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Uppdrag 
Ecocom AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköping län genomfört en inventering av 

fladdermöss vid Korrö 2018. Uppdraget ingår i den nationella biogeografiska uppföljningen 

av fladdermöss. 

 

Syfte 

Sverige har i enlighet med EU:s art- och habitatdirektiv ett ansvar för att följa upp hur 

populationen för utpekade fladdermusarter utvecklas i landet. 

Den biogeografiska uppföljningen av fladdermöss syftar till att följa upp hur 

fladdermusfaunan utvecklats i några av Sveriges mest artrika områden, samt i områden där 

vissa rödlistade arter har påträffats tidigare (s k fåartsområden). Korrö är ett av de områden 

som ingår i den biogeografiska uppföljningen och hör till kategorin ”fåartsområden”, där 

syftet är att följa upp förekomsten av fransfladdermus. Ett ytterligare syfte i inventeringen år 

2018 har varit att försöka konstatera förekomst av dammfladdermus (Eriksson 2016).  

 

Områdesavgränsning 

Undersökningsområdet Korrö omfattar en hantverksby med äldre timrade byggnader samt 

de delar av Ronnebyån som ligger i anslutning till byn och omgivande skogs- och gräsmarker 

(figur 1).  

 

Figur 1. Områdesavgränsning av undersökningsområdet. 
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Bakgrund 

Området Korrö har tidigare inventerats av Länsstyrelsen i Kronobergs län (Länsstyrelsen i 

Kronobergs län 2014). Vid inventeringen påträffades sex arter: dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus), nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), vattenfladdermus (Myotis daubentonii), 

mustasch/taigafladdermus (Myotis mystacinus/brandtii), fransfladdermus (Myotis nattereri) 

samt brunlångöra (Plecotus auritus). 

År 2014 och 2016 gjordes ytterligare inventering av Korrö inom ramen för den 

biogeografiska uppföljningen (Eriksson 2014, 2016). Vid inventeringen 2014 påträffades 

samtliga tidigare påträffade arter med undantag för fransfladdermus. Dessutom påträffades 

ytterligare 4 arter: trollpipistrell (Pipistrellus nathusii), sydfladdermus (Eptesicus serotinus), 

större brunfladdermus (Nyctalus noctula) och gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus). 

Vid inventeringen 2016 påträffades samtliga tidigare påträffade. Dessutom påträffades 

ytterligare en art: barbastell (Barbastella barbastellus). Sammantaget har således 11 arter av 

fladdermöss påträffats vid Korrö. 

Korrö har i den biogeografiska uppföljningen valts ut inför inventeringen för att särskilt 

kontrollera om fransfladdermus finns kvar i området.  

 

Metod 

Tillvägagångssättet för inventeringen följer Naturvårdsverkets handledning för 

miljöövervakning (Naturvårdsverket 2017). De metoder som använts är manuell inventering 

med ultraljudsdetektor (Pettersson D240x, D1000) samt inventering med hjälp av autoboxar 

(Pettersson D500x). Med artkarteringsmetoden har inventeraren relativt stor frihet att välja 

tid, plats och inventeringsmetod för att optimera möjligheten att påträffa många arter. 

Undersökningen har utförts med ett besök i inventeringsområdet under högsommaren vid 

goda väderförhållanden. Under besöket har 5 st autoboxar (Pettersson D500x) placerats ut i 

inventeringsområdet och spelat in fladdermöss i två nätter i sträck (figur 2). En natts manuell 

inventering har genomförts (figur 2). 

Antalet inspelningar av fladdermöss i autoboxarna och möjligheten att påträffa ovanliga 

arter ökar med högre känslighetsinställningar i autoboxarna. Använda inställningar för 

Pettersson D500x autoboxar var: Recording sensitivity (high), sample frequency (500), 

pretrig (off), rec-length (5), HP-filter (y), autorec (y), input gain (40), trigger lvl (30) och 

interval (5). 

Inspelningar har granskats med mjukvara Omnibat samt Batsound. Särskilt komplicerade 

inspelningar eller inspelningar av tänkbara arter på raritetslistan (Ahlén 2011) granskas 

normalt av en extern raritetskommitté. Extern granskning har i detta fall utförts av Ingemar 

Ahlèn (SLU). 

Under dagen gjordes en kontroll av förekomsten av kolonier i Korrös byggnader (figur 4). 

Samtliga byggnader – som var möjliga att komma in i – undersöktes inuti genom okulär 

besiktning av vindsutrymme med pannlampa och ultraljudsdetektor den 3 juli. 
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Figur 2. Detaljkarta över områdets avgränsning. Lokaler för manuell inventering är markerade med bokstav, 

lokaler för autoboxinventering är markerade med nummer. 
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Resultat 
Påträffade arter 

Nedan sammanfattas fynd av samtliga fladdermusarter i inventeringen (tabell 1). Resultat 

från autoboxar och manuell inventering har slagits samman i tabellen till en totalsumma för 

att ge en helhetsbild av antalet observationer av en art. Totalt påträffades 9 st arter. En 

fullständig redovisning av samtliga inspelade arter per autoboxlokal och fynd vid manuell 

inventering finns i bilaga 1. 

