick från flygbildstolkning av kommunens natur, 
tidigare kunskap och tips om lämpliga platser. Samtliga lokaler dagrekognose-
rades för att det skulle vara möjligt att planera och prioritera inventeringsinsat-
serna. Lokaler för inventering valdes sedan dels utifrån förutsättningar för 
fladdermöss och dels utifrån var inom kommunen det finns ett exploaterings-
tryck, alltså där sannolikheten är högre att exploatering skulle kunna påverka 
fladdermöss. Vi eftersträvade också en viss geografisk spridning i kommunen. 
Förutom de besökta lokalerna lades vid ett antal tillfällen autoboxar ut i pro-
duktionsskog och öppet åkerlandskap för att visa på hur artsammansättningen 
och aktiviteten ser ut i normallandskapet. 

Totalt inventerades 32 olika områden i kommunen under 16 kvällar fördelade 
över 2017 och 2018. Alla besökta lokaler redovisas nedan i tabell 3 och på kar-
tan i figur 1. Resultaten redovisas i GIS-lager med tillhörande attribut. Områ-
den ritades in som polygoner i en shapefil som sedan har lagts in i kommunens 
kartverktyg. Attributen listas i tabell 1. 

 
Kvällssol vid Alvhems kungsgård. 
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 Fältinventeringarna förlades till nätter med gynnsam väderlek under juni till 
augusti, som anses vara de bästa månaderna för att inventera fladdermöss. 
Gynnsamma väderförhållanden för fladdermusinventering är när nätterna är 
varma (helst över +10 grader), vindstilla och helst utan regn.  

Det effektiva inventeringsarbetet påbörjades strax innan solnedgången och 
avslutades som regel mellan klockan 02.00 och 03.00, beroende på fladdermus-
aktiviteten för respektive natt. Under varje inventeringskväll koncentrerades 
oftast insatserna till ett område, som dock kunde ha flera delar som besöktes 
en eller flera gånger vardera. 

Autoboxarna, som är fladdermusdetektorer som automatiskt spelar in lätet från 
förbiflygande fladdermöss, placerades ut på noggrant utvalda platser där man 
kunde förvänta sig att fladdermöss jagade eller passerade till och från jaktmar-
ker. Med den handhållna detektorn lyssnade inventeraren sedan igenom alla 
eller så många lämpliga miljöer som möjligt under sitt besök. När inventerings-
natten led mot sitt slut samlades de utplacerade autoboxarna in.  

Alla fladdermöss som observerades artbestämdes direkt i fält eller spelades in 
för vidare analys i datorns ljudanalysprogram (Batsound). 

Tillvägagångssättet vid utplacering av autoboxar och vid manuell inventering 
följer Naturvårdsverkets rekommenderade metod för uppföljning av fladder-
musfaunan, artkarteringsmetoden. Inventeringen är således jämförbar med 
andra inventeringar och är därmed i viss mån uppföljningsbar. 

Arterna mustasch- och tajgafladdermus är normalt mycket svåra att skilja i fält 
utan att man fångar dem. Eftersom fångst är mycket resurskrävande är det 
normala att man helt enkelt behandlar dem som ett artpar och inte skiljer dem 
åt. De noteras här i rapporten som mustasch-/tajgafladdermus. 

I en del fall kan arter av släktet Myotis, det vill säga vatten-, mustasch-/tajga-, 
damm- och fransfladdermus vara omöjliga att artbestämma på enbart ljudet. 
För att en säker bestämning ska vara möjlig måste man antingen ha tur och 
lyckas fånga artspecifika läten eller ha haft tillfälle att visuellt observera flad-
dermössen. Det är därför inte ovanligt att man måste lämna filer från auto-
boxar obestämda. 

De inventerade områdena har delats in i tre värdeklasser: 

1. Viktigt område med mycket goda förutsättningar för fladdermöss. Stor 
artrikedom eller förutsättningar för stor artrikedom. Ofta har fynd av 
ovanliga/hotade arter gjorts. 

