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Bakgrund och Uppdrag 

Området Korstorp, öster om Mariestad planläggs för ny industri. En naturvärdeutredning har tidigare 

genomförts i vilken fladdermöss kunde noteras. Detta uppdrag innebär en fördjupad fladdermus-

inventering sommaren 2022 och syftar till att avgöra vilka fladdermöss som rör sig i området. 

Inventeringen utgör ett planeringsunderlag till detaljplanen.     
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Metodik 
Inventering gjordes med autoboxar (Pettersson D500x), det vill säga ultraljudsdetektorer som 

automatiskt spelar in ljud från förbipasserande fladdermöss. Boxarna placerades på 6 olika positioner 

(figur 1) vid 3 olika tillfällen under sommaren 2022: 11 – 14 juni, 22 – 24 juli och 20 – 22 augusti, 

sammanlagt 7 nätter fördelade över både yngelsäsong och migrations/parningsperiod. Positionerna 

valdes ut för att optimera resultatet snarare än sprida boxarna i området. De stora arealerna av 

öppet landskap och produktionsskog är ointressanta ur fladdermussynpunkt. Detta samt en senare 

uppdatering av plangränserna gör att flertalet boxar är på gränsen till projektområdet. Varje autobox 

spelade in ljud från solnedgång till soluppgång (med standardinställning Profile2). Inspelade ljud 

lagrades på minneskort och analyserades manuellt (dvs utan programvara med auto-id) i efterhand 

med hjälp av BatSound 4.4 (Pettersson Elektronik).  

Utöver utsättning av autoboxar, gjordes manuell inventering vid ett tillfälle (23 juli) med handhållen 

ultraljudsdetektor (Batbox Griffin), ficklampa och kikare. Inventeringen gjordes till fots från solned-

gång och cirka 2,5 timmar framåt.  

 

 
Figur 1. Karta över det inventerade området, placerade autoboxar (1 – 6) och manuellt inventerad sträcka (blå 

linje, a-g).  

Område och tidigare inventeringar 
Inventeringsområdet öster om Mariestad omfattar cirka 135 hektar flack skogs- och jordbruksmark. 

Området begränsas av E20 i väster, i norr av väg 202 och i väst och sydost av ett flertal fastigheter. 

Medan jordbruksmark dominerar i norr, sträcker sig ett skogsområde söderut, mestadels brukad 

barrskog men med visst inslag av löv och på vissa håll sumpigare partier. Centralt i området finns en 

äldre gårdsmiljö, Korstorp, samt ett par mindre dammar. I anslutning till gårdsmiljöer finns ett större 
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inslag av lövträd. Området har inte tidigare inventerats med avseende på fladdermöss. Närmaste 

fynd är gråskimlig fladdermus inne i centrala Mariestad (Artportalen 2022-06-22). 

 

   

Resultat   
Sammanlagt identifierades sju olika fladdermusarter i det inventerade området: större brunfladder-

mus (Nyctalus noctula), gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus), nordfladdermus (Eptesicus 

nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), trollpipistrell (Pipistrellus nathusii), brunlångöra 

(Plecotus auritus), mustasch-/ tajgafladdermus (Myotis mystacinus/brandtii).  

box- inv- antal större gråskiml nord- dvärg- troll- brun- mustasch- 

pos mån dagar brunfl fladderm fladderm pipistrell pipistrell långöra /tajgafl 

  jun 3 1 1 1    1 

1 jul 2 4  7 5 1  6 

  aug                 

  jun 3 1 1  3  1 2 

2 jul 2 5 3 2 23  2 2 

  aug          40        

  jun 3 3  1 19  1 1 

3 jul 2 3 1 3 7   42 

  aug    6   1     17       20  

  jun 3 2  1 9  1 1 

4 jul 2 2 1 1 4   1 

  aug   3  1     32       2  

  jun 3 2  2 2   2 

5 jul 2 1  4   1   

  aug    1  1   1 20      4  

  jun *         

6 jul 2 12 2 75 14  2 124 

  aug         1     3 
Tabell 1. Identifierade arter och antal inspelningar i genomsnitt per natt.  

