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Inledning 

Fladdermöss utgör en stor andel av däggdjursfaunan, både när det gäller artantal och 

numerär. Av världens alla däggdjursarter är ca 25 % fladdermöss, och ungefär samma 

förhållande gäller i Sverige. Endast gnagarna är den däggdjursordning som har fler arter. 

Bland fladdermössen finns några mycket talrika arter, som t.ex. dvärgpipistrell, 

vattenfladdermus och nordfladdermus. Dessa tre arter finns i mycket stort antal i Götaland 

och Svealand, och nordfladdermusen finns ända uppe i norra Norrland. Men, å andra sidan 

finns också ett stort antal sällsynta arter, och ungefär hälften av Sveriges 19 påträffade arter 

kan betraktas som sällsynta. 

Även om fladdermössen som grupp varit framgångsrika genom att kunna sprida sig till 

många olika miljöer och bildat stora kolonier, så är de samtidigt känsliga. De har en mycket 

långsam reproduktion, och störningar av populationer kan ta lång tid att reparera. Alla 

europeiska arter är beroende av en hög produktion av insekter, och de påverkas därmed 

väldigt mycket av vår markanvändning, t.ex. jord-, skogs- och vattenbruk. Fladdermössen 

bildar kolonier i hus och lever nära människor, och är därmed också utsatta för mänskliga 

störningar och fångst. På grund av detta har alla arter numera ett starkt juridiskt skydd. 

Fladdermössen finns med i Art- och habitatdirektivet, som i Sverige implementerats genom 

Artskyddsförordningen. Det är inte tillåtet att störa fladdermöss på koloni, eller 

övervintringsplats. Det är inte heller tillåtet att skada eller förstöra djurens 

fortplantningsområden eller viloplatser (SFS 2007:845). 

Fladdermössens utbredning, numerär och beteende ger oss en bra indikation på hur det står 

till med insektsproduktionen i ett område. Att mäta insektsproduktion är svårt, eftersom det 

varierar väldigt mycket i tid och rum, men genom att studera fladdermössen kan vi få en 

uppfattning om insektstätheten. Med hjälp av ny teknik har det blivit snabbt och enkelt, och 

därmed också billigt att inventera fladdermöss. 

På grund av fladdermössens starka juridiska skydd har alla exploatörer ett stort ansvar, och 

är skyldiga att utreda hur en exploatering påverkar fladdermössen. Även om 

fladdermusinventeringar är relativt enkelt så kan det bli dyrt om stora landskapsavsnitt ska 

täckas. Det blir orimligt att göra noggranna inventeringar av hela landskap. Istället måste 

man prioritera. Det gäller att så tidigt som möjligt i ett projekt fastställa eventuella 

konfliktpunkter. Man behöver få veta var inventeringar bör göras, och var man eventuellt 

bör planera för riskreducerande åtgärder, alternativt kompensationsåtgärder. Detta går att 

göra med hjälp av expertbedömningar. Bedömningarna kompliceras dock av att det inte 

bara handlar om att lokalisera bra fladdermushabitat, utan också att man bör bedöma 

fladdermössens rörelser i landskapet. Ett flertal arter påverkas negativt av bristande 

konnektivitet (dvs. brist på grön infrastruktur). Sammantaget blir det ett ganska stort 

kartunderlag som behövs, och ett stort antal olika variabler att beakta. Det är mot denna 

bakgrund som GIS-verktyget PREBAT har utvecklats. PREBAT har också testats i fält och 

visat sig ha god överensstämmelse med den verkliga fladdermusförekomsten (Hirschheydt 

et al. 2020). En helt perfekt överensstämmelse kan man dock aldrig få, eftersom 

modelleringen visar var förutsättningarna för fladdermöss är bra, inte var det faktiskt finns 

fladdermöss.  

GIS-verktyget PREBAT är fritt tillgängligt från Trafikverket, och kan användas av 

exploatörer, myndigheter och forskare. Syftet med den här rapporten är att beskriva hur 

programmet är upplagt och vilket underlag som behövs, men också vilka ekologiska 
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bakgrundsfaktorer som är inbakade i programmet. Rapporten börjar därför med att 

beskriva fladdermusbiologi och de ekologiska faktorer som är relevanta för de parametrar 

som ingår. 

Den version av PREBAT som beskrivs i detta dokument (version 2.0) är en vidareutveckling 

av de versioner som tidgivare använts i en rad olika projekt (t.ex. Kindvall 2017, Ignell et al. 

2017, Brüsin 2019a, Brüsin 2019b, Hirschheydt et al. 2020). I den aktuella versionen har 

modellens struktur och parametervärden i än högre grad en tidigare anpassats till de arter 

förväntas påverkas negativt av de barriäreffekter som olika typer av infrastruktur kan ge 

upphov till. Denna förändring är förstås väl motiverad när det gäller analyser som ska 

användas som underlag för Trafikverket. Samtidigt kan det vara viktigt att förstå att den 

aktuella versionen kanske inte alltid är helt optimal i andra sammanhang. Andra versioner 

av PREBAT har tillämpats för frågeställningar som rör urban planering och grön 

infrastruktur (Brüsin 2019c, Kindvall 2019) samt i ett antal artskyddsutredningar 

(Björklund & Palmqvist 2020). Vid analyser av grön infrastruktur i urban miljö kan det vara 

lämpligt att inte anpassa PREBAT till de arter som är allra mest känsliga för vägars och 

järnvägars barriäreffekter eftersom dessa arter som regel saknas helt inne i de mindre 

grönområden som omgärdas av ren tätortsmiljö. 

Fladdermössens ekologi 

I det här kapitlet redogörs för de biologiska grunderna för parametervärdena i modellen, det 

vill säga fladdermössens ekologi. PREBAT baseras dels på litteraturuppgifter (Arrizabalaga-

Escudera et al. 2014, Ashrafi et al. 2013, Boughey et al. 2011, Buckley et al. 2013, 

Ciechanowski et al. 2017, Drescher 2004, Frafjord 2013, Hillen & Veith 2013, Napal 2010, 

Nicholls & Racey 2006, de Jong 1994), men också på opublicerade undersökningar med 

radiomärkta fladdermöss. De grundläggande data som behövs är hur fladdermöss rör sig, 

hur stora hemområden de nyttjar och vilka biotoper de använder, samt hur dessa faktorer 

varierar inom säsongen. Vidare används data på insektstätheten i olika habitat. 

Hemområdet under juni-juli 

I Sverige har följande arter radiopejlats: taigafladdermus Myotis brandtii, 

mustaschfladdermus Myotis mystacinus, vattenfladdermus Myotis daubentonii, 

dammfladdermus Myotis dasycneme, brunlångöra, Plecotus auritus, barbastell Barbastella 

barbastellus, och nordfladdermus Eptesicus nilssonii (de Jong 1994). Det mesta av detta 

arbete är opublicerat, men för alla ovan nämnda arter utom taigafladdermus finns även 

jämförande studier från andra delar av Europa. Resultaten visar att flera arter använder 

förvånansvärt små hemområden (tabell 1), men också att hemområdets storlek varierar 

under säsongen. Taigafladdermus, mustaschfladdermus och nordfladdermus jagar under 

koloniperioden (juni-juli) i allmänhet bara några hundra meter från kolonin. Enstaka 

individer nyttjar lite större områden, men rör sig oftast ändå bara 1-1,5 km från kolonin (de 

Jong, opublicerat, de Jong 1994, Buckley et al. 2013). Vattenfladdermus jagar i skog nära 

vatten och över vatten, och hanar och honor kan ibland vara helt uppdelade i sina 

hemområden. Honor träffar man mest på vid eller över lite större sjöar och vattendrag, 

medan hanarna även kan förekomma i små bäckar och ganska långt från sjöar. Honornas 

koloni kan ligga i en skog flera kilometer från vatten, men flyger då i allmänhet direkt ner till 

sjön där de först jagar i kanten, inne i skogen, innan de flyger ner över vattnet. Efter en 

stund ger de sig iväg ut över den öppna sjön och jaktområdet kan då sträckas sig flera 

kilometer ut över sjön (de Jong, opublicerat). Även dammfladdermusen jagar över stora 

områden, och precis som vattenfladdermusen dels inne i skog vid vatten och över sjöar och 
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vattendrag (Ciechanowski et al. 2017). En skillnad mellan arterna är att dammfladdermusen 

inte förekommer vid små skogsbäckar, och den är inte heller lika manövreringsskicklig som 

vattenfladdermusen. Barbastellen jagar ofta i anslutning till kolonin, men kan också ge sig 

iväg på jaktturer åtskilliga kilometer från kolonin (Hillen & Veith 2013).  

Det är troligt att hemområdet också påverkas av andra mer slumpmässiga faktorer, t.ex. 

väderlek eller mänskliga aktiviteter. Under den extremt torra sommaren 2018 kunde vi 

konstatera att individer av Myotis brandtii som var märkta med radiosändare flög avsevärt 

mycket längre än normalt till sina födosöksområden. Alla sumpskogar och kärr var 

uttorkade, men ca 3 km från kolonin fanns en liten skogstjärn som attraherade alla 

fladdermössen i kolonin. Sådana här slumpmässiga företeelser kan bidra till att modellens 

resultat och ett inventeringsresultat skiljer sig åt.  

Hemområdet under övriga året, nyckelbiotoper och migration 

Data på rörelsemönstret under andra delar av året är mycket begränsat, framförallt på 

grund av att fladdermössen då är svåra att fånga. De data som finns på nordfladdermus 

visar att arten i alla fall under augusti månad rör sig över större områden (de Jong 1994). 

Efter koloniperioden tycks det vara så att i princip alla arter migrerar. En del arter lämnar 

landet, medan andra migrerar inne i landet (Ahlén et al. 2009). När det gäller de svenska 

arterna inom släktet Myotis så vet vi i stort sett ingenting om deras migration. Det finns 

dock en studie i Nordamerika av Myotis lucifugus som är nära släkt med taiga-och 

mustaschfladdermus, som visar att arten bara förflyttar sig 1 till 7 mil mellan sommarkoloni 

och övervintringsplats (Norquay et al. 2013). Vi har inte några belägg för att de lämnar 

Sverige under hösten (Ahlén et al. 2009).  Deras läten är relativt svaga och de är därmed 

svåra att studera. Vi vet dock att de kan gå upp och födosöka på hög höjd under augusti till 

september, vilket möjligen kan kopplas till migration (de Jong et al. 2019). 

På våren, april-maj, när fladdermössen lämnar sina övervintringsplatser så sker en 

koncentration av fladdermöss på vissa platser i landskapet där insektstillgången är hög. Vi 

har valt att kalla dessa miljöer för nyckelbiotoper för fladdermöss (de Jong & Ahlén 1991). 

Insektstillgången ökar successivt och så småningom finns det gott om insekter i de flesta 

biotoper och i början av juni etableras fladdermuskolonierna av dräktiga honor. 

Hur fladdermössen rör sig mellan övervintringsplats, nyckelbiotoper och koloniplats 

påverkas bland annat av vegetationsstrukturen, se nedan. 

Habitatval – Betydelsen av insektsproduktion 

Fladdermuskolonierna etableras i områden där det finns gott om insekter och lämpliga 

trädhål eller hus. Under kolonitiden flyger honorna inte längre bort än nödvändigt eftersom 

de ska tillbaks under natten för att dia ungarna. En koloniplats som kräver långa 

transportsträckor för att hitta bra insektslokaler är knappast fördelaktigt för fladdermöss 

eftersom det skulle innebära höga energikostnader (Ekman & de Jong 1996). De miljöer som 

är mest produktiva är alla typer av våtmarker. Generellt är produktionen högst i näringsrika 

sjöar, men även andra våtmarker kan vara mycket produktiva, t.ex. i anslutning till rinnande 

vatten. På skogsmark är insektproduktionen högre om det finns temporära pölar och fuktig 

mark. 
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Fladdermusaktiviteten är ofta korrelerad med insektstätheten, men inte alltid, eftersom det 

är fler faktorer som styr (de Jong & Ahlén, 1991; Fukui et al., 2006; Gonsalves et al. 2013, 

Todd & Waters 2017). Skogslevande arter undviker till exempel öppna områden, och 

möjligen även kantzoner, under juni och juli, även om insektstätheten är högre där. 

Däremot använder de sumpskogar och andra blöta områden inne i skogen (Kammonen 

2019). 

Habitatval – Betydelsen av vegetationsstruktur 

Vegetationsstrukturen har stor betydelse för alla arter och påverkar både rörelsemönster 

och biotopval (de Jong 1995, Ekman & de Jong 1996, Kammonen 2019). De olika 

fladdermusarterna är morfologiskt anpassade efter att jaga i, eller i anslutning till olika typer 

av vegetation, alltifrån tät skog till helt öppna miljöer. Även deras sonar är anpassat efter 

detta (tabell 1). Det som styr beteendet är födoresursen, dvs. nattaktiva, flygande insekter. 

Även födoresursen är anpassad efter att flyga eller svärma i anslutning till vegetationen, 

alternativt i det fria lufthavet, och olika fladdermusarter nyttjar helt enkelt olika delar av 

födoresursen. Denna nischuppdelning kan vara en förklaring till att så många olika 

fladdermusarter kan samexistera inom ett relativt begränsat område.  

Födoval 

Få fladdermusarter är specialiserade på särskilda insektsarter eller grupper av insekter. 

Fladdermössen tar i stället allt som är tillgängligt inom sin speciella födonisch. Några 

undantag finns. Barbastell och brunlångöra är t.ex. skickliga på att hantera fjärilar och 

därför ingår fjärilar till stor del i deras diet. För de flesta arter utgör dock mygg stapelföda. 

Det beror dels på att mygg, framför allt fjädermygg, har den största tätheten av nattaktiva 

insekter, men också för att de är lätt tillgängliga för fladdermössen genom sitt 

svärmningsbeteende. Övriga insektsgrupper som spelar roll är nattsländor och dyngbaggar 

(Vaughan 1997). 

Boplatser 

Alla svenska fladdermöss bildar kolonier i hus eller i trädhål, och det bör vara varmt och 

torrt. En koloni består av dräktiga honor och kolonin existerar i princip från början av juni 

till slutet av juli, men det varierar och vissa arter stannar längre tid i kolonin. Ungarna föds 

ungefär vid midsommartid. Andra individer, dvs. hanar och icke-dräktiga honor, kan hålla 

till på alla möjliga ställen, t.ex. under broar eller i grottor, så man kan hitta fladdermöss lite 

överallt. Under övervintringen har fladdermössen motsatta klimatkrav, det bör då vara svalt 

(men inte under noll grader) och fuktigt. Därför är det sällan som koloniplats och 

övervintringsplats är på samma ställe. Övervintringen sker ofta i jordkällare, grottor eller 

stenskravel. Olika arter har olika preferenser när det gäller koloniplatsen (tabell 1). 

Förflyttningar mellan habitat under juni-juli 

Vissa fladdermusarter flyger högt och påverkas i ganska liten utsträckning av 

vegetationsstrukturen. Detta gäller i första hand arterna inom släktet Nyctalus (2 arter), 

men även arterna inom släktena Eptesicus och Vespertilio (totalt tre arter). Två arter, 

dammfladdermus Myotis dasycneme, och vattenfladdermus Myotis daubentonii, följer 

sjöar och vattendrag och är således beroende av den blå infrastrukturen. Vägar kan utgöra 

barriärer beroende på hur broar är konstruerade. Om vattendragen försvinner in i en kulvert 

så blir det ett hinder, men en ordentlig bro över vattendraget är sällan en barriär. För andra 

arter, framförallt inom släktena Myotis och Plecotus (totalt 8 arter om man räknar bort 
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vatten- och dammfladdermus) kan vegetationsstrukturen ha stor betydelse. Eftersom de 

undviker öppna områden så utgör vägar, järnvägar, hyggen och öppna gräsmarker barriärer. 

De resterande arterna, dvs. släktena Pipistrellus och Barbastella (totalt 4 arter) bör kanske 

betraktas mest som kantzonsarter. De undviker i princip helt öppna områden, men jagar 

mycket i kantzoner, i glesa trädbestånd och i trädbevuxna hagmarker. Vägar och järnvägar 

kan utgöra barriärer, men inte riktigt lika tydligt som för Myotis-arterna. 

Öppna områden är inte alltid fullständiga barriärer. Det händer att skogslevande arter 

(släktena Myotis, Plecotus och Pipistrellus) korsar åkrar, hyggen och vägar även under juni-

juli. De går då oftast ner på låg höjd nära marken eller buskskiktet. Om fladdermössen 

korsar en väg så är därmed risken för kollision med bilar ganska stor. 

Tabell 1. Sammanställning av svenska fladdermusarters egenskaper med avseende på val 

av biotoper, boplatser och spridningsavstånd. 

Art Biotopval Koloni-

plats 

Hemområde:,medelavstånd 

från koloni till jaktområde 

(meter). Referens angiven 

inom parantes. 

