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Bilaga 1 – Registrerade observationer 2016-2018 

 

 



 
 

 
 

 
Vist, vy över Ätran i närheten av inventeringspunkt 8 (Foto: Mats Lindqvist, 2018). 

 

 
Ängsmiljöer med inslag av lövträd, söder om ridskolan i Ubbarp (Foto: Mats Lindqvist, 2012). 
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Förord 

Arbetet med att planera en ny 18 km lång riksväg 40 förbi Ulricehamn och över 

Ätrans dalgång pågick under många år och en utredningsplan var klar 1996. 

Arbetsplanen för vägen antogs 2010-09-20 och Länsstyrelsen tillstyrkte MKB:n 

2010-05-06. Under åren 2009 – 2012 pågick detaljprojektering. I slutet av denna 

process gjordes Trafikverket uppmärksamt på eventuella förekomster av fladder-

möss, eftersom en inventering i ett närliggande område visat på rik förekomst (Ahlén 

& Bohman 2010). 

Trafikverket beställde därför en komplettering till befintligt underlag i form av en 

fladdermusinventering i Ätradalen, där den nya vägen skulle passera (Ahlén 2011). 

I efterföljande samrådsförfarande med länsstyrelsen fick trafikverket föreläggande i 

form av bl.a. fleråriga uppföljande inventeringar av fladdermöss i området (2015-12-

04, Dnr 522-35957-2014 ). Det är resultaten av dessa inventeringar som presenteras 

i denna rapport. Materialet har även lagts in i Artportalen och kopplats till 

Trafikverkets projekt ”Trafikverkets inventeringar av arter i statliga vägmiljöer”. 

Generellt har det i många infrastrukturprojekt saknats hänsynstaganden och 

åtgärder med hänsyn till fladdermöss. I denna rapport framhålls särskilt vikten av att 

denna typ av planering beaktar aspekter som vilka ytor som blir belysta och vilka 

som förblir obelysta. Fladdermöss och nattaktiva insekter är särskilt beroende av att 

olika exploateringar, såväl infrastruktur som kommunala planområden, hanterar 

detta och skapar och upprätthåller mörka ytor. I detta fall har ganska omfattande 

sekundära utbyggnader tillkommit i närheten av Rv 40 och Ulricehamnsmotet sedan 

den nya vägen blev klar. 

Författarna ansvarar för rapportens innehåll och tackas för sin insats. 

Mats Lindqvist 

Miljöspecialist/ekolog 

Trafikverket 

Underhåll - Teknik & Miljö   
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Innan utbyggnaden av Rv 40. Väg 46 kring Gunnagården (Foto: Mats Lindqvist, 2012). 

 

 
Efter utbyggnaden av Rv 40. Trafikplats Ulricehamn, norra sidan, med planterade alléträd (Foto: Mats 

Lindqvist, 2017).  
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Inledning 

Detta är slutrapport för en treårig miljöuppföljningsstudie om eventuell påverkan på 

fladdermöss i samband med utbyggnaden av ny Rv40 över Ätradalen vid 

Ulricehamn. Studien beställdes av Trafikverket efter föreläggande om 

skyddsåtgärder från Länsstyrelsen i Västra Götaland (Dnr. 522-35957-2014).  

Föreläggandet innebar i korthet:  

1. Att en allé av lövträd skall planteras längs väg 46 norr och söder om rondellen 

2. Dagvisten (minst 5-10 holkar) för fladdermöss skall sättas upp  

3. Belysningen skall begränsas så långt som är möjligt, dock utan att trafiksäkerhet 

och social trygghet äventyras 

4. Vägbyggets och skyddsåtgärdernas inverkan på fladdermöss skall följas upp 

under tre år  

Det är del 2 och 4 som utgör vårt uppdrag och som redovisas här. Som 

utgångsmaterial finns en fladdermusinventering som gjordes i projektområdet av 

Naturcentrum (Ahlén, 2011) på uppdrag av Trafikverket 2010, d.v.s. innan vägbygget 

startade. Det finns även en annan fladdermusinventering som kan vara relevant i 

sammanhanget, den gjordes i Ulricehamns stad (söder om Rv40; Ahlén & Bohman, 

2010) på uppdrag av Ulricehamns kommun. 