2. Område med goda förutsättningar för fladdermöss. Relativt stor artri-
kedom eller individrika förekomster av vanliga arter. Även miljöer med 
goda förutsättningar, där fler fynd är troliga.  

3. Område med förutsättningar för fladdermöss men där inte särskilt 
många arter har kunnat konstateras. Kan få högre potential efter åtgär-
der. 
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Klassindelningen baseras, förutom på de bedömda förutsättningarna för flad-
dermöss, på fältbesöken inom den aktuella inventeringen. Eftersom det oftast 
handlar om ett natt- och ett dagbesök per område och är klassningen att be-
trakta som preliminär. Artantal och artsammansättning, till exempel förekomst 
av ovanliga arter ingår i bedömningen, tillsammans med förutsättningar, det vill 
säga hur troligt det bedöms att ovanliga arter kan tänkas påträffas i framtiden.  

GIS 
Ett GIS-lager har lagts upp med beskrivningar av områdena, inventeringsresul-
tat, klassning med mera som attribut. Lagret har lagts in i kommunens GIS-
verktyg. Följande uppgifter finns där: 

 

Tabell 1. Uppgifter i GIS-lagret. 

Uppgift Kommentar 

Plats-ID  

Objektsnamn  

Klass 1–3 

Beskrivning av miljön Klartext 

Viktiga strukturer 

De strukturer i området som är viktiga 
för fladdermusförekomsten. Om man 
vid en exploatering tar bort dessa 
strukturer är det stor risk för påverkan 
på värdena. 

Rekommendationer 
Möjligheter till utveckling av högre 
värden och eventuellt skydd. 

Känslighet 
Typer av förändringar som kan minska 
områdets värde. 

Kommentarer (främst inventeringsinsats) Antal inventeringsbesök och autoboxar 

Antal filer art för art  

Inventeringsstatus Inventerat eller fjärrkarterat/bedömt 

Metod (inventeringsmetod)  

Väder  

Datum  

Inventerare  
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Övriga inventeringar och observationer 
Det finns ett fåtal fladdermusregistreringar från andra inventeringar, rapporte-
rade till Artportalen. Sannolikt härrör de från undersökningar för vindkrafts-
projekt. Från Burhult finns nordfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra, mu-
stasch- eller tajgafladdermus, gråskimlig fladdermus och vattenfladdermus från 
ett besök i juni 2018. Detta förstärker bilden av att området är relativt artrikt 
och klassningen bedöms inte påverkas, men kan anses något säkrare. 

Från en rad platser i skogarna öster om Livered finns noteringar om nordflad-
dermus, vattenfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra. På en plats, vid torpet 
Krogen, observerades en passage av en trollpipistrell. Dessa platser besöktes i 
juni 2009. 

Under en kväll, 14 juli 2002, observerades ett exemplar av barbastell nära Kil-
anda kyrka av Ingemar och Johan Ahlén. Trots åtskilliga besök på platsen har 
arten inte påträffats igen. Sannolikt rör det sig om en tillfälligt förbiflygande 
individ. 

Vid en inventeringsnatt 2012 i Vinningsbo dalar hittade Bohman och Ahlén 
(2013) sju arter fladdermöss: nordfladdermus, gråskimlig fladdermus, större 
brunfladdermus, dvärgpipistrell, brunlångöra, vattenfladdermus och mustasch-
/tajgafladdermus. I rapporten beskrevs områdets skogsmiljöer och fortsatt 
öppethållande av gräsmarkerna som av betydelse för fladdermusfaunan. Artan-
talet konstaterades vara relativt stort. Området har lagts in i GIS-lagret och 
tilldelats värdeklass 2. 