Migrerande 

(=en del 

individer 

lämnar 

Sverige på 

hösten) 

Svenskt 

namn 

Vetenskapligt 

namn 

Större 

musöra 

Myotis myotis Skogslevande. 

Glest fältskikt. 

Byggnader 3 200 Dresscher 2004 Nej 

Bechsteins 

fladdermus 

Myotis 

bechsteinii 

Skogar, 

parker, 

trädgårdar. 

Trädhål 880 

Arrizabalaga-Escudero 2014 

Nej 

Vatten-

fladdermus 

Myotis 

daubentonii 

Över vatten 

eller i skog 

nära vatten. 

Träd eller 

hus 

 Nej 

Damm-

fladdermus 

Myotis 

dasycneme 

Över vatten 

eller i skog 

nära vatten. 

Träd eller 

hus 

890 (June) 

Ciechanowski et al. 2017 

Ja 

Nymf-

fladdermus 

Myotis 

alcathoe 

Skogslevande Trädhål  Nej 

Frans-

fladdermus 

Myotis 

nattereri 

Skogslevande. 

Ofta vid 

sumpskog och 

rinnande 

vatten. 

Träd eller 

hus 

4 000 

Boughey et al. 2011 

Nej 

Taiga-

fladdermus 

Myotis brandtii Skogslevande. 

Ofta vid 

sumpskog och 

rinnande 

vatten. 

Träd eller 

hus 

1 300 

Kammonen 2015 

Nej 
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Mustasch-

fladdermus 

Myotis 

mystacinus 

Skogslevande. 

Ofta vid 

sumpskog och 

rinnande 

vatten. 

Träd eller 

hus 

700 

Buckley et al. 2013 

Nej 

Gråskimlig 

fladdermus 

Vespertilio 

murinus 

Halvöppna-

öppna miljöer 

Troligen 

mest i hus 

 Ja 

Nord-

fladdermus 

Eptesicus 

nilssonii 

Förekommer i 

alla möjliga 

halvöppna 

miljöer.  

Nästan 

uteslutande 

i hus 

1 000 

de Jong 1994 

Nej 

Syd-

fladdermus 

Eptesicus 

serotinus 

Förekommer i 

alla möjliga 

halvöppna 

miljöer. 

Träd eller 

hus 

7 000 

Boughey et al. 2011 

Ja 

Större brun-

fladdermus 

Nyctalus 

noctula 

Öppna miljöer 

i anslutning till 

vatten. 

Nästan 

uteslutande 

i trädhål 

 Ja 

Mindre 

brun-

fladdermus 

Nyctalus 

leisleri 

Öppna till 

halvöppna 

miljöer, mest i 

skogsmark. 

Nästan 

uteslutande 

i trädhål 

 Ja 

Dvärg-

pipistrell 

Pipistrellus 

pygmaeus 

Skogslevande, 

ofta i gläntor 

och bryn 

Träd eller 

hus 

3 000 

Boughey et al. 2011 

Ja 

Troll-

pipistrell 

Pipistrellus 

nathusii 

Skogslevande, 

ofta i gläntor 

och bryn 

Träd eller 

hus 

 Ja 

Syd-

pipistrell 

Pipistrellus 

pipistrellus 

Skogslevande, 

ofta i gläntor 

och bryn 

Träd eller 

hus 

4 000 

Boughey et al. 2011 

Ja 

Barbastell Barbastella 

barbastellus 

Skogslevande, 

trädbevuxna 

betesmarker 

Träd eller 

hus 

690 

Hillen & Veith 2013 

Nej 

Brunlångöra Plecotus 

auritus 

 Ofta i 

större 

byggnader 

548 

Hillen & Veith 2013 

Nej 

Grålångöra Plecotus 

austriacus 

 Ofta i 

större 

byggnader 

 Nej 

 

Motivering till parametervärdena 

PREBAT är baserad på ovan beskrivna ekologiska data. Det vi vet om arternas 

rörelsemönster, biotopval, koloniplats mm utgör basdata i modelleringen. Det är givetvis en 

viss variation på kvaliteten av data. I vissa fall har vi bra data, publicerat i vetenskapliga 
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tidskrifter, men i vissa fall används egna observationer och icke-publicerade data, och det 

kommer att finnas ett behov av justeringar av PREBAT allteftersom bättre och säkrare data 

publiceras. PREBAT fungerar för alla arter när det gäller att identifiera bra 

fladdermusmiljöer, men eftersom modeleringen är konnektivitetsbaserad är det ”bat-habitat 

index” som ges mest tillförlitligt för de arter som är skogslevande och begränsas i sitt 

rörelsemönster av öppna områden. Detta visade sig också i den utvärdering som gjordes 

under 2018 (Hirschheydt et al. 2020). Sedan dess har ytterligare data framkommit som 

förstärker betydelsen av skogliga våtmarker och fuktiga skogar (Kammonen 2019, de Jong 

opublicerade data), och PREBAT har anpassats efter det.  

Förslag på åtgärder i samband med infrastruktur 
som gynnar fladdermöss 

Fladdermöss påverkas negativt av ljus, buller och brist på konnektivitet (Ekman & de Jong 

1996, Stone et al. 2015; Bunkley et al. 2015). Exakt hur mycket buller, eller hur mycket ljus 

som kan tolereras vet vi dock inte. En del belysning verkar inte störa så mycket, och det 

finns exempel på fladdermöss som jagar i mittsträngen på en motorväg, så buller är 

uppenbarligen inte ett problem för alla arter.  

Ekodukter, i form av både broar och portar, fungerar bra för att förstärka konnektiviteten 

för fladdermöss. Om man anlägger broar med skog på som är breda (> 100 meter) så är 

troligen ljus och buller från vägen inte ett problem, men om bron är smal och bara består av 

en eller två trädrader, så kan möjligen även ljus och buller påverka fladdermössen (Claireau 

2019). I sådana fall kan det vara motiverat med ljus- och bullerskydd. Det finns också 

exempel på anordningar för fladdermöss utan träd, t.ex. metallkonstruktioner eller bara en 

wire. Dessa har dock visat sig vara helt odugliga (Berthinussen  Altringham 2012). När det 

gäller portar och trummor så gäller samma princip som för broar, dvs. ju större desto bättre, 

och ju mer skog desto bättre. Några enstaka arter, t.ex. fransfladdermus, kan nöja sig med 

en kulvert med någon meter i diameter, men de flesta arter vill ha större anläggningar, och 

åtminstone en del buskar på stränderna. Belysning bör givetvis undvikas i portarna. 

Orsaken till att en väg- eller järnvägsbarriär är ett problem, är att fladdermössen från en 

koloni som befinner sig på ena sidan av vägen, inte kan nyttja den andra sidan för födosök. 

Vägen orsakar därför en utarmning av fladdermössens miljö, och kan möjligen medföra att 

det inte längre finns tillräckligt med underlag för kolonin. En förutsättning för att det ska 

uppstå en barriär är givetvis att det faktiskt finns prefererade jaktmiljöer på båda sidor om 

vägen. Om så inte är fallet behövs inte någon faunapassage. Ett alternativ till faunapassage 

skulle kunna vara biotopförstärkande åtgärder i anslutning till kolonin, t.ex. att anlägga 

sumpskogar och våtmarker, möjligen i kombination med ljus- och bullerskydd. 

 

 



Sida 12 (53) 

Beskrivning av GIS-verktyget PREBAT 

Här ges en generell beskrivning av GIS-verktyget PREBAT som är anpassad för läsare som 

behöver förstå principerna för hur modelleringen går till, vilka ingångsdata som behövs och 

hur analysresultaten kan användas. I andra delar av rapporten ges ett konkret exempel på 

tillämpning av PREBAT som kan läsas för att få en djupare förståelse för modellens 

möjligheter att förstå vilka effekter vägar och järnvägar kan ha på fladdermössens 

möjligheter att sprida sig och fortplanta sig i ett givet landskapsutsnitt. Beskrivningen som 

ges här har för läsbarhetens skull strukturerats så att läsaren fritt kan välja att läsa de delar 

som hen har behov av att förstå. 

För den som behöver förstå vilka underlag som behöver finnas tillgängliga för att kunna 

tillämpa PREBAT hänvisas till stycket som rubricerats "Indata". Här diskuteras också hur 

vissa indata kan behöva granskas och eventuellt förprocesseras för att ge önskat resultat. 

Inför planeringen av ett projekt där GIS-verktyget PREBAT ska användas kan det vara bra 

att känna till vilka programvaror, användarlicenser och GIS-kunskaper som krävs. 

Förutsättningarna som gäller för att använda PREBAT beskrivs i stycket "GIS-arbetets 

förutsättningar". 

I stycket "GIS-analysens olika steg" ges en principiell beskrivning av hur modelleringen går 

till och hur GIS-verktyget PREBAT är uppbyggd. Här behandlas alla moment från import av 

indata till produktion av modellens resulterande uppsättning kartor. Den beskrivning som 

ges här av metodiken syftar i första hand till att ge en förståelse av hur PREBAT är uppbyggd 

och hur den fångar upp olika delar av fladdermössens ekologiska krav och 

landskapsnyttjande. För den som själv tänkt använda PREBAT finns också en mer tekniskt 

inriktad manual (bilaga 1). Denna manual medföljer med kodpaketet PREBAT. 

I stycket "Parametervärden" ges en beskrivning av hur modellens egenskaper kan styras 

genom att anpassa modellens ingående parametervärden, dvs värdet på alla de matematiska 

konstanter som används för att beräkna modellens resultat. Nuvarande parametervärden 

har så gott som möjligt anpassats så att modelleringen i första hand förväntas beskriva de 

arter av fladdermöss som är kända för att påverkas mest negativt av infrastruktur genom att 

vägar och järnvägar skapar betydande barriäreffekter i landskapet. För information om vilka 

dessa arter är och för beskrivningar av deras ekologiska krav samt hur infrastruktur kan 

behöva anpassas för att underlätta för deras fortlevnad hänvisas till kapitlet 

"Fladdermössens ekologi". 

För den som kanske inte behöver förstå hur modelleringen går till utan i första hand har 

behov av att kunna tolka resultaten hänvisas till stycket  ”Verktygets olika kartor”. Här 

beskrivs de olika kartor som blir resultatet från de olika stegen i modelleringen. Stycket är 

upplagt för att ge en förståelse för vilka kartor som bäst lämpar sig för att besvara olika 

frågeställningar. För att förstå vilka effekter planerad eller redan befintlig infrastruktur kan 

få eller har på fladdermössen i ett område behöver fladdermusmodelleringen upprepas för 

flera alternativa scenarier. Hur dessa läggs upp beskrivs i stycket "Scenarioanalyser".  

GIS-arbetets förutsättningar 

PREBAT är ett modellpaket som tillhandahålls gratis av Trafikverket. För att kunna använda 

GIS-verktyget behövs, förutom goda GIS- kunskaper, tillgång specifik programvara med 



 
 
 
 
 
  Sida 13 (53) 

avgiftsbelagda användarlicenser. De funktioner som används i PREBAT-toolbox är 

anpassade för att köras i ArcGIS Pro med Spatial Analyst. Dessa programvaror kräver 

specifika Licenser. Toolboxen får dock användas fritt (Creative Commons Licence 

Attribution).  

Med goda GIS-kunskaper menas här en vana att använda ESRI:s Model Builder och deras 

programvara ARcGIS Pro. Det är bra om man är väl förtrogen med ESRI:s funktionspaket 

"Spatial Analyst" eftersom det är en viktig del av PREBAT. Normalt sett kanske man inte 

behöver förstå precis hur de olika modellstegen är uppbygga och fungerar men man måste 

kunna förstå principerna för hur verktygen fungerar och vid behov justera sökvägar och 

annat som kanske inte stämmer helt med hur man väljer att organisera sina data och 

arbetsflöden. Det händer också ibland att grundinställningar i ESRI:s programvara styr över 

vad som specificerats i verktygslådans funktioner. Detta gäller bland annat hur de rumsliga 

beräkningarna förhåller sig till datalagrens utbredning. När detta sker genomförs 

beräkningarna inte för hela det specificerade analysområdet som förväntat. Sådana lägen 

behöver man som utförare ibland gå in och anpassa inställningarna för den berörda 

funktionen så att det blir rätt. Är man väl förtrogen med hur funktionerna i ESRI:s 

programvara fungerar ska detta inte behöva vara något problem. Fast det kan vara bra att 

vara medveten om att problemen kan uppkomma. 

Uppstår behov av modifiering av PREBAT på grund av att man vill använda andra 

datakällor eller på annat sätt göra ändringar som bättre passar för rådande frågeställning 

krävs förstås en gedigen GIS-vana och kompetens. Inte minst gäller detta när indata 

behöver omarbetas för att på bästa sätt beskriva andra scenarier än nuläget. Här gäller det 

att ha god vana i bearbetning av både vektor- och rasterdata. 

Indata 

GIS-verktyget som beskrivs i denna rapport har medvetet konstruerats för att kunna 

tillämpas överallt inom Sveriges gränser. Detta innebär att den i sitt grundutförande nyttjar 

öppna kartdata som är nationellt heltäckande.  

I tabell 2 listas de datalager som nyttjas av GIS-verktyget i sitt grundutförande. I PREBAT-

toolbox finns funktioner som läser in dessa data. Inläsning utförs baserat på ett specificerat 

polygonskikt (StudyArea) som avgränsar det aktuella analysområdet. Vid importen buffras 

analysområdet så att även data som ligger inom en viss buffertzon inkluderas. Denna 

procedur görs för att eliminera sådana kanteffekter som annars skulle komma ge 

missvisande resultat i analysområdets ytterområden. I nuvarande version av PREBAT har 

buffertzonen satts till tre mil vilket är viktigt att ta hänsyn till vid nedladdning av indata. 

Som framgår av tabell 2 är det huvudsakligen datalager från Nationella marktäckedata 

(NMD) och GSD-Terrängkartan, vektor som nyttjas av GIS-verktyget PREBAT. Dessa 

kartprodukter finns fritt nedladdningsbara från Naturvårdsverkets respektive Lantmäteriets 

hemsidor. Marktäckedata kräver ingen bearbetning innan de läses in av importmetoderna i 

PREBAT-toolbox. När det gäller vissa av terrängkartans datalager kan det finnas behov av 
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att först slå ihop datalager som tillhandahålls i separata regionsspecifika skikt innan de låter 

sig importeras.  

Tabell 2. Lista med geografiska datalager som GIS-verktyget PREBAT använder.  

Data Beskrivning Lagernamn Kartprodukt 

Biotoper Rasterskikt med 

basala biotopklasser 

nmd2018bas_ogeneraliserad_v1_0.tif Nationella 

Marktäcke 

Data (NMD) 

Buskmarks- 

höjd 

Rasterskikt med 

angivelse om 

objekthöjd. 

objekt_hojd_intervall_0_5_till_5_v1_2.img NMD 

Betesmarker Rasterskikt som visar 

områden som betas 

NMD_markanv_bete_v1.tif NMD 

Grova träd Punktskikt som visar 

förekomster av grova 

träd som kan fungera 

som boplatser för 

fladdermöss 

Dessa data kan komma från olika källor 

som hanterar grövre träd. Trädportalens 

träd lagras numera i Artportalen. 

Artportalen 

Byggnader Punktskikt med 

byggnader 

bs.shp Terrängkartan 

Vattenytor Polygonskikt med 

vattenytor 

mv.shp Terrängkartan 

Myrmarker Polygonskikt med 

sankmark 

ms.shp Terrängkartan 

Vattendrag Linjeskikt med 

vattendrag 

hl.shp Terrängkartan 

Urbana 

miljöer 

Polygonskikt som 

avgränsar 

tättbebyggda 

områden 

mb.shp Terrängkartan 

Vägar Linjeskikt med vägar 

och underfarter av 

olika slag 

vl.shp Terrängkartan 

Järnvägar Linjeskikt med 

järnvägar 

jl.shp Terrängkartan 

 

Datalagret med grova träd (tabell 2) som nyttjas i PREBAT för att identifiera potentiella 

boplatser för fladdermössens yngelkolonier kunde tidigare laddas ner som en excelfil från 

Artdatabankens trädportal (www.Tradportalen.se). Numera lagras dessa data i Artportalen 

(www.artportalen.se) där även andra trädobservationer kan förekomma. För att söka ut 

endast de fynd som rapporterats som skyddsvärda träd, d.v.s. med specialparametrar för 
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just skyddsvärda träd, behöver man vid utsökningen specificera rätt värde på 

sökparametern "Projekt". De skyddsvärda träden ligger nämligen kopplade till två olika 

projekt. I projekt "Trädportalen" finns allt data som fanns i Trädportalen, eller m.a.o. alla 

observationer av skyddsvärda träd som rapporterades in före 26 mars 2020. I projekt 

"Skyddsvärda träd" finns allt data i Artportalen, eller m.a.o. alla skyddsvärda träd som 

rapporterats in efter 26 mars 2020. Artportalen ger möjlighet att söka på båda projekten 

samtidigt. 