 

 
Figur 1. Översiktskarta över Rv40 mellan Borås och Jönköping. Projektområdet är markerat med grön 

droppe.  
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Metodik 

Inventering av fladdermöss om sommaren görs numera rutinmässigt med hjälp av 

ultraljudsdetektorer i kombination med visuella observationer enligt standardiserad 

metodik och upplägg. Detektorerna registrerar ultraljudssignaler från flygande 

fladdermöss digitalt och lagrar korta (3 s) sekvenser på minneskort för senare analys 

i dator. Ljuden är till stor del artspecifika och kan därför användas för 

artbestämning.  

 

Vi använde 10 automatiska ultraljudsdetektorer, Pettersson D500X, och två 

handhållna detektorer, Pettersson D1000X resp. Echo Meter Touch (Wildlife 

Acoustics, USA). De förstnämnda är avsedda att lämnas utan tillsyn och placerades 

ut på tio olika punkter under en natt i taget enligt kartan nedan (fig. 2). Dagen efter 

samlades de in och minneskorten med de inspelade ljudsekvenserna tömdes. 

Detektorerna triggas av ultraljud och registrerar sekvenser i realtid och med fullt 

spektrum (ca. 10-200 kHz). Detektorerna gick på timer och var aktiva mellan 

solnedgång och soluppgång. De programmerades enligt ”user profile 2”.  

 

 

Figur 2. Karta över projektområdet vid Vist. Punkterna 1-10 användes för automatisk detektering av 
fladdermöss med ultraljudsdetektor. Under 2018 färdigställdes en ICA-maxi butik med stor belyst P-
plats vid punkt 6 samt en bensinstation och en McDonalds restaurang, även dessa med belysta P-
platser, vid Gunnagården på andra sidan väg 46. Vägen mellan rondellen vid Gunnagården och 
Ubbarp är fortfarande belyst. 
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Handhållna detektorer (D1000x och Echo Meter touch) användes särskilt för att söka 

upp och artbestämma några ovanliga arter, som är svåra att särskilja med enbart 

ljudanalyser, och där man således även behöver stöd av visuella observationer och 

ultraljud samtidigt. När det gäller inspelningarna från de automatiska detektorerna 

gjordes analyser och artbestämningar i efterhand i dator med hjälp av mjukvaran 

Petterson BatSound 4.4, medan artbestämningar annars gjordes direkt i fält. Ett 

exempel på en bild av en ljudsekvens som den ser ut på dataskärmen, visas i figur 3. 

Bilden är ett s.k. spektrogram, som visar frekvensen mot tiden. Färgen anger 

ljudstyrkan. Artbestämning görs utifrån egenheter i ljuden som exempelvis 

frekvensinnehåll, intervall och ”form”. 

 

 

Figur 3. Inspelning av en flygande dvärgpipistrell med ekopejlingspulser (upptill) och sång (nedtill). 

Diagrammet är gjort med en D500X detektor och BatSound 4. 

 

Vi följde så gott det gick samma upplägg som användes av Ahlén (2011) för att 

förenkla jämförelser över tiden. Detta innebar att vi använde samma sex 

inventeringspunkter, men vi kompletterade dessa med fyra nya punkter (1, 5, 6, och 

8, fig. 2). Vi utvidgade även Ahléns undersökning, vilken var begränsad till tre nätter 

under högsommaren, med undersökningar även vår och höst. Meningen med detta 

var att även inkludera migrationsperioderna, då Ätradalen brukar användas flitigt av 

fladdermöss.  