 
Grönt valv vid Ölanda, en skyddad och gynnsam jaktmiljö för många fladdermusarter. 
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Resultat 
Utifrån de drygt 12 000 artbestämda ljudinspelningarna och en mängd fältob-
servationer kunde tolv arter fladdermöss konstateras i inventeringen (se tabell 
2). En inspelning motsvarar en passage av en fladdermus förbi en autobox. 
Samma individ kan dock flyga förbi många gånger och inventeraren kan med 
den handhållna detektorn göra många inspelningar av en viss svårbestämd in-
divid alternativt bestämma sig för att inte spela in varje observation av till ex-
empel nordisk fladdermus. Därför kan man inte använda antalet inspelningar 
som ett direkt mått på antal fladdermöss på en lokal. Med viss reservation kan 
dock antal inspelningar ge en indikation på om det varit hög eller låg aktivitet 
för en art på en viss lokal under en natt. 

Förutom de nu funna tolv arterna har tidigare ytterligare en art, barbastell, hit-
tats i kommunen. Detta fynd gjordes av Ingemar och Johan Ahlén vid en ex-
kursion vid Kilanda säteri och kyrka. Ett exemplar observerades förbiflygande 
inte långt från kyrkan. Trots upprepade besök under åren efter och ett invente-
ringsbesök under kommunens inventering 2017–2018 har den inte återfunnits. 

Dvärgpipistrell, nordfladdermus, mustasch-/tajgafladdermus och vattenflad-
dermus var de vanligaste och mest utbredda arterna. Tillsammans stod de för 
över 11 000 av de drygt 12 000 inspelningarna som gick att bestämma till art 
(artpar). Nordfladdermus observerades på 30 av de 32 lokalerna, dvärgpipistrell 
på 29, mustasch-/tajgafladdermus på 26 och vattenfladdermus på 20 lokaler. 
Dessa förekommer spritt över hela kommunen och det är rimligt att anta att en 
övervägande del av kommunens fladdermusindivider tillhör någon av dessa 
fyra arter. 

Skapligt väl spridda i Ale, och med betydligt färre inspelningar, var fransflad-
dermus, större brunfladdermus, brunlångöra och gråskimlig fladdermus. Dessa 
fanns på 12 till 15 lokaler, men alltid med betydligt mycket färre exemplar no-
terade. 

Mycket fåtaliga var sydfladdermus, dammfladdermus, trollpipistrell och sydpi-
pistrell. Dessa noterades på en till sju platser i kommunen. Korta beskrivningar 
av artförekomsterna finns i tabell 2. 

Av de påträffade arterna är flera rödlistade: Fransfladdermus (rödlistad som 
sårbar, VU), sydfladdermus (rödlistad som starkt hotad, EN), dammfladder-
mus (rödlistad som starkt hotad (EN) och sydpipistrell (rödlistad som akut 
hotad CR) 

De artrikaste lokalerna i kommunen var Alvhems kungsgård och Ölanda. Den 
förra platsen är en klassisk fladdermuslokal med grova ekar och gott om löv-
bryn i ett böljande landskap. Den andra är en by belägen på en höjdsträckning i 
övergången från jordbruksbygd till skogsbygd. På båda dessa lokaler hittades 
10 arter, vilket är att betrakta som relativt artrikt även i jämförelse på nationell 
nivå. På ett antal lokaler, Nödinge-Backa, Osbacken-Häljered, Hajs sjö, Starr-
kärr, Kattleberg m.m. hittades 7 till 8 arter. 
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Tabell 2. Sammanfattande tabell över alla fladdermusarter som hittats i Ale kommun. Bar-
bastell observerades 2002 och har tagits med för fullständighetens skull. 

Art Kommentar 

Mustasch-
/tajgafladdermus 

Myotis mystacinus/ 
brandtii 

Detta är ett artpar som består av två arter som är 
mycket svåra att skilja åt. För säker artbestämning 
krävs att djuren fångas in för detaljstudier. Då ingen 
fångst genomfördes behandlas dessa arter som ett 
artpar i denna studie. Mustasch-/tajgafladdermus är 
vanlig i stora delar av södra Sverige. Väl spridd i kom-
munen, hittad på 26 av de 31 undersökta lokalerna. 