Oftast behöver data från Trädportalen granskas och bearbetas innan det kan användas. 

Ibland kan trädportalens data dessutom behöva kompletteras med data från andra 

databaser. Det är inte ovanligt att Länsstyrelserna sitter på egna träddata som ännu inte 

inrapporterats till Artdatabankens databaser. Sådana data kan laddas ner från 

Länsstyrelsernas öppna data. För en del kommuner finns analyser gjorda som på mer 

automatiserad väg identifierat enskilda träd som skulle kunna användas i 

fladdermusnätverksanalyserna (se https://info.stadstrad.se). 

Ofta behöver dubbletter rensas bort från träddata. Fast viktigast är att rensa bort träd med 

orimliga koordinatangivelser samt alla liggande eller "borttagna" träd. I dataset med 

skyddsvärda träd finns oftast uppgifter om förekomst av håligheter. Det finns dock ingen 

anledning att rensa bort de träd som inte har håligheter eller där uppgifter om håligheter 

saknas. Fladdermössen kan normalt finna håligheter i grova träd som inte enkelt upptäcks 

av människor och kan också nyttja håligheter som förekommer bakom löst sittande bark. 

Alla grövre stående träd bör därför kunna betraktas som potentiella boplatser för 

fladdermuskolonier. 

Ibland kan det finnas behov av att komplettera eller byta ut datalagren som listas i tabell 2. 

Detta kan exempelvis gälla data om vägar och passager där information kan fås från 

Trafikverkets databaser som kompletterar Terrängkartans olika skikt. Terrängkartans data 

är dock mycket lättare att använda rakt av i PREBAT medan med informationen i 

Trafikverkets databas kan behöva bearbetas manuellt på lite liknande sätt som trädportalens 

data för att konsekvent ge ett önskat resultat. Terrängkartan uppdateras regelbundet med 

uppgifter från Trafikverkets databas och bör i de flesta fall ge ett mycket representativt 

resultat. Vilka järnvägssträckor som är trädsäkrade och var det specifikt förekommer 

faunapassager är exempel på information som saknas i Terrängkartan men som kan vara 

bra att nyttja som komplement. 

Parametervärden 

PREBAT är en modell som kombinerar en mängd helt olika kartunderlag för att beräkna 

habitatkvalitéer och spridningsmöjligheter för fladdermöss. Dessa beräkningar nyttjar en 

lång rad specificerade konstanter, så kallade parametervärden. Det är valet av 

parametervärden som får beräkningarna att återge vad som förväntas av fladdermössen i 

det givna landskapet i fråga om vilka områden de i första hand förväntas flyga när de jagar, 

eller när de migrerar från nyckelbiotoperna för att finna lämpliga platser att föda upp sina 

ungar på under sommaren. I PREBAT finns exempelvis specifika parametrar som reglerar 

hur kraftig barriäreffekt olika typer av infrastruktur har på fladdermössens förflyttningar. 
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I PREBAT förekommer två typer av parametrar som skiljer sig åt genom hur de specificeras. 

Den ena typen specificeras i en excelfil (bilaga 2) medan den andra typen specificeras direkt 

i de funktioner som används i olika analyssteg som finns samlade i PREBAT. I excelfilen 

hanteras biotopspecifika parametervärden som används för att beräkna varje biotops 

kvalitet med avseende på förväntad insektstillgång (HabitatQuality_Basic) och hur 

kvaliteten förändras om miljön betas (HabitatQualityIncrement_IfPasture) eller om platsen 

ligger tillräckligt nära någon sjö, myr eller vattendrag för att extra mycket av de insekter som 

utgör fladdermössens föda ska lyckas ta sig dit (HabitatQualityIncrement_IfCloseToWater 

och HabitatQualityIncrement_IfCloseToNutritiousLake). I excelfilen listas också 

biotopspecifika parametervärden som reglerar fladdermössens benägenhet att förflytta sig 

genom respektive biotop (BatFlightFriction). 

De parametrar som inte styrs av konstanterna som specificerats i excelfilen (bilaga 2) 

redovisas i tabell 3. Detta är parametrar som anger maxavstånd för olika 

spridningsfunktioner eller gränsvärden habitats arealer mm. I modellens funktioner anges 

också en del parametervärden som inte har någon tydlig koppling till fladdermössens 

ekologi men som anger hur breda linjära objekt, såsom vattendrag och infrastruktur, görs då 

de läggs in i de olika rasterskikt som används för beräkningarna i modellen. Dessa 

parametervärden ska normalt inte behöva justeras och har därför också utelämnats i tabell 

3. 

Tabell 3. Parametervärden som anges i specifika analyssteg i olika delar av GIS-verktyget 

PREBAT.  

Parameter Värde Analyssteg 

Buffring av analysområdet för klippning av övriga indata 30 km A2 

Buffring av passager 15 m A07 

Buffring av vägar 15 m A07 

Buffring av järnvägslinjer 15 m A07 

Avstånd från sjö inom vilket förekomst av åkermark ger 

en indikation på att sjön ska anses vara näringsrik 

250 m B02 

Buffring av vattendrag 10 m B03 

Gräns för stora respektive små vattenytor 1 ha B03 

Avstånd för insektspridning från småvatten, mindre 

vattendrag och mindre myrmarker 

20 meter B03 

Höjd på buskar som inkluderas i begreppet buskmark 1-5 m B04 

 

Buffring trädsäkrade järnvägslinjer 30 m B05 

Max spridningsavstånd för insektsspridning från sjöar, 

myrar och vattendrag som räknas som spridningskällor  

250 m B08 
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Lägsta kvalitetsvärde som kan räknas som 

nyckelbiotop. 

9 C03 

Minsta storlek på vad som ska räknas som en 

funktionell nyckelbiotopfläck 

1 ha C03 

Max spridningsavstånd som förenar 

nyckelbiotopsfläckar till sammanhållna 

nyckelbiotopsområden 

50 m (=max 100 

m mellan 

biotopfläckarna 

inom samma 

område) 

C04 

Minsta storlek på nyckelbiotopsområden som beaktas 

som spridningskällor för migrationsberäkningarna 

20 000 ha C04 

Max spridningsavstånd från nyckelbiotopsområden 

under migrationen till koloniboplatserna 

30 m C05 

Max spridningsavstånd från koloniboplats 

 

1500 m C07 

 

De parametervärden som finns angivna i excelfilen som tillhandahålls i PREBAT-toolbox 

version 2.0 har anpassats för att i bästa möjliga mån försöka återspegla de tre 

fladdermusarter som förväntas vara känsligast för infrastruktur (taigafladdermus, 

mustaschfladdermus och fransfladdermus). Detta är arter som är starkt knutna till 

trädbärande miljöer. Om det finns behov av att modellera andra fladdermusarter som 

exempelvis nyttjar öppna biotoper i större utsträckning så låter detta sig göras genom att 

justera parametervärdena i excelfilen (bilaga 2) för BatFlightFriction. 

GIS-analysens olika steg 

GIS-verktyget PREBAT är konstruerad med hjälp av "Model builder" i ArcGISPro. Med 

Model builder skapas återanvändbara arbetsflöden som sparas i moduler som i ArcGISPro 

kallas för Modeller. Flera sådana moduler sparas i sammanhållna paket i form av 

verktygslådor (Toolbox) som kan sparas i separata filer med filändelsen ".tbx". Varje 

arbetsflöde kan innehålla en till flera processteg där olika funktioner skapar nya datafiler 

baserat på en eller flera indatafiler. De generade resultaten kan sedan bli indata till 

efterföljande processteg. Figur 1 visar ett exempel på hur GIS-funktioner kan struktureras i 

de arbetsflöden som byggs upp med "Model builder". 
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Figur 1. Arbetsflödet i det första processteget i PREBAT:s första verktygslåda. De blå boxarna 

representerar sökvägar till mappar på datorn där de olika databasfilerna kommer att lagras. Gula 

boxar representerar i det fallet den generella metod som används för att skapa geodatabaser i 

ArcGISPro. De gröna boxarna anger databasernas namn. 

 

Totalt består PREBAT av tre grundläggande verktygslådor som behöver användas för att 

importera och förädla indata samt för att producera de grundläggande scenariospecifika 

resultatfilerna (A-C). Därtill kommer två ytterligare verktygslådor (D-E) som används vid 

behov för mer djupgående analys av boplatser och fladdermuskoloniernas hemområden, 

samt för att ringa in förmodade värdekärnor för fladdermöss. 

För att köra PREBAT öppnas verktygslådorna i bokstavsordning från A till C och därefter 

eventuellt också D och E. I varje verktygslåda förekommer 8-10 analyssteg som ska köras 
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igenom i nummerordning. Det är nödvändigt att arbetsprocessen sker i den angivna 

ordningen eftersom varje steg skapar förutsättningar för de efterföljande stegen. 

För att köra funktionerna som ligger paketerade i varje modul måste modulen först öppnas 

för redigering i ArcGISPro. Därefter trycker utföraren på en knapp i användargränssnittet 

som används för att validera den aktiva modellen. Denna manöver testar om funktionerna i 

PREBAT har all information som behövs för att köra hela arbetsflödet. När alla eventuella 

hinder rättats till så kan modellsteget köras med exekveringsknappen. Hinder som kan 

uppstå beror ofta på att sökvägar och filnamn inte är precis de samma i den lokala GIS-

miljön som står angivet i grundutförandet av PREBAT-toolbox. 

För varje steg som körs finns det god anledning att granska resulterande kartskikt. 

Kartskikten hamnar i någon av de olika databaser som skapas i analysens allra första steg. 

En granskning av varje delresultat behövs för att så kunna upptäcka fel i indatat eller i 

processteget så tidigt som möjligt. Efter att alla analyssteg i verktygslådorna A-C körts 

igenom det förstå extra viktigt att kritiskt granska de olika resultatkartorna för att se om de 

fångat upp fladdermössens spridning och landskapet habitatkvalitéer på ett rimligt sätt. 

Denna granskning kräver förstås god kunskap om fladdermössens ekologi och 

landskapsutnyttjande. I detta skede kan det också vara värdefullt att jämföra resultaten med 

observationsdata från området. 

Här nedan följer en beskrivning av stegen som hanteras i de olika verktygslådorna som ingår 

i PREBAT-paketet. 

A. Import av indata 

Den första modellverktygslådan i PREBAT-paketet som behöver köras heter 

PREBAT_Toolbox_A_input.tbx. Den innehåller metoder som importerar alla de datakällor 

som listats i tabell 1 och ger dem sådana namn och lagringsplatser som underlättar för 

efterkommande modelleringssteg. Första metodsteget i denna verktygslåda (A1) ser till att 

skapa alla de databaser som kommer att användas under modellering fortsatta gång (figur 

1). Därefter följer ett steg (A02) som importerar den polygonfil som avgränsar det 

geografiska områden som behöver analyseras. Detta processteg lägger på en 30 km bred 

buffertzon runt studieområdet och skapar ett nytt polygonskikt, benämnt "StudyArea", som 

lagras i en databas med samma namn. Detta skikt används i de sju efterföljande stegen 

(A03-A09) för att klippa de olika datalager som importeras till databasen "PREBAT_Input". 

I detta steg görs även en viss filtrering av indatat med av seende på byggnadstyper, väg- och 

järnvägstyper, vattendrag mm. Eftersom filtreringen, som utförs automatiskt i PREBAT-

paketets olika modellsteg, berör Terrängkartans olika datalager så görs urvalet baserat på 

objektens KKOD (Lantmäteriet 2019) i enlighet med vad som anges i tabell 3. 

Slutligen används det tionde processteget i verktygslåda A för att läsa in olika parametrar 

som PREBAT kommer att använda sig av från en excelfil som följer med PREBAT-paketet 

från Trafikverket (PREBAT_ParameterValues.xlsx). När samtliga processteg körts igenom 

ska det finnas 16 olika kartlager och tabeller i databasen PREBAT_Input (tabell 4). 
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Tabell 4. Lista över datalager som förväntas finnas i databasen PREBAT_Input efter att alla 

processteg som hanterar dataimport körts igenom. 

Lagernamn och 

svensk benämning 

Typ Beskrivning av innehåll 

BarrierCodes Tabell Innehåller barriärkoder som används för att kunna lägga samman 

information från Terrängkartans väg- och järnvägsdatalager med 

övriga biotopkoder som används i modellen. Importen sker i steg 

A10 från PREBAT:s excelfil med parametervärden. 

BatParameters Tabell Innehåller biotopspecifika parametervärden som används i 

PREBAT för att beräkna habitatkvalitét och fladdermössens 

friktionsraster. Importen sker i steg A10 från PREBAT:s excelfil 

med parametervärden. 

BushHeight Raster Objekthöjdsdata från NMD som importeras i steg A03. Används i 

PREBAT i kombination med andra data för att avgränsa 

buskmarker. 

ColonyBuildings Punktskikt Urval av byggnader som potentiellt skulle kunna hysa 

fladdermuskolonier och som importeras i steg A08 från 

Terrängkartan (KKOD: 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 741, 

747, 748, 753). Importen sker i steg A8. 

ColonyTrees Punktskikt Alla datapunkter som representerar grova träd och som 

importerats i steg A04 

CrossingPassages Polygonskikt Urval av underfarter från Terrängkartan som används i PREBAT i 

kombination med vattenskikt för att skapa passager igenom 

infrastruktur som i övrigt hanteras som barriärer (KKOD: 5825, 

5829, 5861, 5871, 5882, 5899). Importen sker i steg A07. 

Habitat Raster Data från NMD med information biotoper. Importen sker i steg 

A03. 

InsectParameters Tabell Innehåller biotopspecifika parametervärden som används i 

PREBAT för att beräkna födoinsekternas friktionsraster. Importen 

sker i steg A10 från PREBAT:s excelfil med parametervärden. 

Marshes Polygonskikt Våtmarker från Terrängkartan (KKOD: 31, 32). Importen sker i 

steg A06. 

Pastures Raster Data från NMD med information vilka ytor som betas. Importen 

sker i steg A03. 

RailwayBarriers Polygonskikt Urval av järnvägssträckningar från Terrängkartan som används i 

PREBAT för att hantera barriäreffekter för fladdermöss som 

undviker att flyga över bredare infrastrukturobjekt (KKOD: 272, 

273). Vid importen, som sker i steg A07, omvandlas linjeobjekten 

till polygoner genom buffring. 

RailwaySecuredFrom

FallingTrees 

Linjeskikt Data från Trafikverkets databas innehållande järnvägssträckor 

som trädsäkrats. I denna datamängd finns attributet "Tradsakrad" 

där det går att välja ut alla objekt med värdet "Ja". Dessa objekt 

används av PREBAT för att kunna identifiera vilka sträckor i 

Terrängkartans järnvägsskikt som har trädsäkrats. Importen sker i 

steg A07. Denna information behövs endast om analysen behöver 
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hantera dåtidsscenarier där befintlig järnväg ska suddas ut (de 

Jong & Kindvall 2020). 

RoadBarriers Polygonskikt Urval av vägsträckor från Terrängkartan som används i PREBAT 

för att hantera barriäreffekter för fladdermöss som undviker att 

flyga över bredare infrastrukturobjekt (KKOD: 5011, 5022, 5032, 

5033, 5044, 5051). Vid importen, som sker i steg A07, omvandlas 

linjeobjekten till polygoner genom buffring.  

SmallWaters Polygonskikt Urval av mindre vattenytor från Terrängkartan (Shape_Area <= 1 

hektar). Importen sker i steg A06. 

Streams Linjeskikt Urval av vattendrag från Terrängkartan (KKOD: 441, 455, 456) 

som används i PREBAT för att komplettera biotopkartan (Habitat). 

Importen sker i steg A05. 

UrbanAreas Polygonskikt Tättbebyggda områden från Terrängkartan. Importen sker i steg 

A09. 

 

B. Bearbetning av indata 

I denna del av modelleringen skapas flera nya kartskikt genom att kombinera information 

från de datalager som importerades med metoderna i den första verktygslådan (tabell 3). 

Metoderna för bearbetning återfinns i PREBAT_Toolbox_B_InputDataManagement.tbs.  

Denna verktygslåda innehåller tio steg som tillsammans genererar ett stort antal nya 

datalager. De flesta skikten som generas i detta moment används bara som led i själva 

processen att ta fram de totalt 15 skikt med färdigbearbetade data som de efterföljande 

analyserna baserar sig på. De sistnämnda kartskikten lagras i en specifik databas benämnd 

"PREBAT_ProcessedInput" medan övriga skikt hamnar i databasen "InputProcess". 

I figur 2 ges en översiktlig och något förenklad bild av stegen som utförs med funktionerna i 

PREBAT:s verktygslåda för bearbetning av indata. Var och ett av stegen i figur 2 hanteras i 

praktiken ofta i flera steg i verktygslådan. För att förstå vad som faktiskt utförs i varje steg 

ges här en beskrivning av vilka funktioner som används i vart och ett av de gula 

processtegen i figur 2.  