 

En skillnad gentemot Ahléns (2011) undersökning var att vi inte använde exakt 

samma utrustning och givetvis inte heller samma inställningar. Vid de automatiska 

registreringarna använde Ahlén två detektorer av typ D500X och fyra D240X 
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(Pettersson Elektronik AB). Vi kan inte kontrollera för skillnader mellan olika 

detektorer, utan vi antar att de ger jämförbara resultat. Vi använde inte heller exakt 

samma platser som Ahlén, utan flyttade utrustningen en liten bit i de fall då den 

ursprungliga platsen blivit olämplig på grund av vägbygget. Exempelvis hamnade en 

av Ahléns punkter (pkt 7) direkt under motorvägen, en plats som sedan visade sig 

vara alltför bullrig på grund av trafiken, för att ge bra (tydliga) inspelningar. Den 

ersattes med en annan punkt (pkt. 8). 
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Resultat 

Vi inventerade sammanlagt 10 punkter som ligger tvärs över Ätradalen från Ubbarp i 

öster till Vist i väster (fig. 2).  Sex av punkterna undersöktes även av Ahlén 2011, det 

vill säga innan byggnationen av Rv40 startade. Dessa sex punkter kompletterades 

sedan med ytterligare fyra under 2016-18. Det är alltså sex punkter som kan används 

för att jämföra fladdermusförekomsten före och efter utbyggnaden. Under 2016 och 

2017 var vi tyvärr inte helt konsekventa och använde inte alla punkter vid varje 

tillfälle, vilket vi däremot gjorde under 2018. Alla data redovisas i en 

sammanfattande tabell (bilaga 1). Några förenklade versioner och utdrag av tabellen 

visas i texten nedan (tabell 1 och 2).  

 

Artrikedom 

Vi hittade totalt åtta arter, att jämföra med nio som registrerades av Ahlén (2011). Vi 

antar då att ”Myotis” består av mustaschfladdermus M. mystacinus eller 

tajgafladdermus M. brandtii, vilka vi inte har skiljts åt. Åtta eller nio arter är en 

normal och förväntad artrikedom i en relativt variationsrik miljö i Västra Götaland. 

Arterna är också de som kan förväntas utifrån vad som finns i liknande miljöer i 

närheten och vad som registrerats tidigare i samma område (Ahlén & Bohman 2010, 

Ahlén 2011). 

 

Förändringar på artnivå 

De två rödlistade arterna sydfladdermus, Eptesicus serotinus, och fransfladdermus, 

Myotis nattereri, som registrerades av Ahlén & Bohman 2010 och Ahlén 2011, 

återfanns inte. Tänkbara förklaringar till detta diskuteras nedan. Däremot tillkom 

trollpipistrellen, Pipistrellus nathusii, vilken inte registrerades av Ahlén, men som vi 

observerade vid flera tillfällen under 2018. Trollpipistrellen är en långflyttare som är 

på snabb frammarsch i Skandinavien (Gerell och Gerell-Lundberg 2018). Den är 

numera vanlig på båda sidor om Östersjön och har på senare år börjat förekomma 

ganska allmänt i Västsverige. Att den nu förekommer i Ätradalen är således ganska 

väntat.  

 

Den viktigaste skillnaden gentemot Ahléns undersökningar är att sydfladdermusen 

inte återfanns av oss. Vi gjorde ändå flera besök på lokalen under kvällstid med 

handhållen detektor i syfte att hitta och känna igen arten, men utan resultat. Vi 

observerade däremot förväxlingsarten gråskimlig fladdermus, Vespertilio murinus, 
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så gott som varje gång. Den gråskimliga känns lätt igen genom att den är mindre och 

har spetsigare vingar. 

 

Att döma av våra registreringar är alltså artrikedomen i undersökningsområdet 

ungefär lika hög före respektive efter utbyggnaden av motorvägen, då två arter har 

”försvunnit” och en har tillkommit (tabell 1).  

 

Tabell 1. Antal punkter (av 6) där arten registrerades under sommaren (juni-aug). Medtaget endast 
de punkter som inventerades både 2010 (Ahlén 2011) och 2016-18 (denna studie). Hela databasen 
finns i bilaga 1. 