Dammfladdermus 
Myotis dasycneme 

Detta är en av de ovanligaste arterna som ändå före-
kommer i regionen. Den är tidigare hittad högre upp-
ströms längs Göta älv (Bohman och Ahlén 2016). Ob-
serverades under inventeringen vid Hajs sjö, vid Kattle-
berg och Surte hamn, alla tre utmed älven. Dessutom 
gjordes ett antal inspelningar vid Starrkärrs hembygds-
gård och kyrka. 

Vattenfladdermus 

Myotis daubentonii 

Arten är en av de vanligaste i Sverige och är även den 
fjärde mest utbredda arten i Ale kommun. Den observe-
ras ofta jaga över öppet vatten men håller även ofta till i 
skog och brynmiljöer. Noterades på 20 inventerade 
lokaler. 

Fransfladdermus 

Myotis nattereri 

Fransfladdermus är rödlistad som sårbar (VU) i den 
senaste rödlistan, men har under de senaste åren hit-
tats på ganska många platser i Sydsverige. Den är 
spridd i stora delar av södra halvan av Sverige men är 
sällan talrik. Den förekommer ofta i tät lövskog, till ex-
empel i raviner. I Ale kommun hittades den på hela 13 
platser, varav flera med bäckar och åar, t ex vid Rapen-
skår och Skaggata, utmed Grönån. 

Trollpipistrell 
Pipistrellus nathusii 

Denna art har expanderat och blivit vanligare i Syd- och 
Mellansverige de senaste tio åren. Alltfler fynd görs nu i 
Västsverige. I Ale kommun hittades den förvånande 
nog endast på en plats, i Ölanda, under inventeringen. 
Sedan tidigare finns ett fynd från ett torp öster om Live-
red i Risveden. Fler fynd under kommande år är att 
vänta. 

Dvärgpipistrell 

Pipistrellus pygmaeus 

Dvärgfladdermus var den näst mest spridda arten i 
kommunen och hittades på alla utom tre av de besökta 
lokalerna. Arten är en av de mest spridda i södra Sve-
rige och beräknas vara talrikast i landet. 

Sydpipistrell 
Pipistrellus pipistrellus 

Mycket sällsynt och lokalt förekommande på spridda 
platser i södra Sverige. Fynd är nästan alltid av enstaka 
individer. Under inventeringen identifierades fyra in-
spelningar som säkert kunde bestämmas till sydpi-
pistrell vid Alvhems kungsgård. 
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Större brunfladdermus 

Nyctalus noctula 

Denna art, Sveriges största fladdermus, noterades på 
femton av lokalerna. Den var inte talrik någonstans. 
Större brunfladdermus är spridd och någorlunda allmän 
i södra delen av landet och förekommer oftast i rikare 
lövområden, gärna i herrgårdslandskap, en typ av miljö 
som det inte finns jättemycket av i Ale kommun. 

Nordfladdermus 

Eptesicus nilssonii 

Arten är vanligt förekommande i hela kommunen och 
hittades på alla besökta lokaler. Detta är även Sveriges 
mest spridda fladdermusart. Den trivs i en mängd olika 
miljöer och är en av få arter som förkommer i rena barr-
skogar. Närmare 45 % av alla identifierade fladdermus-
ljud i inventeringen härrör från nordfladdermöss. I auto-
boxar tenderar dock antalet inspelningar bli oproport-
ionerligt högt av denna art på grund av dess jaktsätt. 

Sydfladdermus 
Eptesicus serotinus 

En ovanlig och sydlig släkting till nordisk fladdermus 
som i Sverige är rödlistad som starkt hotad (EN). För-
utom förekomster i sydligaste Sverige, främst Skåne, 
finns arten i centrala Västergötland och observeras 
glest i övriga delar av Västsverige. I Ale kommun har 
den observerats på hela 7 lokaler: 4 utmed Göta älv, 
samt centralt i kommunens lite småbrutna odlingsland-
skap, vid Rished, Hälltorp och Ölanda. 