* tekniskt fel på box vid position 6 i juni. 



 

Alla arter av släktet Myotis är svåra att skilja på ljud, särskilt mustasch- och tajgafladdermus, vilka 

oftast anges som en. Även vattenfladdermöss som flyger över land kan blandas ihop med dessa. 

Gråskimlig fladdermus kan också vara svår att skilja från större brunfladdermus eller sydfladdermus. 

Alla arter, förutom trollpipistrell och brunlångöra, kunde dock verifieras under den manuella 

inventeringen.  

Av de funna arterna är nordfladdermus och brunlångöra rödlistade. Den förra är fortfarande en av 

våra vanligaste arter men är under minskning. Den senare drabbas hårt av exploateringar när 

belysning och öppna ytor breder ut sig på bekostnad av skog och bryn. Vid exploateringar 

rekommenderas därför alltid mörka korridorer och faunavänlig belysning (se exempelvis Eklöf & 

Rydell 2020). 

Flertalet av de identifierade arterna hittades över hela det undersökta området, undantaget 

trollpipistrell som endast passerade vid ett tillfälle. Förutom större brunfladdermus, rörde sig inga av 

arterna ut över det öppna jordbrukslandskapet eller ovanför produktionsskogen. Alla flög intill 

gårdsmiljöer, längs bryn eller skogsvägar. Gråskimlig fladdermus syntes strax efter solnedgång vid 

Korstorp (position 2, manuell punkt b) och antas bo i närheten. Den jagade dock inte på platsen. Om 

gråskimliga fladdermöss bor i gården Korstorp gör de det sannolikt under första halvan av sommaren 

då de har ungar. Gråskimliga fladdermöss tenderar att flytta in mot städer under hösten för parning 

och senare övervintring i ventilationsutrymmen och liknande. Observationer av gråskimlig 

fladdermus i Mariestad indikerar att det kan vara så även här. Gården bör alltså inte rivas under 

sommarhalvåret och bör också undersökas vidare.  

Överlag gjordes flest manuella observationer av fladdermöss vid Korstorp och längs vägen söderut. 

På position 3 och 6 gjordes flest inspelningar, särskilt av nordfladdermus, dvärgpipistrell och 

mustasch/tajgafladdermus. Dvärgfladdermöss dominerade sett över alla tre månaderna medan nord-

fladdermus var i princip helt frånvarande i augusti. Antalet inspelningar speglar dock inte antal 

individer utan snarare aktivitet och förmodligen jagade några enstaka individer över ett större 

område. Såväl nordfladdermus som dvärgpipistrell och mustasch/tajgafladdermus kunde observeras 

jaga bland annat längs skogsvägarna och vid Anderstorp.      

Det inventerade området är för litet för att ensamt försörja hela kolonier och ska snarare ses som en 

del av en större enhet. Åt flera håll (syd, öst och till viss del åt norr) sträcker sig ett liknande landskap 

med skog, jordbruksmark och gårdsmiljöer. Det aktuella området är på så sätt en viktig passage och 

inv- större gråskiml nord- dvärg- mustasch- 

sträcka brunfl fladderm fladderm pipistrell /tajgafl 

a-b x  x x   

c-d x x x x x 

b-e  x x x x 

e-f   x    

e-g     x x x 
Tabell 2. Identifierade arter vid den manuella inventeringen 



plats för jakt inom ett större område. Närvaron av brunlångöra och Myotis visar dock att området har 

egenskaper som också passar lite mer krävande arter. Områdets bryn och omkringliggande 

skogsvägar ger dessa möjlighet att flyga och jaga förhållandevis ostört. Det mer öppna jordbruks-

landskapet och partierna med produktionsskog, särskilt norrut samt i väst mot E20, är inga områden 

som i längden kommer att hysa någon större mångfald av fladdermöss.   
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