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Inventering av fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1:57, 
Burlövs kommun 

 
Bakgrund 

På uppdrag av Burlövs kommun (kontaktperson:Kerstin Torseke Hulthén) har vi inventerat 
fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1:57 (fig. 1). Bakgrunden är att del av området 
skall bebyggas (Burlövs kommun 2017)och inventeringen har tillkommit för att utreda om det 
finns fladdermöss som påverkas negativt av exploateringen. Samtliga fladdermusarter är frid-
lysta och skyddas därmed av Artskyddsförordningen ((SFS 2007:845). 

 

 

Figur 1. Fastigheten Åkarp 1:57 (avgränsad av röd fyrkant). Karta från Burlövs kommun. 

 
Fladdermössen och lagen 

Samtliga fladdermusarter i Sverige, för närvarande 19 st., fridlystes år 1986. Sedan dess har 
ytterligare ett skydd tillkommit som omfattar samtliga Europas fladdermöss, nämligen euro-
peiska fladdermusavtalet, ”EUROBATS”. Sverige skrev under avtalet 1992 och det trädde i 
kraft 16 januari 1994 (SÖ 1993:30). Sverige har därigenom förbundit sig att genom inventer-
ingar lokalisera platser som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus samt ta hänsyn till 
dessa i den fysiska planeringen. Samtliga arter är även upptagna i EU:s art- och habitatdirek-
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tiv (92/43/EEG), bilaga 4, dvs. arter som kräver strikt skydd. Fyra av de svenska arterna är 
dessutom listade i bilaga 2, där det dessutom krävs att de ingående arterna får ”särskilda beva-
randeområden”. Genom Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) har en väsentlig del av be-
stämmelserna i EU:s art- och habitatdirektiv införts i svensk lagstiftning (MB). 

 

Beskrivning 

Området har tidigare varit en äppelodling. Idag är det ett igenväxande grönområde (fig. 2) där 
marken delvis är fuktigt (Burlövs kommun 2017). Fastigheten utnyttjas som promenadområde 
och det finns ett par stigar i syd-nordlig sträckning som leder norrut (omslagsbild). I den norra 
delen av fastigheten finns en större glänta (fig. 3). I den södra delen finns ett tillfälligt upplag 
för jordmassor (fig. 4).  

 

     

    Figur 3. Glänta inom fastigheten Åkarp 1:57. 

  

Figur 2. Igenväxningsområde inom fas- 

tigheten Åkarp 1:57. 

 

 

Metodik 

Inventeringarna av fladdermusfaunan 
inom fastigheten utfördes den 24 och 28 
maj 2017 under goda väderleksbetingel-
ser (tab. 1). Vid inventeringen använde 
vi oss av automatisk registrering av 
fladdermössens ultraljud med hjälp av s.k. 
 autoboxar, D500X (Pettersson Elektronik 
 AB), dessa lagrar de inkommande ultraljuden på minneskort. Autoboxarna är utrustade med 
funktionen ”time expansion”, vilket innebär att den inkommande ljudsignalen reduceras med 
avseende på hastighet, i det här fallet 10 ggr. Detta system möjliggör senare analyser i ljud-
program, i vårt fall BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB).  

Figur 4. Deponerade jordmassor inom fastigheten 

Åkarp 1:57, Burlövs kommun. 
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Placeringen av autoboxarna gjordes på basis av våra erfarenheter av hur olika fladdermusarter 
rör sig i landskapet och var insekter ansamlas och därmed var man kan förvänta sig störst 
fladdermusaktivitet (fig. 4). Autoboxarna var i drift under fladdermössens mest aktiva period 
under dygnet vid denna årstid, från 22.00 till ca 24.00.  

Inventering utfördes även med handburen ultraljudsdetektorer, D240X (Pettersson Elektronik 
AB), främst i syfte att få en uppfattning om antalet fladdermöss samt eventuell förekomst av 
kolonier samt viktiga jaktområden.   
 

Tabell 1. Väderleksbetingelserna den 22 och 25 maj 2017 inom utredningsområdet Åkarp 1:57 Bur-
lövs kommun.   

Datum Kl. Temp. °C Vind m/s Molnighet % 

22 maj 22.00 11  2 V 50 

24.00 9  2 V 70 

25 maj 22.00 13 4 NV 0 

24.00 13 3 NV 0 
 

 

 

Figur 5. Placeringen av autoboxar (Å3-Å6) inom fastigheten Åkarp 1-57, Burlövs kommun. 

 

Resultat 

Antal registreringar av fladdermöss är ett mått på flygaktiviteten vid den aktuella autoboxen 
och anger således inte antalet individer eftersom en och samma fladdermus under jakten på 
insekter kan flyga fram och tillbaka och bli registrerad vid flera tidpunkter.  

Inventeringen av fladdermöss inom fastigheten resulterade i registrering av tre arter, nord-
fladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) och större brunflad-
dermus (Nyctalus noctula) (tab. 2), varav den sistnämnda arten representerades endast av ett 
överflygande individ.  
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Nordfladdermus 

Nordfladdermusen är vår vanligast förekommande fladdermusart och finns i hela Sverige där 
det finns bebyggelse. Arten är som regel bunden till hus och har där ofta sitt tillhåll under 
tegelpannor eller på vindar. I det här fallet har den sin koloni utanför fastigheten.  

Nordfladdermusen var jämte dvärgpipistrellen den mest registrerade arten inom inventerings-
området (tab.  2). Trots det stora antalet registreringar inom området har vi bedömt det faktis-
ka antalet jagande nordfladdermöss till 5-10 st. 

 

Dvärgpipistrell 

I likhet med nordfladdermusen har dvärgpipistrellen oftast sitt tillhåll i hus men kan också 
påträffas i hålträd. I avsaknad av lämpliga hålträd bedömer vi att arten i det här fallet håller 
till i något av de omkringliggande husen. Honorna bildar kolonier i slutet av maj eller i början 
av juni medan hannarna etablerar revir i närheten. Hanreviret omfattar en hålighet av något 
slag, dit hannen lockar honor med sång under parningsperioden, slutet av juli – september 
(Lundberg & Gerell 1986). 

Antalet jagande dvärgpipistreller inom fastigheten uppskattades till 5 eller färre (tab. 2). 

 

Tabell 2. Resultat av inventeringarna av fladdermusfaunan 22 och 25 maj 2017 inom fastigheten Åk-

arp 1:57 Burlövs kommun. Lokaliseringen av boxar, se fig.5 . Förklaringar: Nnoc = större brunfladder-

mus (Nyctalus noctula), Enil = nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), Ppyg = dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus). 

Datum Box nr Ant. 
filer 

Nnoc Enil Ppyg 

22 maj Å3 62  15 22 
Å4 25   12 
Å5 36  6 9 
Å6     

Manuell   5-10 <5 
25 maj Å3 204 1 163 20 

Å4 15  1 10 
Å5 29  5 9 
Å6 24  7 5 

Manuell  1 5-10 <5 

 

 

Exploateringen av grönområdet för bebyggelse och dess påverkan på fladder-
musfaunan 

Inventeringen av fladdermusfaunan inom fastigheten Åkarp 1-57 visade att inga fladdermöss 
hade sina dagtillhåll eller sina kolonier inom området. Fladdermössen jagade framförallt längs 
stigen i den östra delen av grönområdet. Enligt detaljplanen skall områdets östra och norra del 
bevaras som grönområde (Burlövs kommun 2017), vilket innebär att effekterna från den pla-
nerade bebyggelsen på den lokala fladdermusfaunan bedöms bli minimal.  
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