Bortrensning av infrastruktur från NMD:s basskikt 

Det första steget i verktygslådan (B1) används GIS-funktionen "Nibble" för att rensa bort all 

infrastruktur från det basala biotoprastret som ingår i de nationella marktäckedata (NMD). 

Detta görs för att senare kunna skapa en mer nyanserad representation av infrastrukturen i 

den biotopkarta som ska användas för fladdermusmodelleringen i PREBAT. I den karten 

behöver nämligen olika typer av vägar och järnvägar kunna hanteras särskilt med avseende 

på den barriäreffekt de förväntas ha på fladdermössen. I marktäckedata har alla gator och 

vägar tilldelats samma pixelvärde vilket i praktiken skulle medföra att små gator fick lika 

stor barriäreffekt som exempelvis en motorväg vilket inte är fallet. 
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Figur 2. Flödesschema som översiktligt sammanfattar de olika bearbetningssteg som görs av en del 

av indatat för att bättre fungera som input till för modelleringen av habitat och spridning. Blå boxar 

innehåller olika indata, orange box innehåller parametervärden, gula boxar innehåller 

beräkningsfunktioner, gröna boxar utgör nya bearbetade kartskikt. 

Skapa buskskikt 

I det basala biotoprastret som ingår i nationella marktäckedata (NMD) förekommer ingen 

biotopklass för buskmark. Istället finns ett rasterskikt som beskriver objekthöjden för objekt 

mellan 0 och 5 meters höjd. Detta skikt är inte strikt begränsat till buskvegetation utan 

anger höjden för alla objekt inom höjdintervallet inom varje 10x10-metersruta. I de allra 

flesta fall utgörs objekten inom intervallet av buskar eller unga träd men för att skapa ett 

rasterskikt som pekar ut buskmarker så behöver vissa delar av objekthöjdsskiktet rensas 

bort. Det gäller framförallt när skiktet överlappar ytor med uppvuxen skog. I steg B1 skapas 

därför ett nytt rasterskikt genom att identifiera alla ytor där objekthöjdskiktet faller inom 

höjd intervallet 1-5 (detta exkluderar mer lågvuxen buskvegetation) och dessutom 

sammanfaller med ytor som i marktäckedatats basskikt med biotoperna "Öppen våtmark", 

"Övrig öppen mark med vegetation" samt de två biotopklasserna 118 och 128 vilka 

representerar hyggen. Det på så vis erhållna buskskiktet används i senare steg för att lägga 

till en biotopklass för buskmark i biotopkartan. 

Skapa barriärraster 

För att skapa en ny representation av all infrastruktur omvandlas alla objekt som 

representerar vägar och järnvägar till ett rasterskikt. Det görs i steg B5. I detta steg hanteras 

också passager där fladdermössen kan flyga under vägar och järnvägar så att det endast är 

sträckor utan passager som kommer med i barriärrastret. Passagerna skapas utifrån 

kartografisk information om vattendrag och underfarter där mindre vägar korsar barriären 

(tabell 3).  

I den excelfil som innehåller olika biotopspecifika parametervärden som ingår i PREBAT-

paketet finns en tabell med Barriärkoder som i detta steg används för att tilldela typspecifika 

pixcelvärden för de olika slagen av infrastruktur. Värdena är valda så att de inte 

sammanblandas med de biotopspecifika koder som redan används för olika biotoper i 
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marktäckedatat. Detta gör det möjligt att senare lägga ihop barriärrastret med de övriga 

rastren för att skapa den uppdaterade biotopkartan. 

Skapa uppdaterad biotopkarta 

I steg B6 skapas en bearbetad biotopkarta genom att överlagra den rensade versionen var 

marktäckedatats biotopraster från steg A1 med både buskmarksskiktet och barriärskiktet. 

När detta är gjort överlagras kartan med ett sammanslaget vattenskikt som skapas i steg A4 

där även vattenmiljöer som saknas i marktäckedatat tagits med från Terrängkartan. Detta 

görs för att få med även objekt som är för tunna eller för små för att representeras i ett raster 

med en pixelstorlek på 10 meter. Eftersom mindre vattendrag kan fungera som ledlinjer för 

fladdermössen och eftersom även små vatten kan producera insekter är det värdefullt att få 

med dem i biotopkartan. För att kunna lägga till de mindre och tunnare objekten i 

biotopkartan har objekten behövt förstoras något vilket förstås gör att den slutliga kartan 

inte kommer se lite konstig ut. Samtidigt är denna avvikelse nödvändig för att modellera 

fladdermössens rörelser på ett realistiskt sätt givet de GIS-metoder som används i 

kombination med vald upplösning. 

Genom att lägga på vattenskiktet efter det att barriärrastret lades på den rensade 

biotopkartan skapas passager genom infrastrukturens barriärer på samtliga ställen där 

vatten passerar under vägen eller järnvägen. 

Som sista moment i skapandet av den uppdaterade biotopkartan (steg B6) görs ett tillägg av 

en biotopklass som inte finns med i de nationella marktäckedatat men som har betydelse för 

fladdermöss som undviker helt öppna miljöer. Detta gäller de öppna vattenytorna långt ifrån 

land. I exelfilen med biotopspecifika parametrar benämns denna biotop "Sjöar (>250 m från 

land)".  

Identifiera näringsrika sjöar 

Lövskogsmiljöer belägna intill större näringsrika sjöar erbjuder extra pålitliga jaktmiljöer 

för fladdermöss som gör att de kan kara sig där även under perioder med normalt lägre 

insektsproduktion. Det är därför av stor vikt att kunna identifiera var i landskapet dessa så 

kallade nyckelbiotoper förekommer. För att kunna göra detta behöver man först kunna 

identifiera vilka sjöar som är näringsrika. Information om näringsstatus finns inte i varken 

NMD eller i något annat nationellt täckande kartskikt som enkelt går att nyttja för att peka 

ut de näringsrika sjöarna. I nuvarande version av PREBAT nyttjas därför istället närhet till 

jordbruksmark som en indikation på att sjön skulle kunna vara näringsrik. Detta görs i steg 

B2 genom att först filtrera bort alla mindre vattenytor och därefter skapa ett polygonskikt 

som representerar de större sjöarna plus en 250 m bred buffertzon. Därefter analyseras 

vilka av dessa polygoner som innefattar jordbruksmark enligt biotopindelning i NMD. 

Slutligen skapas ett specifikt rasterskikt benämnt "AreasCloseToNutritiousLakes" baserat på 

de polygoner som innefattar jordbruksmark. 

Identifiera områden nära vatten 

I den habitatmodellering som görs i PREBAT tilldelas miljöer som ligger nära sjöar och 

andra våtmarksmiljöer högre kvalitetsvärden jämfört med övriga delar av landskapet. 
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Orsaken till detta är att det är i de våta miljöerna som de flesta av de insekter som 

fladdermössen lever av produceras. Som vuxna flyger sedan dessa insekter omkring i 

landskapet kring våtmarkerna. I nuvarande version av PREBAT görs antagandet att dessa 

insekter lyckas sprida sig större avstånd från våtmarksmiljön genom öppna biotoper jämfört 

med skog. Vidare antas mängden insekter som sprider sig ut i kringliggande landskap vara 

större från större sjöar och myrar i förhållande till mindre vattendrag och småvatten. Detta 

leder i sin tur till att spridningsavståndet förväntas bli mindre från de mindre objekten. 

För hantera antagandet att insekter sprider sig olika långt i olika miljöer genomförs i steg B8 

en kostnadsviktad spridningsanalys. Denna inleds med att skapa ett insektspecifikt 

friktionsraster. Detta görs utifrån de friktionsparametrar som angivits för insektspridning i 

PREBAT-paketets parameterfil (PREBAT_ParameterValues.xlsx) i kombination med den 

bearbetade biotopkartan. Därefter nyttjas GIS-funktionen "Cost-Distance" för att beräkna 

den kostnadsviktade spridningen från alla större myrar och sjöar inom angivet maxavstånd. 

Denna procedur resulterar i ett rasterskikt som representerar all yta som förväntas nås av 

insekterna som kommer från de större våtmarkerna. För att skapa ett motsvarande skikt 

som omfattar områden som förväntas nås av insekt som sprider sig från alla mindre 

vattendrag, dammar och mindre myrar görs endast en enkel buffring (steg B3). I steg B9 

görs sedan en sammanslagning av de två rasterskikten vilket ger ett slutligt rasterskikt kallar 

"AreasCloseToWater". 

Skapa skikt med potentiella boplatser 

Fladdermössen kan etablera sina kolonier antingen i gamla grövre träd eller i byggnader. 

Nuvarande version av PREBAT gör ingen skillnad på typen av boplatser. Därför skapas ett 

sammanslaget punktskikt kallat "PotentialNestingSites" som innehåller båda kategorierna. 

detta görs i steg B10. 

C. Modellering av habitat och spridning 

Den tredje verktygslådan i PREBAT (PREBAT_Toolbox_C_HabitatAnalysis.tbx) innehåller 

de funktioner som utgör den egentliga fladdermusmodellen. Det är med denna verktygslåda 

som alla beräkningar av habitatkvalitéer och spridningsmönster för fladdermössen 

genomförs. Modelleringen sker med hjälp av åtta påföljande analyssteg. I figur 3 ges en 

grafisk beskrivning av analysstegen och hur de förhåller sig till varandra. Nedan följer en 

mer utförlig beskrivning av vart och ett av modellstegen.  

Skapa biotopkvalitetskartan 

I verktygslådans första steg (C1) skapas en karta som beskriver landskapets biotopkvalitet 

med avseende på förväntad födotillgång. Biotopkvalitetskartan beräknas baserat de 

biotopspecifika kvalitetsvärdena som angivits i PREBAT-paketets parameterfil 

(PREBAT_ParameterValues.xlsx) i kombination med informationen i den bearbetade 

biotopkartan. Dessa beräkningar sker iterativt. Först tilldelas varje pixel ett basalt 

biotopspecifikt värde. Beroende på om den enskilda pixeln ligger inom ett område som betas 

adderas kvalitetsvärdet med ett biotopspecifikt värde. Därefter sker ytterligare additioner av 

kvalitetsvärdet beroende på om pixeln ligger inom ett givet avstånd från vatten och om 

vattnet dessutom utgörs av en näringsrik sjö. På så vis skapas en karta som med den givna 

parameteruppsättningen består av pixelvärden som är märkbart högre i skogliga miljöer och 

som ökar om skogen är blöt eller om den ligger tillräckligt nära myrar och vattenmiljöer som 

kan fungera som spridningskälla för alla de små insekter som fladdermössen nyttjas som 
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födoresurs (figur 4). Kvalitetsvärdena som angivits i aktuell parameterfil är generellt något 

högre för lövskogsmiljöer jämfört med barrskog men skillnaden mellan trädslagen är inte 

större än att en blöt barrskog antas ha högre kvalitet jämfört med en torr ädellövskog. 

 

 

Figur 3. Flödesschema som sammanfattar fladdermusmodellens huvudsakliga beräkningssteg. Blå 

boxar innehåller olika former av bearbetade eller obearbetade indata, orange boxar innehåller 

parametervärden, gula boxar innehåller modellens beräkningsfunktioner, gröna boxar utgör modellens 

resulterade kartskikt. 

Skapa friktionsrasterkartan 

I steg C2 skaps ett friktionsraster som sedan används för att modellera fladdermössens 

spridningsmönster i flera av de efterföljande analysstegen. Liksom i fallet med 

biotopkvalitetskartan så används här biotopspecifika friktionstal som angivits i PREBAT-

paketets parameterfil (PREBAT_ParameterValues.xlsx) i kombination med informationen i 

den bearbetade biotopkartan. Den erhållna friktionskartan anger hur pass genomsläppligt 

landskapet är för flygande fladdermöss (figur 5). 

Identifiera nyckelbiotopsområden 

I analyssteg C3 skapas först ett polygonskikt som ringar in alla nyckelbiotoper som är större 

än ett hektar. Detta görs genom att först kombinera rasterskiktet som omfattar alla ytor som 

befinner sig inom 250 meter från de näringsrika sjöarna med den uppdaterade 

biotopkartans lövskogsmiljöer. Det resulterande rasterskiktet omvandlas därefter till ett 

polygonskikt från vilket ett urval bestående av enbart större nyckelbiopsytor görs. 

Det slutliga nyckelbiotopskiktet används sedan i steg C4 för att ringa in 

nyckelbiotopsområden. Detta görs genom att beräkna spridningssambanden mellan de 

enskilda nyckelbiotopsfragmenten. Beräkningarna utförs med GIS-funktionen "Cost-

Distance". Denna funktion nyttjar friktionsrasterkartan för att beräkna de kostnadsviktade 
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avstånden till varje punkt från tänkta spridningskällor som i det här fallet utgörs av 

nyckelbiotopsfragmenten. Denna process skapar ett raster som visar vilka av ytorna som 

ligger så pass nära varandra att fladdermössen enkelt kan ta sig mellan dem. Från detta 

raster kan sedan ett nytt polygonskikt skapas som representerar nyckelbiotopsområden 

bestående av en till flera närliggande nyckelbiotopsfragment. Eftersom enbart större sådana 

områden kan anses vara funktionella för fladdermössens överlevnad under vår och höst så 

begränsas urvalet av nyckelbiotopsområden till områden större än 20 000 hektar (figur 6). 

 

Figur 4. Exempel på hur biotopkvalitetskartan kan se ut. Kvaliteten utrycks som ett index som 

förväntas återspegla hur pass god födotillgången förväntas vara i genomsnitt. Där indexet är lågt 

förväntas fladdermöss sällan kunna finna tillräckligt med mat för att det ska löna sig att jaga där. Med 

ökat indexvärde förväntas fladdermössens jaktframgång öka. I de allra bästa miljöerna förväntas 

insektstillgången vara hög de flesta dagar över hela säsongen då fladdermössen är aktiva. 

 

Beräkna vårspridning 

När väl nyckelbiotopsområdena identifierats går det att modellera den spridning 

fladdermushonorna företar sig i slutet av våren för att hitta lämpliga områden där de kan 

föda upp sina ungar. I modellsteg C5 modelleras denna migration från samtliga funktionella 

nyckelbiotopsområden med hjälp av GIS-metoden "Cost-Distance". Denna metod nyttjar 

friktionsrasterkartan för att beräkna hur långt fladdermushonorna lyckas ta sig. I nuvarande 

version av PREBAT har det maximala avståndet för vårspridningen satts till 30 km. I figur 7 

visas ett exempel på hur vårspridningskartan kan se ut. Baserat på vårspridningskartan 

skapas sedan också ett polygonskikt, benämnt "SpringMigrationNetwork", som ringar in 

hela den yta som enligt spridningsberäkningarna är nåbar för de migrerande 

fladdermushonorna. 
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Identifiera nåbara boplatser 

Alla potentiella boplatser förväntas inte kunna nyttjas av fladdermushonor då de lever i 

kolonier. I vissa fall beror det på att platserna faktiskt saknar riktigt lämpliga utrymmen där 

honorna kan föda upp sina ungar. Nuvarande version av PREBAT har ingen möjlighet att 

skilja de platser som är nåbara från nyckelbiotoperna och som saknar tillräckligt bra 

håligheter från de som har lämpliga håligheter. Däremot görs i steg C6 ett urval där 

boplatser som inte är nåbara för honorna filtreras bort. Här nyttjas polygonskiktet 

"SpringMigrationNetwork", som skapades i analyssteg B5, för att skilja ut nåbara boplatser. 

 

Figur 5. Exempel på hur friktionskartan kan se ut. I de områden friktionsvärdet är lika med 1 förväntas 

fladdermössen kunna flyga obehindrat medan högre friktionsvärden visar på områden som 

fladdermössen i olika grad undviker att flyga igenom. De högsta friktionsvärdena uppstår här på 

motorvägar och trädsäkrade järnvägssträckor. 

 

Beräkna sommarspridning 

I analyssteg C7 modelleras de kolonilevande fladdermushonornas spridning från 

boplatserna till kringliggande jaktområden. Även denna spridning beräknas baserat på 

friktionskartan med hjälp av GIS-metoden "Cost-Distance". I nuvarande version av PREBAT 

görs denna beräkning med ett maximalt avstånd på 1 500 meter. På detta vis erhålls en karta 

som visar var kolonilevande honor framförallt förväntas flyga (figur 8). 
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Beräkna fladdermusindexet 

I det sista steget i PREBAT:s verktygslåda för habitatmodellering (C8) kombineras 

information från biotopkvalitetskartan med beräkningarna av de kolonilevande 

fladdermushonornas möjligheter att förflytta sig i landskapet kring boplatserna. Detta låter 

sig göras genom att beräkna ett index enligt följande ekvation: 

𝐼 =
𝑄 × (𝐷𝑚𝑎𝑥 − 𝐷)

𝐷𝑚𝑎𝑥
 

där I är fladdermusindexet, Q är pixelvärdet i biotopkvalitetskartan, D är pixelvärdet i 

kolonispridningskartan och Dmax är det maximala spridningsavståndet från boplatsen för 

honorna under kolonilevnadstiden. I figur 9 visas ett exempel på hur resulterande 

fladdermusindexkarta kan se ut. 