 

Förändringar på individnivå 

För att få en uppfattning om de vanliga arterna har ökat eller minskat i antal, 

jämförde vi det totala antalet registreringar av de tre talrikaste arterna under tre 

nätter om sommaren (tabell 2). Vi ser ingen märkbar förändring hos större 

brunfladdermusen Nyctalus noctula och inte heller hos nordfladdermusen Eptesicus 

nilssonii. Vi kan däremot urskilja en tendens till minskande antal hos 

dvärgpipistrellen Pipistrellus pygmaeus, men materialet är alldeles för tunt för att 

dra några säkra slutsatser. Om denna ”minskning” ändå är reell och vad den i så fall 

kan bero på är svårt att avgöra, men det förefaller troligt att det är en effekt av det 

ovanligt varma och torra vädret sommaren 2018. Många döda fladdermusungar av 

År Datum Antal inventeringspunkter (av 6) där arten registrerades 

  Större 
brun- 

Dvärg- Troll- Gråsk. Nord- Syd- Frans- Vatten- Must./ 
Tajga- 

Lång-
öra 

  Nnoc Ppyg Pnat3 Vmur Enil Eser1 Mnat2 Mdau Myotis Paur 

2010 9 jul 5 2  3 5 2   2 2 

 27 jul 5 3  1 5  2  4  2 

 13 aug 4 5  2 5   1 5 1 

2016 4 jun 5 1   4   3   

2018 6 jun 4 3 1 2 6    2 1 

 7 jul 4 2 2 5 5    2  

 25 jul 5 4 1 1 5    4 2 
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bland annat denna art samt övergivna kolonier rapporterades från Västsverige på 

bl.a. Facebook. Orsaken var antagligen överhettning och/eller uttorkning. En för oss 

väl känd koloni inte långt från projektområdet övergavs redan i början av sommaren. 

Dvärgpipistrellen anses annars gynnad av ljus och urbanisering, i motsats till andra 

arter, och den borde snarare förväntas öka till följd av exploateringarna.  

 

Tabell 2. Antal registreringar av tre av de vanliga arterna vid 6 punkter (2, 3, 4, 7, 9, 10) under tre 

dagar i juni och juli, under tre år. Första inventeringen 2010 (Ahlén 2011) gjordes innan byggnationen 

av Rv40 hade påbörjats, medan de andra gjordes efter utbyggnad. Siffrorna anger totala antalet 

registreringar. + resp. – anger ökning eller minskning från 2010 till 2018. 

 

 

Vattenfladdermusen, Myotis daubentonii, är mycket vanlig över Ätrans vatten och 

ibland även på andra ställen i dalen. Vi har inga indikationer på att den minskat, och 

det är inte heller väntat, eftersom ån endast har påverkats marginellt av 

byggprojektet. Framför allt är ån fortfarande inte belyst ens där den korsar Rv40. 

Detta var en av anledningarna till att det redan från början föreslogs att vägen skulle 

hållas mörk. Vattenfladdermusen är mycket ljusskygg och undviker nästan alltid 

artificiellt ljus.  

 

Sammanfattningsvis kan vi inte se någon minskning hos någon art, som kan 

misstänkas bero på själva vägbygget. Men vi ska komma ihåg att två arter 

(sydfladdermus och fransfladdermus) inte återfanns alls och att en art (långöra) 

hittades i alltför få exemplar för att en minskning skulle kunna upptäckas. 

 

Holkar 

Under våren 2017 sattes 10 fladdermusholkar upp på kommunal mark i lövskogen 

runt ridskolan vid Ubbarp (runt punkt 1 och 2; fig. 2). Holkarna var byggda i trä 

(gran) med sluttande tak (fig. 5). De spikades upp på 3 - 5 m höjd i ekar eller andra 

lövträd, i söderläge och utan grenar och andra hinder framför och nedanför 

inflygningshålet. Holkarna har däremot inte kontrollerats ännu (2018). 