Gråskimlig fladdermus 

Vespertilio murinus 

Arten observerades på 13 lokaler, vilket är ungefär vän-
tad andel. Gråskimlig fladdermus är spridd men mindre 
allmän i stora delar av södra Sverige. Den är känd för 
att under ljumma höstkvällar flyga runt i städer ge ifrån 
sig sociala läten som även det mänskliga örat kan upp-
fatta.  

Barbastell 
Barbastella barbastellus 

Rödlistad som starkt hotad, EN, och knuten till täta 
lövskogar. Hittad på endast en handfull platser i länet. 
Eventuellt ökande i södra Sverige. Ett exemplar av bar-
bastell påträffades vid Kilanda kyrka vid en exkursion 
2002. 

Brunlångöra 

Plecotus auritus 

Denna art är spridd och mindre till relativt allmän i södra 
halvan av Sverige. I Ale kommun observerades den på 
tolv lokaler, med ett fåtal inspelningar på varje. Detta 
var väntat då dess läte är mycket svagt och det därför 
är vanligt att man inte upptäcker särskilt många exem-
plar. Dessutom tycks den ofta förekomma spritt, men 
fåtaligt på många håll i Väst- och Sydsverige. 
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Värdefulla områden för fladdermöss 
De flesta av de inventerade områdena innehåller lövskog eller lövträd, framför 
allt ädellöv. Jordbrukslandskap och bebyggelse är också mycket vanligt. Detta 
är naturligtvis ett resultat av den sökbild som använts vid urvalet. Vid klass-
ningen av lokalerna har också inventeringsresultat vägts in, men inte nödvän-
digtvis varit avgörande. De lokaler som fått högsta värdeklass (1) har oftast 
både goda förutsättningar och en artrik fauna, men endera räcker. Kilanda har 
till exempel bedömts som klass 1, trots att den enda ovanliga arten som påträf-
fats där är det gamla fyndet av ett exemplar av barbastell från 2002. De flesta 
av klass 1-lokalerna ligger i eller i anslutning till Göta älvdal eller i odlingsland-
skapet centralt i kommunen, alltså Hältorp–Starrkärr–Ölanda–Kilanda. 

Bland de områden som fått klass 2 finns några säterimiljöer (Kilanda och Live-
red), ett antal lokaler längs ådalar och bäckar (Rapenskår, Frövet, Hältorp med 
flera) samt ytterligare några lokaler vid Göta älv. 

 
Figur 1. Karta över Ale kommun med de inventerade lokalerna. Siffrorna anger loka-
lens nummer. Lokal 12 är liten (därför ingen synlig siffra) och ligger mellan 11 och 14. 
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Tabell 3. Inventerade lokaler och de lokaler som pekats ut men inte prioriterades vid inven-
teringen, samt två tidigare inventerade platser i Ale kommun, 2017–2018. 

Nr Lokal Klass Kommentar 

1 Livered 2  
2 Skaggata 2  
3 Rapenskår 2  
4 Grandalen 3  
5 Hajs sjö 2  
6 Alvhems kungsgård 1  
7 Frövet 2  
8 Skepplanda kyrka 2  
9 Kattleberg och Båstorp 1  
10 Grönnäs 3  
11 Skepplanda IP 3  
12 Damm i Forsån 3  
13 Skönningared och Paradisvägen 3  
14 Gunntorp 3  
15 Skogstorp 3  
16 Osbacken-Häljered 1  
17 Jutakärr 3  
18 Torp 3  
19 Starrkärr och hembygdsgården 1  
20 Ölanda 1  
21 Kilanda 1  
22 Alafors 2  
23 Hältorp 1  
24 Risheds naturreservat 2  
25 Vimmersjön-Hallbacken 3  
26 Backa 1  
27 Hållsdammsbäcken 3  
28 Bönabo 3  
29 Mollsjönäs 3  
30 Burhult 2  
31 Sundasjön 3  
32 Surte och Göta älv 2  
33 Jennylund–Bohus 3 Ej inventerat 
34 Anfastebo 3 Ej inventerat 
35 Grosjön 3 Ej inventerat 
36 Hålsjön 3 Ej inventerat 
37 Krogen 3 Gammal fyndplats 
38 Vinningsbo dalar 2 Bohman & Ahlén 2013 
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Potentiellt värdefulla områden för fladdermöss 
Runt flera av de inventerade områdena finns platser med delvis samma kvali-
teter, till exempel finns flera betesmarker och lövbryn i närheten av Kilanda 
och Starrkärr eller i dalgångarna vid Skepplanda, upp längs Grönån och Ryks-
bäcken/Slereboån. Man kan tänka sig att kvaliteterna i en del fall inte upphör 
direkt vid en skarpt dragen områdesgräns utan snarast tunnas ut gradvis. Där-
med hamnar en del områden med vissa kvaliteter strax utanför. 