 

Figur 6. Exempel på områden som enligt PREBAT uppfyller kraven på att vara nyckelbiotopsfragment 

(lövskog intill näringsrikare sjöar) och sådana nyckelbiotopsområden som är tillräckligt stora (> 20 000 

ha) för att vara funktionella som födosöksområden för fladdermössen även under vår och höst när 

födotillgången normalt är låg i de flesta andra miljöer. 

 

Granskning av modellens resultat 

När sedan samtliga analyssteg är genomförda har det skapats nio resulterande kartskikt i 

databasen "PREBAT_Results" (tabell 5). Det är nu viktigt att granska skikten och se att de 

verkar rimliga. I GIS-verktyget (PREBAT) finns en map kallad "Symbology" som innehåller 

lagerfiler (<lagernamn>.lyrx) som med fördel kan nyttjas för att färglägga de olika 

kartlagren i ArcGISPro. Färgläggning av skikten gör det enklare att granska skikten visuellt. 
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Vart och ett av resultatskikten kan användas för att förstå landskapets förutsättningar för 

fladdermöss med avseende på olika aspekter i fladdermössens ekologi och 

överlevnadsmöjligheter. Hur de olika skikten kan användas i olika sammanhang beskrivs 

utförligt i kapitlet "Tolkning av modellens resulterande kartor" nedan. I tabell 5 ges endast 

en kort beskrivning av datalagrens innehåll.  

Tabell 5. Lista över datalager som förväntas finnas i databasen PREBAT_Result efter det att 

samtliga modelleringssteg är avklarade.  

 

Lagernamn Typ Innehåll 

BatFlightFriction Raster Friktionskartan som visar varje 10x10-metersrutas 

genomsläpplighet med avseende på flygande fladdermöss. Ju 

lägre pixelvärdet i kartan är desto mer obehindrat förflyttar sig 

fladdermössen där. Höga pixelvärden markerar ytor som 

fungerar som barriärer i landskapet. 

HabitatQualityMap Raster Biotopkvalitetskartan som utrycker varje 10x10-metersrutas 

kvalitet för fladdermöss med avseende på förväntad mängd 

fladdermusföda i form av fjädermyggor och andra mindre 

flygande insekter. Ju högre pixelvärdet är desto högre 

förväntas födotillgången vara i genomsnitt. 

BatHabitatIndex Raster Fladdermusindexkartan som visar varje 10x10-metersrutas 

relativa värde som jaktmiljö för fladdermushonor under tiden 

de föder upp sina ungar. Kartan är framtagen genom att 

kombinera biotopkvalitetskartans pixelvärden med datat i 

kolonispridningskartan. Ju högre pixelvärdet är desto bättre 

förväntas miljön vara för födosök för de kolonilevande honorna 

både med avseende på förväntad födotillgång och kostnad för 

att flyga fram och tillbaka dit från boplatsen. 

KeyHabitat Polygonskikt Nyckelbiotopskartan som ringar in alla fragment med lövskog 

som ligger intill större näringsrika sjöar och som därmed utgör 

nyckelbiotop för fladdermöss. 

KeyHabitatMetapatch Polygonskikt Nyckelbiotopsområdeskartan med funktionellt sett 

sammanhängande områden med nyckelbiotoper som är 

tillräckligt stora för att förväntas nyttjas av fladdermöss som 

födosöksområden under vår och höst. 

BatNestingSites Punktskikt Boplatskartan som visar alla punkter som har förutsättningar 

att nyttjas av fladdermöss förutsatt att omgivningarna är 

tillräckligt bra. Boplatsernas relativa kvalitet med avseende på 

kringliggande jaktmiljöers kvalitet och nåbarhet kan beräknas 

vid behov i PREBAT (se stycket "D. Analys av boplatsers 

relativa kvalitet") men dessa beräkningar är mycket 

tidskrävande och har därför uteslutits från GIS-verktygets 

grundutförande. 

CD_SpringMigration Raster Vårmigrationskartan som beskriver landskapets 

spridningsmöjligheter för fladdermössen från samtliga 

identifierade nyckelbiotopsområden. Pixelvärdena utrycker det 

kostnadsviktade avståndet från nyckelbiotoperna. Ju lägre 
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värde desto större sannolikhet är det att fladdermöss tar sig dit 

från befintliga nyckelbiotopsområden.  

SpringMigration 

Network 

Polygonskikt Habitatnätverkskartan som visar ringar in de delar av 

landskapet som är nåbart för de fladdermushonor som 

migrerar från de förekommande nyckelbiotopsområdena. Det 

är enbart inom dessa ytor som fladdermushonorna förväntas 

etablera kolonier. 

CD_BatFemaleHunting

Movements_1500m 

Raster Kolonispridningskartan som visar rörelsemönster för 

fladdermushonor i förhållande till samtliga nåbara boplatser. 

Pixelvärdena utrycker det kostnadsviktade avståndet från 

boplatserna. Ju lägre värdet är desto större sannolikhet är det 

att fladdermushonor kan ta sig till punkten då de födosöker 

under den kolonibundna perioden. 

 

 

Figur 7. Vårmigrationskartan visar fladdermushonornas förväntade spridningsmönster från deras 

vårvistelseort i något av nyckelbiotopsområdena till den koloniboplats där de ska föda upp sina ungar 

under sommaren. Ju mörkare grön nyans desto kortare kostnadsviktat avstånd är det till närmaste 

nyckelbiotopsområde i kartan. De mörkast röda områdena ligger motsvarande 30 km från närmaste 

nyckelbiotopsområde givet optimala spridningsförhållanden. Områden som inte fått något 

spridningsvärde ligger teoretiskt sett utanför honornas maximala spridningsavstånd under 

vårmigrationen. Sannolikheten för att fladdermushonorna ska ta sig till ett givet område i kartan 

förväntas generellt minska med ökat kostnadsviktat avstånd. 

D. Analys av boplatsers relativa kvalitet  

I mer övergripande utredningar kan det ofta räcka med att analysera habitat och 

spridningsmönster utifrån de kartor som generas med hjälp av verktygslådorna A-C. I vissa 

fall väcks dock frågor som kräver en mer detaljerad analys av identifierade koloniboplatsers 
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relativa kvalitet och fladdermushonors hemområden. För detta syfte finns en fjärde 

verktygslåda i PREBAT (PREBAT_Toolbox_D_NestingSiteAnalysis.tbx). Med hjälp av 

metoderna i denna verktygslåda summeras fladdermusindexet för varje nåbar boplats 

separat. Detta görs specifikt i steg D4 genom att honornas spridning simuleras för en 

boplats i taget. I stegen före skapas förutsättningar att upprepa de analytiska beräkningarna 

iterativt över samtliga boplatser. 

 I steg  

Figur 8. Utsnitt som visar modellens förutsägelse av spridningsmönster bland kolonilevande honor 

under sommaren. Grönt markerar högre sannolikhet för förflyttningar och mindre kostnadsviktat 

avstånd till närmaste koloniboplats. Skalan med nyanser av allt ljusare grönt, över gult, mot allt rörare 

nyanser anger minskad sannolikhet för honornas förflyttningar. Icke färglagda ytor förutspås normalt 

inte vara nåbara för de kolonilevande honorna. 

 

D4 beräknas varje kolonis hemområde med hjälp av GIS-funktionen "Cost-Distance" vilket 

genererar en liten boplatsspecifik rasterkarta som visar det område inom vilken honorna 

förväntas flyga för att jaga. Baserat på denna spridningskarta beräknas sedan 

fladdermusindexet med samma ekvation som användes för att skapa 

fladdermusindexkartan i verktygslåda C. Summan av alla pixelvärden inom ett hemområde 

beräknas därefter för att ge ett samlat mått på hemområdets kvalitet. Avslutningsvis 

uppdateras boplatsdatalagret så att det får ett nytt attribut med summerade 

fladdermusindex för varje boplats. Dessa värden kan sedan med fördel användas för att 

skapa kartor som pekar ut var extra bra hemområden för fladdermöss förväntas förekomma 

och var det därmed bör vara störst chans att påträffa kolonier.  Vid behov finns också 

möjlighet att skapa kartor baserat på de boplatsspecifika spridningskartorna som 
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representerar fladdermushonornas hemområden. Dessa lagras nämligen i databasen 

"StatisticIterations". 

Observera att analysstegen i verktygslåda D kan vara mycket tidskrävande. Det är knappast 

rimligt att genomföra en analys av samtliga boplatsers relativa kvalitet inom allt för stora 

landskapsavsnitt. Denna analys lämpar sig därför bäst för detaljerade utredningar av 

skyddsåtgärder eller för undersökningar som berör relativt begränsade landområden. 

Förslagsvis bör denna fördjupning göras specifikt för enskilda vägsträckor eller mindre delar 

av ett utbredningsområde där det finns anledning att genomföra en artskyddsutredning eller 

där det finns anledning att skapa specifika skyddsåtgärder. Speciellt angeläget kan det vara 

att genomföra dessa analyser i områden där kolonier påträffats för att få en klar bild av hur 

dessa kolonier kan påverkas av en planerad infrastruktur. Att kunna rangordna varje 

koloniplats relativa kvalitet sett ur jaktbarhet kan även vara mycket användbart inför 

fältarbeten som syftar till att hitta kolonier. 

 

Figur 9. Exempel på en karta som visar fladdermusindexet. Indexet ökar både i relation till ökad 

biotopkvalitet med avseende på förväntad födotillgång och nåbarhet för fladdermushonor under den 

period då de föder upp sina ungar. 

E. Analys av värdekärnor 

Den femte och sista verktygslådan i PREBAT-paketet används för att identifiera värdekärnor 

för fladdermöss (PREBAT_Toolbox_E_HotspotAnalysis.tbx). Det handlar om att ringa in 

områden där det förväntas kunna finnas betydligt fler individer och fler arter av fladdermöss 

jämfört med övriga delar av landskapet. Eftersom fladdermöss utnyttjar olika delar av 

landskapet för olika syften och under olika tider i livscykeln är det förstås viktigt i 

sammanhanget att precisera vilken tid på året analysen av värdekärnor avser. I den 

verktygslåda som följer med i GIS-verktyget PREBAT hanteras endast värdekärnor som 

gäller för fladdermössens fortplantningsperiod då honorna föder upp sina ungar i kolonier 
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under sommaren. Finns behov av att identifiera värdekärnor för fladdermöss under vår- och 

höstsäsongen går det förstås att anpassa den metodik som beskrivs här så att den istället 

nyttjar informationen om nyckelbiotopernas utbredning som också genereras av modellen. I 

tidiga planeringsskeden inför anläggandet av ny infrastruktur är det värdefullt att ringa in 

fladdermössens nyckelbiotoper så att det går att undvika fragmentering av sådana miljöer. 

I verktygslådan för analyser av värdekärnor finns två alternativa metoder. Den ena metoden 

utgår från fladdermusindexkartan (metod 1) och den andra utgår från den boplatsfil som 

generas med hjälp av verktygslåda D (metod 2). De två metoderna skiljer sig åt i två 

väsentliga avseenden. Den största skillnaden mellan metoderna är att metod 1 kan 

genomföras utan att först behöva köra igenom analystegen i verktygslåda D vilket kan ta 

riktigt lång tid. För större landskapsavsnitt kan dessa analyssteg ta flera dygn att genomföra. 

Rent teoretiskt förväntas metod 2 ge en mer tillförlitlig bild av var vi kan förvänta oss flest 

individer och arter av fladdermöss jämfört med metod 1. Samtidigt bör metod 1 i de allra 

flesta fall kunna fånga upp de viktigaste miljöerna lika bra som metod 2. Fortsatt 

forskningsarbete behövs för att utvärdera metodernas relativa tillförlitlighet. Här nedan 

beskrivs de båda metoderna var för sig. 

Metod 1 

Denna metod utgår från fladdermusindexkartan som resulterade från analysstegen i den 

tredje verktygslådan i PREBAT. Metoden utnyttjar GIS-funktionen "Focal statistics" för att 

ringa in områden med relativt sett högre genomsnittligt indexvärde. Funktionen resulterar i 

en rasterkarta där värdet på varje pixel uttrycker medelvärdet för fladdermusindexet inom 

en specifik radie. Baserat på den resulterande rasterkartan skapas sedan ett polygonskikt 

som ringar in områden med relativt sett högre genomsnittligt fladdermusindex. För att 

skapa polygonerna behöver man ange ett minsta genomsnittligt indexvärde som ska avgöra 

om en viss pixel ska få ingå i en värdekärna eller inte. I den senaste versionen av PREBAT 

valdes gränsvärdet 2,8 vilket förmodligen kan fungera i mång fall. Fast det kan ibland finnas 

anledning att justera detta värde för att uppnå en indelning som lämpar sig extra bra för det 

aktuella landskapet. Det finns inget gränsvärde som är mer rätt än något annat. Det handlar 

bara om att på bästa sätt kunna peka ut vilka områden som relativt sett förväntas vara bättre 

jämfört med övriga delar av landskapet. 

Metod 2 

Denna metod nyttjar resultatet från analysstegen i den fjärde verktygslådan i PREBAT i 

form av boplatsfilen med ett tillagt attribut innehållande summan fladdermusindexet som 

beräknats individuellt för varje boplats möjliga hemområde. Eftersom denna datamängd 

består av ett punktskikt nyttjar den här metoden GIS-funktionen "Kernel Density". Denna 

metod skapar en rasterkarta med pixelvärden som väger samman fladdermusindexsumman 

från varje boplatspunkt. Rastret omvandlas sedan till ett polygonskikt som avgränsar de 

relativt bästa områdena där tätheten av potentiella boplatser och kvalitén på boplatsernas 

hemområden förväntas vara högre jämfört med övriga delar av landskapet. Även i detta fall 

kan det ibland finnas anledning att justera gränsvärdet som bestämmer värdekärnornas 

polygoner så som beskrevs i metod 1 ovan jämfört med vad som är preciserat per default i 

verktygslådan. 
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Verktygets olika kartor 

Fladdermusmodelleringen med PREBAT resulterar i ett antal kartskikt som beskriver olika 

aspekter av djurens möjligheter att nyttja det analyserade landskapet. I det här kapitlet 

beskrivs hur de olika modellresultaten kan tolkas och hur de olika kartorna kan användas 

för att svara på frågeställningar gällande fladdermössens landskapsutnyttjande. 

Om man behöver bilda sig en uppfattning om var i landskapet som det finns goda 

förutsättningar att fladdermöss att hitta föda så är biotopkvalitetskarten en bra 

utgångspunkt.  Denna karta tar dock inte hänsyn till om platserna med hög kvalitet också är 

nåbara för de förekommande fladdermössen. Beroende på hur landskapet är sammansatt så 

kan det vara mer eller mindre svårt för fladdermössen att faktiskt nyttja de bra jaktmiljöer 

som finns i landskapet. För att se vilka marker som förekommande fladdermöss troligen 

kommer att jaga i så förväntas fladdermusindexkartan ge den bästa översikten. Denna karta 

ger nämligen en sammanvägd bild av både spridningsrörelser och förväntad födotillgång 

under sommaren då fladdermössen föder upp sina ungar. Nyckelbiotopkartan pekar 

specifikt ut de områden som har allra störst potential att fungera som nyckelbiotoper för 

fladdermöss där de kan finna föda även under perioder med svalare klimat. Dessa områden 

behövs för att fladdermössen överhuvudtaget ska kunna överleva i en region.  

Om frågorna man vill ha svar på framförallt berör fladdermössens möjligheter att sprida sig 

igenom landskapet så är de olika spridningskartorna förstås vara mest användbara. Även 

friktionskartan utgör ett värdefullt underlag för att förstå fladdermössens 

spridningsmöjligheter eftersom den visar utbredningen av landskapets barriärer och andra 

mer svårgenomträngliga miljöer. 

Ofta kan man behöva peka ut områden inom en hel region som kan förväntas vara extra art- 

och individrika. För detta ändamål kan fladdermusindexkartan nyttjas men indexet ger i sig 

självt ingen direkt indikation på vilka områden som är artrikare andra för fladdermössen. 

Orsaken till detta är att indexet återspeglar habitatkvaliteten för de fladdermöss som valt att 

bosätta sig i någon av de möjliga boplatser som förekommer där. För att få en bild av vilka 

områden som kan tänkas hysa flest arter och individer av fladdermöss så bör man i första 

hand nyttja kartan med värdekärnor. 

Biotopkvalitetskartan 

Fladdermöss äter insekter som de fångar i luften alternativt plockar från blad eller väggar. 

De arters som hanteras av PREBAT version 2.0 lever huvudsakligen på fjädermyggor som 

ofta kan förekomma i stora svärmar som ansamlas landskapet kring våtmarker av olika slag. 

