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Uppdrag och bakgrund 
Naturcentrum AB har på uppdrag av Länsstyrelsen i Jönköpings län genomfört en 
fladdermusinventering på Viks slott, vid Lårstaviken i Ekoln, strax söder om Uppsala. 
Inventeringen är en del i uppföljningen av fladdermöss i Sverige. 

Inventeringen 2018 var den första inom ramen för den biogeografiska uppföljningen och 
insatsen inriktades därför på att på ett så fullständigt sätt som möjligt kartlägga områdets 
fladdermusfauna – dock med begränsningen att en inventeringsinsats under en sommar 
inte nödvändigtvis ger hela bilden av ett så pass mångformigt område som Viks slott med 
omgivningar. 

 
Lövskogen i östra delen av inventeringsområdet. 

Metod 
Inventeringen följer den metodik som beskrivs i Naturvårdsverkets handledning för 
miljöövervakning, undersökningstyp: ”Artkartering av fladdermöss” (Ahlén 2017). Den går 
i korthet ut på att identifiera så många arter som möjligt, helst alla, av de som förekommer 
i ett givet område. Inventeringsområdet omfattade själva slottet, med park, samt 
lövskogsområdet öster om slottet. Viss uppmärksamhet riktades också mot den betade 
strandängen nordväst om slottet. 

Under var och en av de fyra inventeringsnätterna användes 10 stycken autoboxar 
(Pettersson D500X). Därutöver genomfördes manuell inventering med fladdermus-
detektor (Pettersson D1000X) under två av nätterna. 
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För varje utplacerad autobox noterades tiden den var aktiv (från strax innan solnedgång 
till inplockning på morgonen, position (i SWEREF99 TM) höjd över marken och riktning. 
Vid den manuella inventeringen noterades väder, start- och sluttid på varje besökt plats, 
samt en bedömning av antalet individer av respektive art som observerades på respektive 
plats. Boxplatserna framgår av karta 1 och tabell 1. 

Vädret under högsommaren var mycket varmt och torrt. Detta gjorde att det var lätt att 
välja kvällar med bra inventeringsväder, men å andra sidan också att vårtbitaraktiviteten 
var enormt omfattande, vilket störde observationsmöjligheterna under hela juli. 
Väderförhållandena visas i tabell 2. 
De inspelade fladdermusfilerna analyserades och artbestämdes i ljudanalysprogrammet 
BatSound. Ett urval av inspelningar av svåra och ovanliga arter kontrollbestämdes och 
verifierades av Ingemar Ahlén. 

Tabell 1. Autoboxplaceringar vid inventeringen 2018. 

Boxplats SWEREF E SWEREF N Noggr. Lokal/läge Substrat Höjd Mikro-
fonriktn. 

1 638770 6624721 10 m Vik, vid folkhögskolan häll 0 m 180 

2 639075 6624860 10 m Vik, betad lövskog öster om fhsk sten 0,5 m 90 

3 639096 6625038 10 m Vik, halvöppen mark i öster hasselbuske 1 m 0 

4 639144 6625208 10 m Vik, tät skog i norr högstubbe 2,5 0 

5 639330 6625074 10 m Vik, skogen längst i öster stenblock 1,5 315 

6 639161 6624619 10 m Vik, strandskog i öster ungträd 1 315 

7 638599 6624811 10 m Vik, invid ladugården bodtak 2 165 

8 638480 6624431 10 m Vik, badplatsen trädbas 0,5 180 

9 638390 6624556 10 m Vik, sydsidan av slottet sten/snår 0 345 

10 638326 6624728 10 m Vik, strandängen låga 1 315 

11 638863 6624473 10 m Vik, strand vid torp trädstam 2 165 

12 638462 6624671 10 m Vik, häckar öster om slottet mur/häck 0,5 350 

 

 
Karta 1. Viks slott. De röda prickarna markerar autoboxarnas placering, nummer enligt 
tabell 1. 
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Tabell 2. Väderförhållanden vid fältbesöken. Datum med * är de nätter med manuell 
inventering. 

Datum Temperatur Vind Kommentar 
2018-06-10* 24C stilla klart 
2018-06-11 23C stilla klart 
2018-07-25* 25C stilla klart, tropisk natt 
2018-07-26 25C stilla klart 

 
Autoboxplats 4. 
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Resultat  
Sammanlagt spelades ungefär 15 000 ljudfiler in under de fyra inventeringsnätterna. 
Dessa gav drygt 2000 noteringar där läten var möjliga att bestämma till art eller 
åtminstone släkte (Myotis sp). Andelen vårtbitarläten och störningar var således 
osedvanligt hög. Totalt registrerades 9 säkert bestämda arter (eller artpar) samt ett antal 
inspelningar av obestämda Myotis-fladdermöss (Tabell 1). En rödlistad art, 
fransfladdermus, noterades. 