Det finns gott om torp- och gårdsmiljöer i Alefjäll och Risveden som inte in-
venterats. Resultaten från till exempel Grandalen visar att aktiviteten där inte 
alltid är särskilt stor, men till exempel fynd av trollpipistrell från Krogen och 
erfarenheter från andra, liknande miljöer i andra kommuner pekar mot att man 
inte kan utesluta små miljöer i skogsbygden, åtminstone inte om det finns be-
tesmarker eller grova ädellövträd. 

Områden med låga värden för fladdermöss 
Observationerna i de boxar som lades ut i trivial barrskog var få och ganska 
enahanda. I en box förekom endast en handfull nordfladdermöss, i en nord-
fladdermöss samt en enstaka mustasch-/tajgafladdermus i en tredje nordflad-
dermöss och ett fåtal inspelningar av dvärgpipistrell och i en fjärde gjordes inga 
fladdermusinspelningar. Man kan sannolikt förvänta sig att träffa på fler arter i 
trivial skog om man väljer platser mellan områden med högre värden för flad-
dermöss eftersom de ofta kan pendlingsflyga mellan olika jaktmarker, särskilt 
sent på säsongen. 

Områden som bör inventeras mer noggrant 
Samtliga områden har endast inventerats översiktligt. Inventeringsresultaten 
ger information om artrikedom och värdefulla strukturer, men om det är aktu-
ellt med större exploateringar av dem kan fördjupad inventering bidra med 
ytterligare, värdefull information. Generellt kan alltså mer noggrann invente-
ring vara aktuell i de flesta av de områden som fått klass 1 och 2 samt även 3 
om man riskerar att påverka de värdefulla strukturerna eller ta stora andelar av 
områdena i anspråk för exploatering. 

Fler fynd av ovanliga arter skulle sannolikt kunna göras i några av de högre 
klassade områdena. Till exempel gav besöket vid Kilanda säteri oväntat litet 
utbyte. Artlistan där skulle säkerligen kunna fyllas på. Vid Osbacken/Häljered, 
Starrkärrs hembygdsgård och Frövet finns sannolikt också mer att hämta. Ett 
antal utvalda torp och gårdar i Risveden skulle också kunna komplettera bilden 
av kommunens fladdermusfauna. 

Några av kommunens sjöar kan också hysa värden som inte kartlagts ännu, 
kanske framför allt de mer näringsrika, såsom Grosjön och Hålsjön. 

Området vid Jennylund, ovanför Bohus, har inte inventerats. Det fanns med 
på en reservlista, men kunde inte prioriteras. Även i området kring Ryd finns 
flera betesmarker, främst vid Anfastebo, som skulle kunna vara intressanta att 
inventera. 
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Slutsatser 
Ale kommun är relativt artrik, med åtminstone enstaka fynd av samtliga i reg-
ionen funna arter. Dock är antalet fynd av barbastell (ett), trollpipistrell (ett) 
och sydpipistrell (en handfull inspelningar på en lokal) tämligen lågt. 

Lövrika miljöer inom ett par kilometer från Göta älv är över lag de mest 
artrika. Även ädellövmiljöer utmed Grönån och i trakten ovanför Alafors 
(Starrkärr, Hältorp, Ölanda) hör till de med längst artlistor. 