Biotopkvalitetskartan återspeglar hur födotillgången för de modellerade fladdermusarterna 

varierar i rummet men också sett över säsongen. Ju högre värde desto pålitligare är det för 

fladdermössen att hitta föda just där (figur 4).  

Skulle fladdermössen ha helt fria möjligheter att sprida sig i landskapet och dessutom inte 

vara beroende av att kunna återvända till specifika viloplatser och annat så skulle de 

förväntas fördela sig i landskapet i förhållande till biotopkvalitetskartan. Eftersom 

fladdermushonorna är kolonilevande när de föder upp sina ungar så kan de inte flyga allt för 

långt ifrån sin boplats under sommaren. Genom att jämföra biotopkvalitetskartan med 

fladdermusindexkartan där denna spridningsbegränsning beaktats går det att ringa in 
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områden där det potentiellt skulle kunna råda brist på lämpliga boplatser. Detta kan vara 

intressant för att förstå var naturvårdande åtgärder i forma av utplacerade 

fladdermusholkar skulle kunna göra extra stor nytta. 

Vid planering av olika exploateringsprojekt där ny mark behöver tas i anspråk kan 

biotopkvalitetskartan va till hjälp för att största möjliga mån undvika att förstöra potentiellt 

viktiga jaktmarker för fladdermöss. Biotopkvalitetskartan ger i dessa fall ett viktigt 

komplement till fladdermusindexkartan. Den senare är nämligen mer känslig för eventuella 

brister i dataunderlagen. Områden där fladdermusindexkartan har låga värden skulle 

normalt sett kunna bedömas vara oproblematiska att ta i anspråk för exploatering. 

Samtidigt finns det en risk att det är avsaknaden av data om boplatser som ger upphov till 

de låga värdena på fladdermusindexet. Genom att då studera både biotopkvalitetskartan och 

boplatsskikten går det att få en ökad förståelse av problematiken. Visar granskningen att det 

inte direkt saknas boplatser och att det är bristen på föda som verkar vara förklaringen så 

kan det vara rimligt att gå vidare med prospekteringen. Är det tvärtom så att 

biotopkvalitetskartan visar att det förväntas finnas gott om födorika miljöer i området så 

kanske boplatsdatat är allt för bristfälligt. I sådana fall kan man behöva göra fältkontroller 

för att bedöma om exempelvis mängden grova träd förbisetts i landskapet som det gäller. 

Nyckelbiotopskartan 

Nyckelbiotopskartan pekar ut områden som fladdermössen förväntas kunna nyttja för 

födosök under vår och höst då det som regel är ont om flygande insekter i landskapet i övrigt 

(figur 6). Här kan majoriteten av en trakts fladdermöss samlas för att överleva de mindre 

produktiva perioderna. Dessa områden har därigenom en nyckelroll för fladdermössens 

förekomst i landskapet som helhelt. Skulle dessa miljöer exploateras finns stor risk att 

fladdermössen försvinner helt från den berörda trakten. Nyckelbiotopskartan utgör därmed 

ett viktigt underlag vid planering av ny infrastruktur för att undvika att befintliga 

nyckelbiotoper fragmenteras eller avskärmas från övriga delar av landskapet. 

Storleken på ett sammanhängande nyckelbiotopsområde avgör hur värdefull den är för 

fladdermössen. En fragmentering av ett sådant område kan därigenom ge alvarliga 

konsekvenser för fladdermusfaunan i en region eftersom områdets funktionalitet som 

nyckelbiotop kan gå förlorad ifall återstående fragment blir för små. 

Nyckelbiotoperna utgörs av lövträdsrika miljöer intill företrädelsevis näringsrika lite större 

sjöar. Det är sjöarnas näringsrikedom som ger upphov till en extra hög insektsproduktion. 

skogsmiljöerna erbjuder bra jaktmiljöer för fladdermössen och förekomst av hålträd och 

andra grövre träd erbjuder dessa miljöer lämpligt skydd för fladdermössen. 

Friktionskartan 

All modellering av fladdermössens spridningsmönster utgår från den så kallade 

friktionskartan. Det är en karta som återspeglar fladdermössen tendens att vilja flyga in i 

olika delar av landskapet. Motorvägar och trädsäkrade järnvägar utgör kraftiga barriärer 

som PREBAT:s fokusarter av fladdermöss undviker att korsa om det inte finns lämpliga 
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passager. Dessa typer av infrastruktur ger därmed upphov till de högsta friktionstalen i 

kartan (figur 5). 

För att ett område effektivt ska kunna nyttjas av fladdermöss för födosök behöver 

friktionsvärdet överlag vara så lågt som möjligt. Alla landskapsförändringar som ökar 

friktionstalen i landskapet kommer därmed ofrånkomligen att missgynna fladdermössen 

och göra det svårare för dem att överleva långsiktigt. Genom att skapa passager (ekodukter, 

trummor), plantera träd och minska buskröjning kan friktionen minskas. Att undvika eller 

minska belysning utmed vägar och i passager är också åtgärder som kan minska 

friktionstalen för fladdermössen. Friktionskartan utgör följaktligen ett viktigt instrument för 

att kunna förstå hur olika landskapsförändringar kan komma att påverka fladdermössens 

landskapsutnyttjande. 

Eftersom friktionskartans utformning har en direkt inverkan på hur fladdermössens 

spridningsmönster modelleras i PREBAT utgör den ett viktigt underlag vid granskning av 

resultaten. Genom att studera den går det ofta hitta förklaringar till oväntade mönster i 

spridningskartorna. Det kan exempelvis handla om kända passager under motorvägar som 

inte ser ut att slagit igenom i fladdermössens spridningsmönster. Friktionskartan kan då ge 

direkt information om passagen hanterats på rätt sätt eller om något fel uppstått i 

datahanteringen. Ofta kan det visa sig att passagen inte finns med i dataunderlaget eller att 

omgivande miljöer samverkar till att ge en förhöjd friktion i området kring passagen. 

Vårmigrationskartan 

Inför sommarens fortplantningsperiod behöver fladdermushonorna förflytta sig från 

nyckelbiotopsområdena där de vistats under våren för att nå sina koloniboplatser. 

Vårmigrationskartan är PREBAT:s förutsägelse om hur denna spridning ser ut (figur 7). 

I PREBAT används kartan som underlag för att identifiera vilka förekommande boplatser 

som faktiskt borde kunna vara nåbara för fladdermössen. Grova träd och byggnader som 

ligger längre ifrån närmsta nyckelbiotopsområde än det maximala kostnadsviktade 

avståndet på 30 km bedöms ha allt för låg sannolikhet att nyttjas. I Västra Götalands och 

Hallands län innebär det att flera kustnära områden och öar inte förväntas kunna nyttjas av 

de modellerade fladdermusarterna för fortplantning. Det samma gäller för stora delar av 

Västgötaslätten. En jämförelse med hittills kända fynd av modellens fokusarter 

(fransfladdermus, mustaschfladdermus och taigafladdermus) ger stöd för detta förväntade 

spridningsmönster (de Jong & Kindvall 2020). 

I planeringsprojekt kan vårmigrationskartan komma till användning genom att peka ut 

områden där nya väg- och järnvägssträckningar knappast kommer att få någon negativ 

konsekvens för fladdermössens överlevnad i landskapet. Vårmigrationskarten ger också ofta 

underlag för att förstå vilka stråk som kan vara speciellt viktigt för fladdermössens 

storskaliga förflyttningar. Därutöver kan kartan nyttjas för att skapa en bild av 

fladdermuspopulationernas rumsliga struktur där områden med lägre sannolikhet för 

individförflyttningar antyder var gränsen mellan skilda demografiska enheter ser ut att 

förekomma. Behovet av att kunna göra sådana bedömningar uppstår ofta i 

artskyddsutredningar där det uppstår behov av att avgöra vad som utgör en viss arts lokala 

population.  
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Kolonispridningskartan 

Under sommaren lever fladdermushonorna i kolonier som är inhysta i någon byggnad eller i 

ett grövre träds håligheter där de kan skydda sina ungar. Nattetid behöver honorna ge sig ut 

för att fånga insekter. Under denna period är honorna således begränsade att jaga inom ett 

inte allt för stort avstånd från koloniboplatsen. Kolonispridningskartan visar hur 

spridningsmönstren för reproducerande fladdermushonor förväntas se ut givet att de 

identifierade boplatser nyttjas (figur 8). Det är alltså inte säkert att det vid ett givet tillfälle 

finns fladdermöss i alla de områden som enligt kolonispridningskartan markeras med hög 

sannolikhet för spridning. Inte heller är det nödvändigtvis så att flest fladdermöss kan 

förväntas bli observerade där sannolikheten för spridning är som högst. Vill man se det 

behöver man också beakta förekomsten av bra jaktmarker vilket fladdermusindexkartan är 

mest lämpad för. Fladdermössen förväntas nämligen flyga till så närliggande bra jaktmarker 

som möjligt inom sitt hemområde. Som regel går det väldigt fort för fladdermössen att ta sig 

till de ytor där de sedan uppehåller sig för att jaga vilket minskar sannolikheten att upptäcka 

dem där. 

Kolonispridningskartan är ett viktigt underlag för att förstå vilka områden som kan nyttjas 

av fladdermöss under reproduktionsperioden och vilka vägar de tar i landskapet för att 

förflytta sig. Kartan visar också områden som påverkas av barriäreffekter av olika slag. 

Fladdermusindexkartan 

Hur pass värdefull en miljö är för en fladdermus beror dels på hur gott om föda det 

förväntas finnas där och dels på hur åtkomlig miljön är i förhållande till dess boplats. I 

fladdermusindexkartan sammanvägs båda dessa faktorer så att det blir möjligt att utläsa var 

fladdermushonor av de modellerade fokusarterna förväntas välja att jaga under 

fortplantningsperioden då de föder upp sina ungar (figur 9). Ju högre fladdermusindexet är 

desto bättre födotillgång och närmare till boplatsen förväntas det vara. 

Vid anläggande av ny infrastruktur som kan förväntas ge upphov till barriäreffekter för de 

berörda fladdermusarterna är det förstås bäst om det går att undvika områden som överlag 

har höga eller riktigt höga indexvärden. Minst skada gör ju exploatering inom ytor där 

indexvärdet går mot 0. Som regel sker detta i områden som domineras av öppna 

jordbrukslandskap alternativt i relativt torra och hårt brukade skogar där faktiskt råder brist 

på lämpliga boplatser i form av hålträd eller lämpliga byggnader. 

När man tolkar fladdermusindexkartan är det viktigt att tänka på att indexvärdet inte 

nödvändigtvis återspeglar var man ska förvänta sig att finna flest individer och arter av 

fladdermöss. Orsaken till detta är att indexet inte tar hänsyn till hur många boplatser som 

finns inom samma områden. För att det ska förväntas finnas både gott om individer och 

arter i ett visst område behöver det förutom bra jaktmiljöer med rik födotillgång också 

finnas gott om lämpliga boplatser. Finns det bara en lämplig boplats inom ett par 

kvadratkilometers radie så kan man inte förvänta sig att där finns mer än max en koloni och 

därmed också bara en art oavsett hur bra födosöksområdena är. Samtidigt räcker det med 

att det finns en boplats intill en riktigt bra födosöksmiljö för att indexet ska bli högt. 

Normalt kan en koloni dessutom behöva ha tillgång till flera alternativa boplatser för att 

långsiktigt kunna nyttja området. Detta för att vi behov kunna flytta ungarna. Det behöver 
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alltså finnas relativt gott om alternativa boplatser i ett område för att garantera både en hör 

individtäthet och ett högt artantal. Om det finns behov att ringa in extra artrika 

fladdermusmiljöer så rekommenderas därför att i första hand nyttja PREBAT:s 

värdekärnekarta eller alternativt åtminstone också studera boplatsskiktet för att bedöma 

hur pass gott om boplatser det finns i ett givet område. 

Boplatsskikten 

Bland de kartskikt som PREBAT genererar finns ett skikt, benämnt BatNestingSites (tabell 

5), som innehåller alla boplatser som enligt vårmigrationskartan visat sig vara teoretiskt 

nåbara för de modellerade fladdermusarterna i det analyserade landskapet. Dessa kan med 

fördel plottas tillsammans med exempelvis kolonispridnings- eller fladdermusindexskiktet 

för att i vissa fall bättre kunna tolka resultaten. Ibland är det avsaknaden av kända möjliga 

boplatser som gör att fladdermusindexet blir oväntat lågt i vissa områden. Ibland kanske 

detta är helt riktigt men ibland kan det också bero på att det saknas information om möjliga 

hålträd. 

När boplatsskikten ritas ut på olika kartor kan det ibland underlätta tolkningen av 

resultaten genom att markera byggnader och träd med olika symboler (figur 10). När detta 

behöver göras kan det ibland vara enklast att nyttja de två separata skikten som finns för 

byggnader och träd som hamnar i indatamappen när man kört data importen (tabell 3). 

Boplatsskikten kan vara särskilt viktiga att beakta vid planering eftersom de så tydligt 

markerar potentiella konfliktpunkter där artskyddsförordningen kan utlösa förbud ifall 

boplatsen används för fortplantningen eller vila av fladdermöss. Enligt 4§ är det nämligen 

förbjudet att "skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser". Det är 

däremot långt ifrån alla boplatser som pekas ut som möjliga boplatser av PREBAT som har 

något större potentiellt värde för fladdermöss. Värdet för var och en av boplatserna beror 

förstås delvis på hur lämpliga håligheter det finns på platsen där fladdermössen kan söka 

skydd eller där fladdermössen kan inhysa sina kolonier under sommaren. Värdet på varje 

boplats är också avhängigt förekomsten av högkvalitativa födosöksmiljöer i kringliggande 

landskap. Ju närmare det är till bra jaktmarker desto bättre bör boplatsen vara för 

fladdermössen.  

Både biotopkvalitets- och fladdermusindexkartan kan här ge en god fingervisning om 

närområdets värde för fladdermössen. Fast det finns situationer där fladdermusindexkartan 

ger en missvisande bild av enskilda boplatsers relativa värde. En uppenbar sådan situation 

kan uppstå exempelvis i närheten av en motorväg om det förekommer gott om både 

boplatser och födosöksmiljöer på båda sidorna om vägen. I ett sådant fall kan 

fladdermusindexkartan visa på höga värden på båda sidorna samtidigt som värdet för de 

enskilda boplatserna faktiskt inte är så bra som de skulle kunna varit utan motorvägen på 

grund av barriäreffekter som kan gett upphov till kraftigt reducerade hemoråden för var och 

en av de berörda kolonierna. Hade det istället endast funnits boplatser på ena siden av 

vägen skulle det framträtt genom anmärkningsvärt låga indexvärden på motsatt sida trots 

det enligt biotopkvalitetskartan verkar finnas en god insektstillgång där. 
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För att  

Figur 10. Exempel på karta som visar resultatet av en differensberäkning mellan 

fladdermusindexkartor från två scenarier. I det här fallet anger S1 ett utopiskt scenario där all befintlig 

infrastruktur plockats bort. Genom att jämföra det med nulägescenariot (S0) på det här viset kan man 

utläsa var dagens infrastruktur ser ut att ha försämrat förutsättningarna för fladdermöss i landskapet. 

Analysen ger oftast störst differens i de fall där vägen eller järnvägen hamnat emellan tillgängliga 

boplatser och lämpliga födosöksområden. Färgerna som här återspeglar differensen mellan 

scenarierna går det här fallet mot gult där effekten av befintlig infrastruktur är som störst och mot svart 

där effekten är som minst men ändå påvisbar. Områden där befintlig infrastruktur inte påverkat 

fladdermössens födosök har här inte tilldelats något specifikt färgvärde i kartbilden. 

 

komma runt den beskrivna problematiken fladdermusindexkartan går det med PREBAT att 

göra en fördjupad analys av boplatserna relativa kvalitét med avseende på omgivande 

marker. Denna analys kan visserligen vara mycket tidskrävande men gör det möjlighet att 

generera kartor som antingen visar enskilda boplatsers realiserade hemområden eller som 

visar fladdermusindexet summerat inom varje boplats hemområde (figur 11). 

Det summerade indexvärdet som beräknats separat för varje hemområde ökar både med 

ökad mängd insektsrika miljöer och med minskat avstånd till de bästa jaktmarkerna inom 

hemområdet. Summan av indexet kommer dessutom att återspegla hemområdets storlek 

vilket varierar mellan olika boplatser beroende på hur kringliggande landskap ser ut. Vi vet i 

dagsläget inget om hur högt det sammanlagda indexvärdet behöver vara inom en kolonis 

hemområde för att kolonin ska vilja fortsätta nyttja det. Framtida studier skulle behöva 

göras för att förstå vilken effekt förändringar i fladdermusindexet kan tänkas få för 

fladdermössens lokala bevarandestatus. Det är dock rimligt att anta att ju större summan är 
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och desto mindre hemområdet avviker från den form och storlek som hemområdet borde 

haft under helt ideala förhållanden (se figur 10) desto större förutsättningar borde det finnas 

för att kolonin som nyttjar platsen ska kunna växa och bli individ rik och livskraftig. 