Den vanligast förekommande arten i inventeringen är Myotisart som står för ca 50 % av 

alla observationer (tabell 1). Därefter följer dvärgpipistrell (26%) och nordfladdermus (12%) 

som bägge är vanliga arter i området. 

Aktiviteten av Myotisart är så stor att det är svårt att urskilja olika arter med autoboxar på 

grund av ett så stort antal samtidiga Myotis som spelats in. Av detta skäl är antalet 

inspelningar stort av Myotisart som inte varit möjliga att artbestämma. 

 
Tabell 1. Antal registreringar av respektive fladdermusarter som påträffats under inventeringen. Registreringar i 

autoboxar (Ab), vid manuell inventering (Man) samt det totala antalet registreringar (Tot). Fyndtillfällen är det 

antal tillfällen i autoboxar eller manuell inventering då arten påträffats under inventeringen. Maximalt antal 

fyndtillfällen är i denna inventering 8 st. * 120 registreringar av dvärgpipistrell kommer från en koloni. 

Artnamn (sv) Artnamn (vet) Förkortning Antal registreringar Fyndtillfällen 

   Ab Man Tot Antal 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii Enil 272 2 274 6 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus Eser 1 0 1 1 

Dammfladdermus Myotis dasycneme Mdas 3 0 3 1 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii Mdau 22 25 47 6 

Mustasch/taiga fladdermus Myotis mystacinus/brandtii Mmb 43 0 43 5 

Fransfladdermus Myotis nattereri Mnat 5 0 5 3 

Större brunfladdermus Nyctalus noctula Nnoc 213 0 213 5 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus Ppyg 571 126 * 697 8 

Brunlångöra Plecotus auritus Paur 18 0 18 4 

Obestämd Myotisart Myotis sp Msp 1031 3 1034 6 

Obestämd fladdermusart Microchiroptera Obest 30 4 34 6 

 

Kommentarer till särskilda artfynd 

Av de tidigare påträffade 11 arterna kunde inte trollpipistrell, gråskimlig fladdermus och 

barbastell återfinnas vid inventeringen. En ny art påträffades i området, dammfladdermus, 

på lokalen 5 (figur 2, bilaga 1). 

Sydfladdermus påträffades med endast en registrering vid lokalen 3 (figur 2, bilaga 1), som 

är mindre än vid inventeringen 2016 (Eriksson 2016). 

Fransfladdermus påträffades vid tre fyndtillfällen (lokaler 2, 3 och 4, figur 2, bilaga 1), som 

är ett fyndtillfälle mer än vid inventeringen 2016 (Eriksson 2016). 

De flesta Myotis individerna inspelades på lokalen 3 (figur 2, bilaga 1) där habitatet var 

öppen gräsmark med inslag lövträd och bryn i kanterna  (figur 3).  
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Figur 3: gräsmark södra av inventeringsområdet där många registreringar av Myotis-arter gjordes under 

inventeringen 2018. 

 

Förekomst av kolonier 

Vid undersökningen av kolonibyggnader under dagen påträffades en koloni (tabell 2, figur 5). 

Med detektor kunde vi avgöra att arten var dvärgpipistrell. Under första timmen efter 

solnedgången räknades mer än 100 individer. Utgången fanns över byggnadens ingång i 

panelen under ett av fönstren (figur 5). Ungar observerades krypande på väggen utanför 

utflygningshålet. 
 

Tabell 2: Beskrivning av byggnader som kontrolleras för om de utgjorde koloniplatser för fladdermöss. 

*Byggnadsnummer refererar till nummer i figur 4.  

Byggnads nummer* Beskrivning Resultat 

1 Fladdermöss hördes i väggen. Några spillningar i vindsrum men 

koloni är troligen inte kopplad till vindsrum 

En koloni av dvärgpipistrell påträffas med 

>100 individer 

2 Inte verifierad - 

3 Enkelt tak (ej ytter och innertak) Ej lämplig som koloniplats 

4 Svårt att komma in vindsrum Ingen fladdermus hördes 

5 Enkelt tak (ej ytter och innertak) Ej lämplig som koloniplats 

6 Inte verifierad - 

7 Inga vindsrum, enkla väggar Ej lämplig som koloniplats 

8 Byggnad renoverat Ej lämplig som koloniplats 

9 Svårt att komma in vindsrum Ingen fladdermus observerades 

10 Inte verifierad - 

11 Vindsrum lämplig för fladdermöss koloni Ingen fladdermus observerades 

12 Inte verifierad - 

13 Inte verifierad - 

Nya villan Vindsrum renoverat Ej lämplig som koloniplats 
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Figur 4: Plan över Korrö när byggnaders vindsrum kontrollerades den 3 juli. 