Dag Större brunfladdermus  Nordfladdermus Dvärgpipistrell 

 2010 2018 trend 2010* 2018 trend 2010 2018 trend 

1 63  48  - 60  69  + 36  23  - 

2 54  72  + 146  55  - 13  7  - 

3 10  35  + 163  160  - 84  47  - 

tot 127  155  + 369  284  - 133  77  - 
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Diskussion 

Kommentar angående artbestämning 

Sydfladdermusen, Eptesicus serotinus, observerades av Ahlén 2009 i Ulricehamn 

och 201o nära Ätran vid Vist (pkt 9), men vi återfann inte arten och det tyder 

möjligen på att den har försvunnit. Det finns dock en annan tänkbar förklaring. 

Sydfladdermusens ekopejlingsljud är mycket lika ljud från den mycket vanligare 

gråskimliga fladdermusen, Vespertilio murinus, i vissa situationer, och vi kan inte 

utesluta att de båda arterna har förväxlats. Vi testade denna hypotes med inspelat 

material från säkert bestämda individer från olika platser i Sverige inklusive 

Ätradalen med hjälp av tre kollegor och tre automatiska bestämningsprogram. Med 

de senare påstås man kunna göra säkra artbestämningar automatiskt (Rydell m. fl. 

2017). Slutsatsen av studien blev att sydfladdermus och gråskimlig fladdermus 

vanligen inte kunde skiljas åt säkert vare sig av kollegorna eller av de automatiska 

bestämningsprogrammen. Arterna kan däremot kännas igen ganska enkelt om man 

ser dem flyga, men då måste man givetvis vara på plats där fladdermössen jagar på 

kvällen, helst med kikare och ultraljudsdetektor alternativt video. Sydfladdermusen 

är mycket större än den gråskimliga och har en annan vingform. Inga visuella 

observationer av sydfladdermus gjordes, trots att vi under 2017 och 2018 tillbringade 

flera kvällar på platsen där den registrerades 2011. Däremot såg vi gråskimlig 

fladdermus vid flera besökstillfällen. Det finns alltså inga belägg för att 

sydfladdermusen förekommer vid Vist, utöver de detektorregistreringar, som 

rapporterades av Ahlén 2010 (2011).  

 

Fransfladdermusen, Myotis nattereri, är en annan relativt sällsynt art som 

registrerades av Ahlén 2010 (2011), men inte heller denna återfanns av oss. Även 

fransfladdermusen är svårbestämd så till vida att vissa ljud lätt kan förväxlas med 

ljud från andra Myotis-arter. Den använder dock ibland en typ av ljud som är lätt 

igenkännliga, så det finns egentligen ingen anledning misstänka att den är 

felbestämd. Arten är även ganska svår att hitta eftersom den lever i skog och är 

ganska tystlåten. Det förefaller troligt att den kan ha missats av oss.  
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Figur 4. Uppsättning av fladdermusholk vid ridskolan (punkt 2) i maj 2017. 

 

 

Figur 5. Holkarna var av trä (gran) med ingång nerifrån, en väl beprövad modell. 
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Allé och belysning  

Den ursprungliga planen för utformning av belysning vid korsningen Rv40 och Rv46 

i Ätradalen gick ut på att behålla mörka korridorer både öster och väster om väg 46, 

så att flyttande djur, särskilt ljusskygga fladdermöss som brunlångöra och 

fransfladdermus, kan passera i nord-sydlig riktning längs Ätradalen utan att behöva 

korsa belysta områden eller vägsträckor. I förslaget ingick att inga lampor skulle 

monteras längs nya Rv40 (i öst-västlig riktning) och att de befintliga lamporna längs 

gamla Rv40 över Ätradalen skulle monteras ner. Även raden av lampor längs den 

enskilda vägen från Rv46 till Ubbarps ridskola skulle behöva monteras ner eller i 

varje fall begränsas på något sätt (men denna väg är kommunens ansvar, inte 

Trafikverkets). Med denna idé skulle all belysning koncentreras till själva 

trafikplatsen och längs väg 46 i nord-sydlig riktning, medan resten av 

projektområdet lämnas obelyst. För att i viss mån dämpa de negativa effekterna av 

belysningen längs väg 46 föreslogs att en allé med inhemska lövträd skulle planteras 

längs väg 46 norr och söder om trafikplatsen. Denna var även tänkt att fungera som 

en ledlinje för fladdermöss och andra djur som rör sig i nord-sydlig riktning. 