 

Figur 11. Exempel på boplatser vars hemområden har beräknats individuellt. Boplatserna har färglagts 

i relation till den sammanlagda indexsumman inom varje boplats hemområde. I den högra bilden visas 

samtliga förekommande potentiella boplatser inom området. I vänstra kartbilden visas modellerade 

hemoråden för tre av boplatserna så att de kan jämföras med de cirkulära hemoråden som skulle 

kunna realiserats i ett idealt landskap helt utan spridningsbegränsningar. Skillnaderna mellan de tre 

boplatsernas hemområden förklaras i hög grad av förekommande infrastruktur men också hur 

landskapet i övrigt är sammansatt. 

Värdekärnekartan 

Det finns ofta behov av att peka ut områden som har extra goda förutsättningar att hysa en 

både individ- och artrik fladdermusfauna. Detta behov uppstår ofta i samband med att olika 

planalternativ behöver värderas i förhållande till varandra eller när man behöver prioritera 

var i landskapet en viss typ av skyddsåtgärder skulle förväntas göra störst nytta. Det har 

tidigare påpekats att fladdermusindexkartan i sig kanske inte alltid ger en entydig bild av 

vilka områden som bör kunna förväntas hysa flest arter även om ett positivt samband 

mellan observerat artantal och indexet påvisats i en färsk fältstudie (Hirschheydt et al. 

2020). 

Bland PREBAT:s verktygslådor finns två metoder som på olika sätt nyttjar 

fladdermusindexet för att avgränsa polygoner som ringar in alla värdekärnor där 

fladdermusfaunan kan förmodas vara rikare jämfört med omgivande landskap. Den ena 

metoden utgår direkt från fladdermusindexkartan. Ett exempel på värdetraktskarta som 

nyttjat denna metod visas i figur 12.  
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Ju större värdekärnorna är och ju närmare de ligger i förhållande till varandra desto artrikare 

bör värdekärnorna vara baserat på gängse landskapsekologisk teori. Det blir därmed 

ganska rakt på sak att utgå från värdekärnekarna när man ska prioritera olika alternativ i 

förhållande till varandra. 

I tidiga utredningsskeden utgör information om värdekärnor för fladdermöss förstås ett 

mycket värdefullt kartunderlag. Genom att i största möjliga mån undvika att korsa 

värdekärnorna med ny infrastruktur går det att minimera risken att fragmentering värdefulla 

livsmiljöer för fladdermöss.  

  

 

Figur 12. Ett exempel på värdekärnekarta som tagits fram utifrån fladdermusindexkartan genom att 

beräkna indexets medelvärde inom en bestämd radie från varje punkt i kartan. Detta gjordes i det här 

fallet för två radier 500 respektive 1000 meter vars resultat sedan kombinerades för att erhålla de 

resulterande avgränsningarna.  

 

Scenarioanalyser 

För att kunna bedöma vilken effekt en nyplanerad väg- eller järnvägsanläggning kan komma 

att få på fladdermusfaunan i ett område kan man ofta vinna på att analysera olika scenarier. 

Scenarioanalyser kan också behövas för att förstå vilka effekter befintlig infrastruktur kan ha 

haft för fladdermössen i ett område. Dessutom utgör scenarioanalyser ett viktigt redskap för 
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att undersöka effekten av alternativa skyddsåtgärder som skulle kunna genomföras för att 

uppväga oönskade barriäreffekter som vägar och järnvägar kan medföra för fladdermöss. 

Det är möjligheten att genomföra scenarioanalyser som verkligen gör modellering av det här 

slaget till ett så enormt kraftfullt instrument i planeringsarbeten jämfört med att enbart 

beakta tillgängliga fältobservationer. 

GIS-verktyget PREBAT lämpar sig utmärkt för att genomföra scenarioanalyser av olika slag. 

I stora drag handlar det om att köra om modelleringen med olika underlag som anpassats 

för att på bästa sätt beskriva de alternativa scenarierna. I detta kapitel ges först en mer 

generell beskrivning av hur scenarioanalyser genomförs med PREBAT-modellen. Därefter 

ges några konkreta exempel på scenarioanalyser som passar för att utreda olika slags 

problemställningar. 

Generellt tillvägagångsätt vid scenarioanalyser med PREBAT 

PREBAT har inga specifika metoder för scenarioanalyser. Istället handlar det om att 

upprepa analysstegen för underlag som anpassats för att på bästa sätt beskriva de scenarier 

som behöver jämföras. Normalt utgår man från ett nulägescenario. Eftersom ett sådan 

scenario normalt utgår från aktuella kartunderlag så innebär det rent praktiskt för GIS-

analytikerna att sätta upp ett ArcGISPro projekt enligt användarmanualens 

rekommendationer (Bilaga 1) och köra igenom de tre grundläggande verktygslådornas olika 

steg i angiven ordning. Beroende på vilken frågeställning som är aktuell så kan det förstås 

också finnas behov att gå vidare med att ta fram avgränsningar för värdekärnor mm för 

nulägesscenariot. 

När analysstegen för nulägesscenariot är avslutade gör man som GIS-analytiker bäst i att 

kopiera hela mappstrukturen med projektfiler och databaser som genererats för 

nulägesscenariot. Då går det ofta enkelt att anpassa de mer eller mindre bearbetade indata 

för det nya scenariot och sedan köra om alla påföljande analyssteg. När det är klart skapas 

lämpligen ett helt nytt parallellt GIS-projekt ämnat för jämförelser mellan scenarierna. 

Det finns flera informativa GIS-analyser som kan göras baserat på PREBAT:s resultatkartor 

från två olika scenarier. En enkel analys som kan göras på i princip samma sätt oavsett vad 

det är för förändring som analyseras är helt enkelt beräkna den numeriska differensen i 

pixelvärden mellan PREBAT:s resultatkartor. Denna beräkning låter sig göras med hjälp av 

GIS-funktionen "Raster Calculator". Hur detta låter sig göras framgår av exemplet i figur 13. 

Beräkningen resulterar i en ny rasterkarta där varje pixel visar hur stor skillnaden är mellan 

scenarionas värden. I figur 14 ges ett exempel på differenskarta som visar skillnaderna i 

fladdermusindex mellan två scenarion men differensberäkningar kan också med fördel 

göras för kolonispridnings- och vårmigrationskartorna.  
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Figur 13. Skärmdump som visar hur GIS-funktionen Raster Calculator kan tillämpas ArcGISPros 

Model Builder för att beräkna en differens mellan fladdermusindexkartor från två olika scenarion där 

S0 är det nutida scenariot och S1 är det framtida. Funktionsutrycket "Con" används här för att det 

resulterande differensrastret (difBatHabitatIndex) endast ska innehålla pixels där scenarionas resultat 

skiljer sig åt. 

 

En annan typ av jämförelse som kan vara värdefull att göra för att belysa skillnader mellan 

scenarier kan göras baserat på PREBAT:s värdekärnekartor. Detta kan göras genom att 

utgår från det scenario som är mest gynnsamt för fladdermössen. Om det handlar om att 

jämföra ny planerad infrastruktur med nuvarande situation så förväntas nuläges scenariot 

vara det mest gynnsamma. Om det gäller analys av vilka problem befintlig infrastruktur 

orsakat blir det förstås omvänt. Oavsett vilket så går det att beräkna både antal och areal av 

det ogynnsamma scenariots värdekärnor inom var och en av det gynnsamma scenariots 

värdekärnor. Detta är en beräkning som låter sig göras med hjälp av GIS-funktionen 

"Summarize Within". Resultatet blir en ny polygonfil som innehåller specifika attribut för 

den beräknade statistiken gällande antal och areal. Genom att analysera antalsfältet går det 

att identifiera alla värdekärnor från det gynnsamma scenariot som fragmenterats till följd av 

de förändringar som implementerats i det mindre gynnsamma scenariot. Arealfältet kan 

jämföras med värdekärnans ursprungliga värdekärnans areal i det gynnsamma scenariot. På 

så vis går det att plocka fram vilka värdekärnor som faktiskt förväntas påverkas av den 

förändring som undersöks. Det går förstås också att rangordna värdekärnorna utifrån 

arealdifferensen. Vill man gå än djupare i analysen av effekter går det ju dessutom att 

beräkna hur mycket summan av fladdermusindexet förändrats inom varje värdekärna från 

mellan scenariona. I figur 14 visas ett exempel på hur identifierade värdekärnor skiljer sig i 

storlek och fragmenteringsgrad mellan två scenarier. 
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Figur 14. Ett landskapsutsnitt där infrastrukturens barriäreffekter analyserats genom att jämföra 

modellresultat från ett scenario med nuvarande mängd infrastruktur (S0) med ett scenario där all 

infrastruktur raderats (S1). För merparten av värdekärnorna så har dagens infrastruktur inte haft 

någon synbar effekt medan andra värdekärnor faktiskt verkar ha försvunnit eller åtminstone minskat i 

areal. En av värdekärnorna ser också ut att ha fragmenterats.  

 

Det finns fall då differensberäkningar av fladdermusindex- eller kolonispridningskartorna 

skulle kunna förväntas underskatta effekterna av infrastruktur. Detta gäller främst i sådana 

fall när det förekommer någorlunda gott om bra födosöksmiljöer och boplatser på båda 

sidor om den aktuella infrastrukturen. I dessa fall kan det behövas en individuell analys av 

hur enskilda boplatser hemområden förväntas påverkas. Om dessa analyser genomförts för 

båda scenarierna kan sedan boplatsspecifika differenser i hemområdenas areal och 

fladdermusindexsummor lätt beräknas och visualiseras. 

Analys av ny infrastruktur 

I utredningar som gäller ny infrastruktur kan det i tidiga skeden räcka med att ta fram 

PREBAT:s resultatkartor för ett nulägesscenario. Fladdermusindex-, värdekärne- och 

nyckelbiotopskartan ger här mycket bra underlag för att läsa ut vilka områden som kan bli 

mer eller mindre kostnadsdrivande rent utredningsmässigt med avseende på 

artskyddsfrågor. Underlaget från nutidscenariot är ju också värdefullt för att kunna planera 

och bedöma behov av fältinventeringar av fladdermusfaunan i utredningsområdet. 

I senare skeden då lokaliseringen av ny infrastruktur i grova drag fastställts uppstår behov 

av att i mer detalj förstå konsekvenserna av de planerade landskapsförändringarna. I detta 

skede lämpar det sig ypperligt att jämföra nulägesscenariot med ett scenario där de 

planerade förändringarna implementerats. Ibland kan det förstås handla om att också 

jämföra flera alternativa framtidsscenarion. Att genomföra scenarioanalyser med hjälp av 
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PREBAT kan förstås också ge mycket användbart underlag i framtagandet av 

miljökonsekvensbeskrivning för att belysa vilken påverkan den nya anläggningen kan få på 

fladdermusfaunan.  

Tillvägagångssättet för scenarioanalysen är förstås den samma som generellt beskrevs i 

föregående avsnitt. Det som behöver göras för att får fram analysresultat för ett scenario 

som beskriver effekten av ny infrastruktur är förstås att addera linjeskikt för de 

tillkommande väg- eller järnvägssträckorna. Det finns flera alternativa lösningar på hur 

detta görs men det viktiga är ju att den färdigbearbetade biotopkvalitetskartan och 

friktionskartan ger en realistisk bild av det nya scenariot och att deras pixelvärden stämmer 

överens med vad som specificerats i parameterfilen (Bilaga 2). Om man kopierat hela 

grundscenariot till en ny parallell mappstruktur blir det oftast kanske enklast bara skapa en 

uppdaterad version indatafilerna för vägar, järnvägar och passager där de nya planerade 

objekten lagts till. Har man dessutom markerat de nya objekten med rätt KKOD enligt 

Terrängkartans objektsklasser ska det sedan bara vara att köra om alla steg från och med 

A07 i PREBAT:s verktygslådor. 

Analys av befintlig infrastruktur 

I samband med att befintlig infrastruktur behöver underhållas eller förbättras finns 

anledning att beakta möjligheten att samtidigt försöka åstadkomma åtgärder som skulle 

kunna gynna fladdermusfaunan. För att kunna identifiera vilka väg- och järnvägssträckor 

som i första hand behöver åtgärdas kan det vara lämpligt att genomföra en typ av analys där 

nulägesscenariot jämförs med ett scenario där all nuvarande infrastruktur raderats. Ett 

sådant scenario är ju förstås tämligen hypotetiskt eftersom landskapet förändrats på flera 

sätt under den långa tidsrymd som vår infrastruktur successivt utvecklats. Samtidigt 

förväntas en sådan övning ändå ge en fingervisning av vilka effekter tillkomsten av olika 

väg- och järnvägsavsnitt kan ha haft på fladdermössens möjligheter att nyttja kringliggande 

naturmiljöer. 

För att genomföra PREBAT-analysen för ett scenario utan befintlig infrastruktur behöver 

man rensa bort den infrastruktur som inte ska vara med ifrån underlagen. I nuvarande 

PREBAT-version (2.0) genomförs en sådan rensning alltid vid importen av de nationella 

marktäckedata eftersom basskiktet innehåller en klass som representerar alla former av 

infrastruktur. Att detta görs beror på att det finns behov av att kunna nyansera kodningen 

för olika typer av infrastruktur med avseende på deras förväntade barriäreffekt. När 

marktäckedatats infrastruktur raderats skapas en ny uppdaterad biotopkarta där de 

infrastrukturtyper som förväntas ha inverkan på fladdermössens rörelsemönster finns med. 

För att skapa ett scenario utan befintlig infrastruktur behöver man således se till att hoppa 

över de funktioner som lägger dit infrastrukturen på nytt. Är det dessutom så att området 

som ska analyseras innehåller många riktigt breda infrastrukturer så kan extra åtgärder 

behöva vidtas med marktäckedatats basskikt. Detta gäller exempelvis trädsäkrade 

järnvägssträckor som fortfarande kan vara synliga som öppen mark efter det att själva 

infrastruktursmarkeringarna rensats bort. I sådana fall som järnvägen skär igenom 

skogsområden är kvarstår ju barriärffekten om järnvägskorridoren i förekommande fall inte 

ersätts med kringliggande skogsmiljöer.  



Sida 46 (53) 

I figur 15 visas ett exempel på hur befintlig infrastruktur raderats från den bearbetade 

biotopkartan som används för fladdermusmodelleringen i PREBAT. GIS-funktionen som 

kan använts för ändamålet kallas i ArcGISPro heter "Nibble". Denna metod ersätter 

oönskade pixelvärden i en rasterkarta med intilliggande pixelvärden. Detta gör att de 

pixelvärden som representerar infrasturkur i biotopkartan kan ersättas med värden som 

motsvarar biotopen som vägen eller järnvägen skär igenom. 

Analys av alternativa skyddsåtgärder 

Eftersom skyddsåtgärder ofta är mycket kostsamma att genomföra är det extra viktigt att 

noggrant överväga hur de ska utformas för att göra största möjliga nytta. Därför kan det 

löna sig att genomföra PREBAT-analyser flera alternativa skyddsscenarier. Det kan handla 

om att variera både placering och täthet av passager utmed en viss sträcka. För denna typ av 

scenarier blir tillvägagångsättet rent GIS-tekniskt i princip det samma som redan beskrivit 

för planering av ny infrastruktur. Kanske kan det dock många gånger i det här fallet vara än 

mer befogat att öka detaljnivån genom att ta sig tid att analysera vad som händer med 

boplatsernas hemområden. Samtidigt behöver ju inte antalet boplatser bli så stort när man 

går ner i rumslig skala. 

När det gäller infrastruktur så handlar det för det mesta om att förstå hur barriäreffekter 

påverkar fladdermössen och hur barriäreffekterna kan minskas genom att skapa olika typer 

av passager. Samtidigt kan det också finnas fall då det handlar om att kanske sätta 

fladdermusholkar eller andra former av potentiella boplatser. För dessa fall kan alternativa 

placeringar av boplatserna jämföras genom att analysera alternativa placeringsscenarion. 

Detta låter sig enkelt att göras genom att bara skap ett antal alternativa punktskikt som 

ersätter datalagret "BatNestingSites" som är ett av PREBAT:s resultatskikt. Därefter kan 

analysstegen i PREBAT:s tredje verktygslåda köras om för de steg som beräknar 

kolonispridningen respektive fladdermusindexet för vare önskat scenario. 
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Figur 15. Exempel på hur biotopkartan som används i PREBAT-analyserna har anpassats för att 

beskriva både ett nutida scenario (mitten), där befintlig all infrastruktur som utgör barriärer för 

fladdermössens förflyttningar finns representerad, och ett fingerat historiskt scenario där befintlig 

infrastruktur raderats (nederst). Översta kartan visar terrängkartan för samma landskapsutsnitt.  
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Om detta dokument 

Detta dokument är en teknisk manual till användandet av Trafikverkets GIS-baserade 

verktyg för modellering av fladdermöss. Dokumentet gäller version 2.0 av PREBAT-paketet. 