 

 

  

Figur 5: Herrgården (byggnad nummer 1). Här påträffades en koloni av dvärgpipistrell den 3 juli. Utgång var under 

fönstren (röd cirkel). 
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Diskussion 
Vid inventeringen vid Korrö 2018 påträffades 9 st fladdermusarter. Av de tidigare påträffade 

11 arterna saknades trollpipistrell, gråskimlig fladdermus och barbastell vid inventeringen 

2018. En möjlig förklaring till att barbastell inte återfanns är att den arten har en mycket 

liten population. Barbastell påträffades endast med två registreringar vid en lokal under 

inventeringen 2016 (Eriksson 2016). Trollpipistrell och gråskimlig fladdermus återfanns vid 

inventeringar 2014 och 2016 (Ecocom 2016). Det är dock överraskande att de inte kunde 

återfinnas vid inventeringen 2018. En möjlig förklaring till att arterna inte återfanns är att de 

inte längre fanns kvar i området t ex för att kolonierna övergetts mycket tidigt under den 

mycket varma sommaren 2018. 

Antal registreringar av sydfladdermus och antal fyndtillfällen där sydfladdermus påträffas 

är mindre än vid inventeringen 2016 (där återfanns 160 inspelningar av sydfladdermus med 

autoboxar, Eriksson 2016). Antalet inspelningar kan beror på rena slumpfaktorer, men arten 

påträffades åtminstone både under 2016 och 2018. 

Fransfladdermus påträffades vid ytterligare en lokal jämfört med inventeringen 2016. 

Fransfladdermus påträffades första gången vid Länsstyrelsens inventering år 2006 

(Länsstyrelsen i Kronoberg 2014) men saknades vid den biogeografisk uppföljning 

inventeringen 2014 (Eriksson 2016). Det är dock möjligt att en liten fransfladdermus 

population vistas vid Korrö. Men på grund av ett lågt antal registreringar av fransfladdermus 

är det viktig att fortsätta att regelbundet kontrollera fransfladdermusens närvaro vid Korrö. 

Gräsmarken i södra delen av inventeringsområdet, där lokal 3 placerades 2018 (figur 2), 

var viktig för fladdermössen både vid inventeringarna 2016 och 2018, framför allt för arter 

av släktet Myotis. Det är viktigt att bevara och fortsätta att slåttra gräsmarken och skydda de 

grövre träd och bryn som förekommer i området. 

Längst Ronnebyån var aktiviteten av fladdermöss stor också vid inventeringar 2016 och 

2018 men lite mindre 2018 än 2016. Under den manuella inventeringen fick man samma 

intryck. En möjlig förklaring är att året 2018 var varmare och fladdermusaktiviteten varit 

mindre på många platser. 

En dvärgfladdermuskoloni påträffades vid Korrö där reproduktionen hade lyckats. 

Ungarna observerades redan den 3 juli, som är tidigt. Det kan också vara relaterat med det 

varmare året. Det är viktig att kontrollera att kolonin inte är bebodd före eventuella 

renoveringar genomförs. Vid framtida inventeringar rekommenderas att uppföljning av 

kolonin genomförs.  
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Bilaga 1 – Registrerade artfynd 
Påträffade fladdermusarter på respektive autoboxlokal samt vid manuell inventering. Mer information finns tillgängligt i databas/excelark som överlämnats till 

uppdragsgivaren vid rapportleverans.  

 

* Observationer av utflygande individer från koloni. 

 

LOKNR DATUM METOD SWEREF_N SWEREF_E Enil Eser Mdas Mdau Mmb Mnat Nnoc Ppyg Paur Msp Obest 

1 2018-07-02 Autobox 511883 6276336 61 
  

6 4 
 

9 5 6 2 
 

2 2018-07-02 Autobox 512074 6275715 100 
  

2 9 2 140 108 3 181 8 

3 2018-07-02 Autobox 512069 6275431 71 1 
 

2 10 2 25 129 8 768 20 

4 2018-07-02 Autobox 512300 6275700 27 
  

1 18 1 15 68 
 

46 1 

5 2018-07-02 Autobox 512338 6276391 13 
 

3 11 2 
 

24 261 1 34 1 

A 2018-07-03 Manuell 512080 6275658 2 
  

25 
   

5 
  

1 

B 2018-07-03 Manuell 512160 6275270 
         

3 
 

C 2018-07-03 Manuell 511576 6275697 
       

1 
  

3 

D 2018-07-03 Autobox 512139 6275703        120*    

 