 

Tanken med hela förslaget var således att a) begränsa den totala mängden artificiellt 

ljus så långt som möjligt och b) placera lamporna så att de hindrar djurens rörelser i 

minsta möjliga utsträckning, samtidigt som de ger det ljus som behövs av 

trafiksäkerhetsskäl. De ljusskyggaste fladdermusarterna brunlångöra och 

fransfladdermus beaktades särskilt, men samma resonemang kan användas för alla 

fladdermusarter, om än i varierande grad. Föreläggandet från länsstyrelsen följde i 

stort sett Trafikverkets förslag och det genomfördes nästan till punkt och pricka.  

Den största skillnaden gentemot ursprungsförslaget var att två höga stolpar med 

kraftig LED säkerhetsbelysning monterades vid de båda pendelparkeringarna i 

trafikplatsen. Dessa installationer lyser inte bara upp trafikplatsen med P-platserna 

och busshållplatsen utan också en del av den mörka korridoren i öster. Belysningen 

är på hela natten året runt vilket tar bort mycket av helhetsintrycket och interfererar 

med den mörka korridoren. Säkerhetsbelysningen borde ha konstruerats på något 

annat sätt, kanske med hjälp av rörelsedetektorer och/eller med mer riktad 

belysning, för att förhindra att denna påverkar de tilltänkta mörka korridorerna. 

 

Resultatet av vägprojektet och belysningen blev i vårt tycke trots detta mycket bra. 

Det totala antalet lampor minskades betydligt och de lampor som var nödvändiga 

hamnade på rätt ställe. Mörka korridorer fanns på båda sidor om väg 46. Så vitt vi 

vet är detta det första vägprojektet i Sverige där antalet lampor har minskats och 
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mörka korridorer skapats, samtidigt som säkerheten verkar ha bibehållits eller rent 

av förbättrats. Förhoppningsvis kommer det här projektet att konsulteras vid 

liknande vägprojekt framöver, så att sättet att tänka när det gäller belysning befästs 

hos Trafikverket och, inte minst, kommunernas trafikansvariga. 

 

Annan exploatering – ljus 

Vi räknade med att belysning längs vägarna som går i öst-västlig riktning skulle tas 

bort, i syfte att i största möjliga utsträckning mörklägga flyttvägen för nattdjur längs 

Ätradalen. Detta gjordes enligt förslaget när det gäller vägbelysningen längs gamla 

Rv40, men inte längs Ubbarpsvägen och Vist kyrkväg (Ulricehamns kommuns 

ansvar). Den raden lyser fortfarande hela natten året runt och fungerar som en 

barriär för flygande nattdjur, vilket ju var exakt vad som skulle undvikas genom det 

här projektet. 

 

Den nya Rv40 tvärs över Ätradalen behölls föredömligt mörk exakt enligt det 

ursprungliga förslaget. Men under 2017 och 2018 har mängder av ljusinstallationer 

vuxit upp på kommunalt planerad mark särskilt i verksamhetsområdet söder och 

sydost om den nya vägen. Den stora och numera fasadbelysta fabrikslokalen som 

sprider sin reklam i Karlsnäs industriområde mitt i den mörka korridoren i väster är 

särskilt påtaglig. Vid projektområdet har dessutom under 2018 byggts ett nytt ICA 

Maxi med stor och kraftigt LED-upplyst P-plats öster om väg 46 samt en bensin-

station och en McDonalds-restaurang väster om vägen, även dessa med kraftigt 

belyst (LED) P-plats. Fransfladdermus och brunlångöra är mycket ljusskygga arter, 

som skulle skyddas genom de mörka korridorerna. Det är dock tveksamt om detta 

har fungerat, eftersom hundratals lampor installerades intill verksamhetsområdet i 

samband med att flertal företag etablerat sig här. 