Längs Göta älv har vid inventeringar framför allt i Trollhättans kommun stora 
mängder dammfladdermöss hittats. Det är intressant att arten även hittats på 
flera ställen utmed älven i Ale kommun. Om observationerna härrör från en 
population, vars individer jagar på flera platser längs älven eller om det är 
skilda populationer i Trollhättan och Ale är inte känt. Säkert är dock att älven 
på flera ställen fungerar som jaktmiljö för denna mycket ovanliga art. 

Besöken i Alefjäll och Risveden gav över lag relativt lite, kanske finns skäl att 
komplettera bilden där. 

De viktigaste strukturerna eller miljöfaktorerna, som förklarar art- eller individ-
rikedom är i Ale kommun, precis som i övrigt i landet, förekomst av lövskog 
och lövträd, betesmarker och äldre bebyggelse. 

Rekommendationer 
Inför beslut som kan förändra förutsättningarna för fladdermöss inom områ-
dena eller i deras närhet kan det ofta vara aktuellt med ytterligare inventering 
eller åtminstone utredning av risker och potentiell påverkan utförd av sakkun-
nig. En förhoppning är då att man kan använda sig av det som i områdesbe-
skrivningarna listats under ”viktiga strukturer”. Om man ser att en exploatering 
kan komma att påverka någon av dessa strukturer kan det vara viktigt att gå 
vidare och utreda i hur stor utsträckning och om något kan göras för att mini-
mera påverkan. 

Över lag bör man i fortsatt planering måna om lövträd, även i tättbebyggda 
områden, och om äldre bebyggelse, samt de betes- och ängsmarker som finns 
kvar. I den mån det är möjligt, skydda, bevara eller till och med öka dessa typer 
av habitatkvaliteter skulle det vara gynnsamt för fladdermöss. Vid såväl kom-
munal som statlig planering bör man ta hänsyn till landskapets kvaliteter för 
fladdermöss, till exempel genom att väga in de utpekade områdena och struk-
turerna vid tillståndshantering för exploateringar. 

En faktor som under de senaste decennierna seglat upp att bli en av de viktig-
aste negativa faktorerna för fladdermöss i mångas ögon, är belysning. Det finns 
studier som visar på att gatlyktor och fasadbelysning medför negativ påverkan 
på många fladdermusarter. I den mån kommunen kan påverka, är det alltså av 
värde om man kan låta mörka miljöer förbli obelysta. Dammfladdermus hör till 
de arter som antas vara särskilt känsliga för ljus. Det är därför viktigt att inte 
framtida exploateringsprojekt medför ökad belysning av Göta älvs vatten. 



Inventering av fladdermöss i Ale kommun 2017–2018 
Naturcentrum AB  

 17 (17)

Fortsatt arbete 
För att komplettera det befintliga materialet kan man med fördel gå vidare med 
inventering enligt det som föreslås under rubriken ”Områden som bör invente-
ras mer noggrant”. De områden som kan vara aktuella är: 

 När exploateringar är aktuella i de utpekade områdena eller i andra om-
råden som är rika på lövträd/lövskog. 

 Fördjupad inventering av de högst klassade områdena, för att bättra på 
kännedomen om dem. 

 Näringsrika sjöar, främst Grosjön och Hålsjön, som prioriterats ner vid 
den här inventeringen, men som har förutsättningar för fladdermöss. 
Dessa områden finns beskrivna i kommunens GIS-skikt. 

 Områdena Jennylund och Ryd/Anfastebo, som prioriterats ner vid den 
här inventeringen, men som har förutsättningar för fladdermöss. Dessa 
områden finns beskrivna i kommunens GIS-skikt. 

 De torp och gårdar i Risveden/Alefjäll som har bäst förutsättningar för 
fladdermöss. För att göra detta krävs fjärranalys och fältbedömning 
som inte rymts inom det här projektet. De aktuella gårdarna har därför 
inte markerats och beskrivits i kommunens GIS-skikt. 
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