 
Tabell 3. Observerade fladdermusarter ordnade efter antal registreringar. 

dvärgpipistrell (Ppyg) 1034 

nordfladdermus (Enil) 520 

vattenfladdermus (Mdau) 225 

mustasch-/tajgafladdermus (Mm/b) 177 

större brunfladdermus (Nnoc) 47 

obest. Myotis 22 

gråskimlig fladdermus(Vmur) 13 

fransfladdermus (Mnat) 12 

brunlångöra (Paur) 6 

trollpipistrell (Pnat) 1 

 
Strandängen i nordväst. 
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Tabell 4. Observationer vid inventeringsbesöken på Vik 2018. Artkoderna förklaras i 
tabell 3. * i kolumnen Box_ID avser handhållen detektor. 

Lokal/läge 
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Vik, vid folkhögskolan 
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1 1    2  14 340    

Vik, betad lövskog öster om fhsk 2      2     

Vik, halvöppen mark i öster 3 1   1  3  2   

Vik, tät skog i norr 4 4 6  3  4 2    

Vik, skogen längst i öster 5 8 6 2   94 7 2   

Vik, invid ladugården 7 9 2    114 29    

Vik, badplatsen 8 4 2    35 4    

Vik, sydsidan av slottet 9 50 92 2   62 5    

Vik, strandängen 10 2     35 1    

Vik, strand vid torp 11  45    4     

Vik, handhållen * 8 6 2   16 12   2 

Vik, vid folkhögskolan 
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6 1 9 7    81 14 6 1 1 

Vik, betad lövskog öster om fhsk 2 38 6  7 1 181 11    

Vik, halvöppen mark i öster 3 8   1  119 8    

Vik, tät skog i norr 4 12 19 1 8  19 30 2   

Vik, skogen längst i öster 5  2    68     

Vik, strandskog i öster 6 7 9 1   15 4 7 1  

Vik, badplatsen 8 2 8    51 32 10   

Vik, sydsidan av slottet 9 2     43 6 3   

Vik, strandängen 10 1 6 1   55 3    

Vik, häckar öster om slottet 12 5 2    12 7 11 8 1 

Vik, handhållen * 7 7 3   7 5 4 3 2 

 

Artförekomster 
Klart vanligast är av dvärgpipistrell med drygt hälften av alla inspelningar. 
Nordfladdermus, vattenfladdermus och mustasch-/tajgafladdermus står för 45%, övriga 
arter förekommer alltså relativt fåtaligt i det inspelade materialet. 

Inför inventeringen låg förväntningarna på artantal och förekomst av ovanliga arter något 
högre än vad som blev resultatet. Under det andra besöket var vårtbitaraktiviteten 
osedvanligt hög, vilket kan ha dragit ner mängden inspelningar där ovanliga arter var 
urskiljbara. Det är naturligtvis också möjligt att torkan under sommaren kan ha bidragit 
till att resultatet var något mindre intressant än väntat. 
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Vattenfladdermus Myotis daubentonii 
Vattenfladdermus är rikligt förekommande, vilket inte är så märkligt med tanke på att 
inventeringsområdet är beläget invid en sjö med mycket god insektproduktion. Från 
bryggor och stränder observerades många exemplar och andelen vattenfladdermöss av 
de visuellt observerade individerna är mycket hög. 

Mustasch- el. tajgafladdermus Myotis mystacinus/brandtii 
Artparter mustasch-/tajgafladdermus observerades också spritt på de flesta ställen i 
området, extra mycket i lövskogsmiljöerna i den östra delen av det inventerade området. 

Fransfladdermus Myotis nattereri 
Flest individer observerades manuellt i skogsområdena i öster. Likaså gjordes något fler 
inspelningar i boxarna i denna del av området. Enstaka inspelningar gjordes också vid 
slottet och i kanten av strandängen. 

Obestämd Myotis sp. 
Självklart fick en mängd Myotis-filer lämnas obestämda. Detta gjordes främst när ljuden 
inte bedömdes vara tillräckligt starka på inspelningen eller när annan osäkerhet om 
karaktärerna förelåg. 

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii 
En trollpipistrell noterades i en autoboxen i lövskogen öster om folkhögskolan. 

Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus 
Dvärgpipistrell förekommer rikligt överallt i området. 

Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 
Nordfladdermus förekommer i normal omfattning, framför allt i gläntor och invid 
bebyggelsen, där det finns gott om belysning. 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 
Ströexemplar spritt i området. 

Brunlångöra Plecotus auritus 
Enstaka exemplar observerade och inspelade spritt i inventeringsområdet. 
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Platsbeskrivning 
Vik består av ett slott beläget invid Lårstaviken, en näringsrik vik av Ekoln i Mälaren. 
Närmast slottet finns badstränder och bryggor utmed sjön samt parkartade miljöer kring 
bebyggelsen. Längre österut vidtar ekdominerad lövskog av olika täthetsgrader. Vissa 
delar är betade. Längst i öster finns en äppelplantering. 

 
Den lite mer parkartade miljön kring det öppna området i öster. 
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