 

Trafikverkets genomtänkta projekt med mörka korridorer fick alltså inte fungera fullt 

ut i mer än två år. Under 2017 och 2018 har stora delar av de mörka korridorerna 

fyllts med lampor utan hänsyn till Trafikverkets projektidé. En av oss (Rydell) deltog 

som underkonsult vid planeringen av området norr om Rv40-projektet, inkluderat 

bygget av ICA, McDonalds och vägen mellan väg 46 och Ubbarps ridskola. Vi föreslog 

bland annat att belysningen skulle begränsas så att det blev en fortsatt effekt på 

Trafikverkets projekt. Belysningen längs väg 46 och Ubbarp i öst-västlig riktning 

skulle tas bort (på samma sätt som längs med gamla Rv40) eller i varje fall 

begränsas. Så här i efterhand kan man konstatera att förslaget om begränsning av 
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belysning på den mark kommunen planerade antingen har ignorerats eller inte 

kommunicerats ordentligt. 

 

Behovet av mörka korridorer för fladdermöss och andra nattdjur 

Artificiellt ljus ökar explosionsartat över hela världen och ljusföroreningar betraktas 

nu som ett av de största hoten mot den biologiska mångfalden, inte bara lokalt utan 

också i ett globalt perspektiv (Davies & Smyth 2017). Detta gäller i hög grad Europa 

och inte minst Sverige, där ljusföroreningarna breder ut sig och snabbt ökar i 

omfattning. Gatlampor och annan belysning längs vägar spelar mycket stor roll i 

sammanhanget, eftersom de monteras i långa rader. Lampor undviks av fladdermöss 

och lampraderna skär av deras flygvägar och fragmenterar således deras livsmiljö 

(Stone et al. 2009). Därmed ökar snabbt behovet av mörka korridorer och andra 

naturvårdsåtgärder, vilka snarast måste bli en del av samhällsplaneringen (Voigt et 

al. 2018). Det är särskilt viktigt att Trafikverket och andra huvudmän för 

infrastruktur tar ledningen inom det här området eftersom kommuner och 

länsstyrelser i allmänhet hittills inte har uppmärksammat detta i planeringsarbetet. 

 

Behovet av mörker gäller givetvis inte bara fladdermöss (Zeale et al. 2018), utan i lika 

hög grad andra nattdjur som insekter (t.ex. nattfjärilar) och vandrande fisk (t.ex. ål). 

Dessvärre finns ljusföroreningar och dess miljöeffekter fortfarande inte ens med på 

Naturvårdsverkets agenda, och därmed existerar problemet inte heller hos 

beslutsfattare på länsstyrelser och kommuner. Forskning om ljusets påverkan och 

beredskap för att kunna hantera de miljöproblem som uppstår saknas ännu hos 

naturvårdsansvariga myndigheter i Sverige, trots att problematiken varit känd sedan 

början av 1990-talet. 
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Slutsatser 

Byggnationen av nya Rv40 medförde i sig inte några märkbara förändringar i den 

lokala fladdermusfaunan, enligt våra undersökningar, åtminstone inte i det korta 

perspektivet (3 år). Detta gäller både flyttande och mer stationära arter. En noterad 

ökning av trollfladdermus och en minskning av dvärgpipistrell har antagligen andra 

orsaker. Försöket med ljusminimeringen anses därmed vara lyckat. 

 

Anläggandet av Rv40 var emellertid inte den enda större exploateringen under 

uppföljningsstudien. Det är högst troligt att de sekundära exploateringarna, särskilt 

den ökade belysningen strax utanför verksamhetsområdet (ICA, McDonalds m.m.), 

som i huvudsak tillkom under 2018, kommer att ha mycket större påverkan på 

djurlivet än motorvägsbygget.  

 

Vi bör ta lärdom av att tankarna om mörka korridorer inte kommunicerades på ett 

effektivt sätt med de ansvariga på Ulricehamns kommun (eller så tog man ingen 

hänsyn till dem). Korridorerna fick bara bestå inom Trafikverkets projektområde.  
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Bilaga 1.  

 

Alla registrerade observationer 2016-18 på 10 punkter enl. kartan fig. 1. Alla punkter användes inte 

vid varje inventeringstillfälle.  

Nnoc = Större brunfladdermus Nyctalus noctula 
Ppyg = Dvärgpipistrell Pipistrellus pygmaeus  
Pnat = Trollpipistrell Pipistrellus nathusii 
Vmur = Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 
Enil = Nordfladdermus Eptesicus nilssonii 
Mdau = Vattenfladdermus Myotis daubentonii 
Myotis = Mustaschfladdermus M. mystacinus och/eller tajgafladdermus M. brandtii 
Paur = Brunlångöra Plecotus auritus 

År Datum Pkt större 
brun. 

dvärg. troll gråsk nord vatten Must/ 
tajga 

långöra 

   Nnoc Ppyg Pnat Vmur Enil Mdau Myotis Paur 

2016 8 maj 2 6 4   3    

  3  1   2    

  7 9 3  1 36 2   

  9 1        

  10 8 1   7    

           
 4 jun* 2 10    3    

  3 2 1   2    

  7 1     >100   

  9 2 6  1 22 19 3  

  10 3    2    

           

 21 jul 3 11 1      1 

  6 x x   x    

  7 21 3   5    

           

 31 jul 7 7 >100   20 18  2 

           

 12 aug 2         

  6 x    x    

  7  >100    >100   

  8     1 4   

           

 26 aug 2         
  3 8 7   4    

  6         

  7 1 >100   2 9   

  10 41 3 2  >100   2 

           

 11 sep 2 4    1    

  3 6 67   4    

  6 x    x    

  7 6 >100   6 8 3 2 

           



 
 

 
 

År Datum Pkt större 
brun. 

dvärg. troll gråsk nord vatten Must/ 
tajga 

långöra 

   Nnoc Ppyg Pnat Vmur Enil Mdau Myotis Paur 

2017 30 apr 2 2   1 6    

           

  3         

  4 1 4  1 1    

  6         

  7      >100   

           

           

 30 apr 8 3   2 3    

  9 3 2  2 3 2  2 

           

 26 jun 1 5 13  2 >100    

  2 2 7   11  1  

           

 1 aug 1 11 8   11   2 
  2  1   2    

  4         

           

 17 sep 2 x        

  4 x   x     

  5         

  7 x     x   

  8         

  9         

           

2018 20 apr 1    1 1    

  2         

  3  1  2 2    

  4  2   3    

  5         

  6         

  7         

  8 1    16    

  9  3  1 8 12 1  
           

 5 maj* 1 2 >100  9 16 7 1  

  2    5 9    

  3 2 3  1    1 

  4 1 2  5     

  5    1     

  6 3 3     1 1 

           

 7 jun 1 14 33   >100 1   

  2 7 1  2 46  2  

  3 37 2  1 13    

  4 1 20 1  9  6 1 

  5 5    1    

  6 9 1   1    

  7 3        

  8     1    

  9     1    

  10         



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

År Datum Pkt större 
brun. 

dvärg. troll gråsk nord vatten Must/ 
tajga 

långöra 

   Nnoc Ppyg Pnat Vmur Enil Mdau Myotis Paur 

 6 jul 1 11 2 1  >100    

  2 13 6  3 27  2  

  3         

  4 29    6    

  6 22 1   1    

  7         

  8         

           

 6 jul 9    2 1 2   

  10 10    20    

           

 25 jul 1 2 32   4  1  

  2         

  3 4    7    

  4 11 5  1 25  2  
  5         

  6 11 3  1 12  2 2 

  7         

  8 18 4   >100   2 

  9 7 77   >100 1  1 

  10 1 7   20  3 2 

           

 2 sep 1         

  2  x       

  3  x     x  

  4     x  x  

  10     x    
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