Manualen är skriven så kortfattat som möjligt och är inte tänkt att ge en utförlig förståelse 

för hur modellen fungerar och varför de olika analysstegen ser ut som de gör. Inte heller ger 

den någon förklaring till hur de olika datalagren som genereras av modellen ska tolkas. Alla 

användare av PREBAT rekommenderas därför ha läst den mer utförlig handledningen som 

tagits fram av Trafikverket (Kindvall, O & de Jong, J. 2020). För den som vill se ett konkret 

exempel på hur en studie av ett konkret område kan läggas upp rekommenderas en nyligen 

genomförd scenarioanalys baserad på PREBAT som undersöker vilka effekter befintlig 

infrastruktur kan förväntas ha haft på fladdermusfaunan i trafikverkets region väst (de Jong 

& Kindvall 2020). 

Tanken med den här manualen är att ge en beskrivning hur kodpaket som tillhandahålls av 

Trafikverket integreras i själva GIS-miljön och hur modellen rent handgripligt handhas med 

hjälp av ArcGISPro. Den som ska köra modellen behöver själv vara förtrogen med 

programvaran och dess funktionalitet. I synnerhet gäller detta hur man arbetar med ESRI:s 

olika funktioner i Model Builder. Dessutom behöver användaren ha en utökad licens för 

ArcGISPro vilken medger användning av de funktioner som ingår i "Spatial Analyst". 

Vidare måste användare vara förtrogen med de nationella geodata som modellen i använder 

och hur man får tag i dessa (tabell 1). Beroende på vilka specifika scenarier som är tänkta att 

analyseras uppstår som regel behov av att kunna lägga till geodata från fler källor än vad 

som listas i tabellen. I denna manual ges ingen beskrivning av de olika typer av 

databearbetningar som kan behöva göras för att passa de enskilda fallet. Sådana moment 

förutsätts användaren av PREBAT-paketet klara av. 

Den här manualen är uppdelad i fyra avsnitt som vart och ett beskriver de olika moment 

som behöver hanteras för att genomföra en analys med PREBAT-paketet. Det första 

momentet beskriver hur man som GIS-användare lämpligen strukturerar mappstrukturen 

på sin datalagringsplats under arbetet. Därefter kommer ett avsnitt som ger ett förslag på 

hur man startar upp GIS-miljön för att få ett bra arbetsflöde. I det tredje avsnittet beskrivs 

hur modelleringen handgripligen genomförs. Slutligen ges rekommendationer gällande 

visualisering av de resulterande kartlagren. 

Rekommenderad mappstruktur 

En viktig förutsättning för att GIS-arbetet med PREBAT ska fungera smidigt är att från 

början sätta upp en genomtänkt och konsekvent mappstruktur. Allt som medföljer 

PREBAT-paketet (PREBAT_v2.0.zip) ligger i en mapp som heter "PREBAT_v2.0". Denna 

mapp innehåller i sig ett antal underliggande mappar (figur 1).  
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Figur 1. Mappstrukturen som finns i PREBAT-paketet. 

 

Fyra av de mappar som ligger i PREBAT-mappen är från början helt tomma. Det är endast 

mappen "BatHabitatToolbox_v2.0" som förväntas innehålla något från start.  

När ett nytt analysprojekt ska riggas så bör man skapa en projektmapp på en plats som är 

direkt åtkomlig för ArcGISPro. Döp denna mapp till något som passar som övergripande 

projektnamn. Om det endast är ett scenario som är tänkt att analyseras med hjälp av 

PREBAT kan det räcka med att lägga hela mappen PREBAT_v2.0 i den skapade 

projektmappen och eventuellt döpa om den till något lämpligt namn som beskriver den 

analys som är tänkt som exempelvis "PREBAT_RegionX". 

Om man redan från början vet med sig att man i projektet kommer att behöva analysera 

flera olika scenarion kan det vara bra att ange vilket scenario den första analysen gäller. 

Vanligtvis brukar man börja med nulägescenariot och det kan då vara lämpligt att sätta 

namnet på PTEBAT-mappen till exempelvis "PREBAT_Scenario1". Öppnar man denna map 

ska det i princip se ut som i figur 1. 

Det finns ingen anledning att redan i detta skede skapa flera parallella mappar för de olika 

scenarierna. Då flera scenarion är planerade är det istället oftast bättre att kopiera hela 

mappstrukturen med alla underliggande filer när nulägesscenariot körts klart. Genom att 

göra på det sättet behöver oftast endast ett mer begränsat antal analyssteg köras om. Det är 

dock viktigt att åstadkomma helt parallella och åtskilda lagringsstrukturer för vart och ett av 

de alternativa scenarierna. Samma hantering underlätta också hantering avsevärt den dag 

någon upptäcker ett fel i ett av scenarierna någon analys behöver köras om. Då kan man 

sedan enkelt jämföra resultaten med de ursprungliga för att se om det blev som förväntat. 

Uppstart av GIS-projektet 

När väl PREBAT-paketets filer lagts på ett lämpligt lagringställe enligt vad som beskrevs i 

föregående avsnitt är det dags att skapa själva GIS-projektet i ArcGISPro. Detta görs i vanlig 

ordning med hjälp av dialogrutan för skapandet av nytt projekt (figur 2). När man ska arbeta 

med PREBAT är det lämpligt att låta ArcGISPro skapa en specifik GIS-projektmap i 

PREBAT-mappen som heter "ArcGISPro_Projekt i vilken alla projektspecifika filer kommer 

att lagras.  



Sida 6 (15) 

 

Figur 2. Dialogrutan som används för att skapa nya projekt i ArcGISPro bör fyllas i så här för ett nytt 

GIS-projekt. I det här exemplet fick GIS-projektet heta "PREBAT_ToolboxTest" som avses att skapas 

med egen projektmap i PRENAT-mappen som heter "ArcGISPro_projekt".  

 

 

Figur 3. Mappstrukturen i så som den kan se ut efter att PREBAT-paketets filstruktur för det aktuella 

scenariot mappats upp i katlogpanelen i ArcGISPro. I Det här fallet har den scenariospecifika mappen 

tilldelats namnet "PREBAT_Workspace_ToolboxTest". 

 

När GIS-projektet skapats och startats i ArcGISPro är det dags att mappa upp de mappar 

som behöver vara åtkomliga under arbetets gång. När detta gjort bör det se ut något i stil 

med vad som visas i figur 3. 

Då PREBAT:s mappstruktur är åtkomlig i katalogpanelen kan det vara bra ett leta fram 

PREBAT-paketets olika verktygslådor som ligger i mappen "Toolbox" som är placerad i 

mappen "BatHabitatToolbox_v2.0". Markera de verktygslådor som ska köras och lägg dem 

till GIS-projektet enligt figur 4. Det finns fem stycken verktygslådor men för de 

grundläggande modelleringsstegen är det bara tre av dem som behövs. Mer om vilka 

verktygslådor som ska användas i olika typer av analyser beskrivs utförligt i den generella 

handledningen till analyser med PREBAT (Kindvall & de Jong 2020). När PREBAT:s 

verktygslådor lagts till projektet återfinns de i katalogpanelens Toolboxmap (figur 5). 
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Figur 4. För att det smidigt ska gå att köra de olika analysstegen i PREBAT:s verktygslåder är det 

praktiskt att lägga dem till projektet med hjälp av högerklicksmenyn "Add to project". 

 

 

Figur 5. Efter att PREBAT:s grundläggande verktygslådor lagts till projektet enligt figur 4 så återfinns 

de i GIS-projektets Toolboxmapp. 

 

I PREBAT-paketet finns en tom mapp som är benämnd Underlag. Här är tanken att alla 

obearbetade underlagsdata ska lagras för att bli åtkomliga från GIS-projektet. Om 

underlagsdata redan ligger lagrade på någon annan plats som är åtkomlig så går det förstås 

lika bra att mappa upp projektet direkt mot dessa lagringsplatser istället för att nyttja den 
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tomma underlagsmappen. När all denna konfigurering är avklarad är det möjligt påbörja 

modelleringen olika arbetsmoment. 

Genomförande av modelleringen 

När mappstruktur och verktygslådor gjorts tillgängliga i det uppstartade nya GIS-projektet 

är det dags att börja importera data. De indata som ska importeras finns listade i tabell 1.  

Tabell 1. Lista med indata som fladdermusmodellen PREBAT använder.  

Data Beskrivning Lagernamn Kartprodukt 

Modellens 

parametrar 

En excelfil som följer med 

PREBAT-paketet 

PREBAT_PARAMETERVALUES_V2.xlsx PREBAT 

Studieområde En polygonfil som 

avgränsar 

utredningsområdet 

Utredningsområde.shp Eget 

Biotoper Rasterskikt med basala 

biotopklasser 

nmd2018bas_ogeneraliserad_v1_0.tif NMD 

Buskmarks- 

höjd 

Rasterskikt med 

angivelse om objekthöjd. 

objekt_hojd_intervall_0_5_till_5_v1_2.img NMD 

Betesmarker Rasterskikt som visar 

områden som betas 

NMD_markanv_bete_v1.tif NMD 

Grova träd Punktskikt som visar 

förekomster av grova träd 

som kan fungera som 

boplatser för fladdermöss 

Skyddsvärda och andra grova träd som tidigare 

fanns lagrade i "Trädportalen" och i andra 

databaser. Numera är denna datamängd lagrad i 

Artportalen. 

Artportalen 

Byggnader Punktskikt med 

byggnader 

bs.shp Terrängkartan 

Vattenytor Polygonskikt med 

vattenytor 

mv.shp Terrängkartan 

Myrmarker Polygonskikt med 

sankmark 

ms.shp Terrängkartan 

Vattendrag Linjeskikt med vattendrag hl.shp Terrängkartan 

Urbana miljöer Polygonskikt som 

avgränsar tättbebyggda 

områden 

mb.shp Terrängkartan 

Vägar Linjeskikt med vägar och 

underfarter av olika slag 

vl.shp Terrängkartan 

Järnvägar Linjeskikt med järnvägar jl.shp Terrängkartan 
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För att genomföra importen av de olika indata som behövs så används PREBAT:s första 

verktygslåda (PREBAT_Toobox_A_Input.tbx). Denna verktygslåda innehåller olika 

funktioner som är numrerade från 1 till 10 (figur 6). Arbetsgången som följer nu är att stega 

sig igenom de olika funktionerna i nummerordning. För varje funktion behöver man som 

utförare öppna objektet för redigering vilket också öppnar upp objektet för validering och 

exekvering. 

 

Figur 6. Den första av PREBAT:s verktygslådor (A) innehåller 10 funktionssteg som skapar databaser 

för lagring av olika datalger, importerar indata och tabeller med modellparametrar. 

 

När man öppnat upp första steget i "Model Builder" finner man ett arbetsflöde som 

ser till att skapa alla de geodatabaser som kommer att behövas under analysarbetet 

(figur 7).  Om filstrukturen är rätt konfigurerad ska det nu bara vara att exekvera 

funktionaliteten i steg ett genom att trycka på "Run". När det är klart kan man 

kontrollera att alla databaserna hamnat i rätt mappar (figur 8). 

När databaserna skapats kan det vara bra att även knyta upp dem till projektet så 

att de visas under fliken "Databases" i ArcGISPros katalogpanel. Detta underlättar 

åtkomsten till innehållet. Det är nämligen viktigt att man efter varje steg 

kontrollerar att de nya kartskikt som skapas i varje steg ser korrekta ut. Det kan 

uppstå oförutsedda konstigheter som då ibland beror på att någon grundläggande 

inställning i de GIS-metoder som implementerats i varje modellsteg ligger kvar 

sedan tidigare körningar. Det kan också hända att defaultinställningar som satts på 

projektnivå styr över inställningarna i modellen. I de modellsteg som GIS-

funktionerna "Raster Calculator" och "Cost Distance" används (gäller flera analysteg 

i verktygslådorna B-E), så kan man behöva rätta till värdet på "Extent" som anges 
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under fliken "Environment" i funktionens dialogruta. Värdena på "Extent" kan 

hänga kvar sedan modellen testkördes. Eftersom ESRI inte har något bra rätt att 

rensa tidigare värden i vissa funktioner får man i förekommande fall själv åtgärda 

problemet manuellt. 

 

 

Figur 7. Det för första steget i verktygslåda A ser ut så här när man öppnar det för redigering och 

exekvering. Detta steg skapar alla de databaser där datat från modelleringen kommer att lagras. 
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Figur 8. När steg ett i PREBAT:s första verktygslåga (A) körts klar så ska det ha skapats 7 olika 

geodatabaser i de två PREBAT-mapparna "Input" och "Output". 

 

När databaserna skapats och ligger på rätt plats ska det bara vara att gå vidare med de olika 

stegen för import av indatat (steg A2-A9) och slutligen (steg A10) modellens parametrar 

som ligger lagrade i en excelfil (PREBAT_PARAMETERVALUES_V2.xlsx) som följer med 

PREBAT-paketet och ligger i mappen "Parameters" (figur 4). 

Indataimporten börjar med import av en polygon som visar det aktuella utredningsområdet 

inom vilket analysen gäller. När det steget öppnas för redigering och exekvering i ArcGISPro 

kan det se ut som i figur 9. Till skillnad från steg 1 förväntas inte funktionen kunna köras 

utan att man öppnar upp metoden eller klicka på det blå objektet för att ange sökvägen till 

utredningsområdets polygonskikt. Sedan ska det bara vara att exekvera steget. 

 

 

Figur 9. Grafisk representation av steg 2 i verktygslåda A som används för att importera en polygon 

som avgränsar utredningsområdet som i det här exemplet heter "RegionX". I detta steg buffras 

utredningsområdets polygon med 30 km. Detta görs för att få en polygon som är lämplig som 

analysområde (StudyArea). Denna polygon används sedan i resten av importstegen för att klippa 

indatat så att det passar för modelleringen. 
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Samma procedur behöver sedan göras för vart och ett av de resterande importstegen. 

Genom att trycka på knappen för validering av arbetsflödet för respektive importsteg så får 

man en fingervisning om modellen är klar att köra vilket den blir först när alla sökvägar till 

indatat angivits korrekt. 

När sedan alla importsteg i verktygslåda A körts och datat ligger på plats i PREBAT:s 

databas för indata (PREBAT_Input.gdb) ska det bara vara att köra igenom alla stegen i 

verktygslåda B (figur 10) och därefter C (figur 11). Om all dataimport fungerat som det ska 

bör de två efterföljande verktygslådornas modellsteg kunna köras utan någon manuell 

justering av sökvägar eftersom sökvägarna nu bör vara korrekta i förhållande till PREBAT:s 

mappstruktur. För att rätta till problemet med felaktiga värden på "Extent" i exempelvis 

"Raster Calculator" så går det att göra så som visas i figur 12). 

Som beskrivs i handledningen för användandet av PREBAT så kan man ibland behöva göra 

fler analyser som bygger vidare på resultaten från analysstegen i verktygslåda C. Eftersom 

hanteringen av dessa sker på samma sätt gör vi här ingen ytterligare beskrivning av 

handhavandet. 

 

 

Figur 10. Innehållet i PREBAT:s andra verktygslåda (B) vars modellsteg ska köras igenom i 

nummerordning efter det att alla steg i verktygslåda A avklarats. 
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Figur 11. Innehållet PREBAT:s tredje verktygslåda (C) vars modellsteg ska köras igenom i 

nummerordning efter det att alla steg i verktygslåda B avklarats. 

 

 

Figur 12. Grafisk bild av analyssteg 8 i verktygslåda C där lagret "StudyArea" dragits in för att definiera 

ett rimligt värde för "Extent" i GIS-funktionen "Raster Calculator". 

Visualisering av resulterande kartor 

Metoderna i verktygslåda C genererar ett antal resultatkartor som återfinns i databasen 

PREBAT_Results. För att skapa en enhetlig färgsättning av de olika resultatkartorna som 

gör att de enklare kan jämföras mellan skilda projekt och scenarier finns ett antal 
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lagerdefinitionsfiler att tillgå i PREBAT-mappen "Symbology". Dessa filer har samma namn 

som de datalager de är ämnade för så det ska bara vara att importera symbolsättningen från 

dessa. 
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Layer name Type ClassCode ClassName
HardwoodTrees Points 116 1.1.6.  Ädellövskog / Deciduous hardwood forest Optional
Streams Line 61 6.1.   Sjöar och vattendrag / Inland water surfaces
Highways and
Passage Line Motorväg / Highway
Bushareas Raster 200 1-5 meter object height in open habitats with vegetation

ulrika.lundin
Textruta
BILAGA 2 - PREBAT PARAMETERVALUES, HabitatMap adjustments



ClassGroup ClassCode ClassName Is Open
Habitat
Quality Basic

Habitat Quality
Increment If
Pasture

Habitat Quality
Increment If Close
To Water

Habitat Quality
Increment If Close To
Nutritious Lake

Minimum
Quality

Maximum
Quality

Minimum If Close
To Nutritious
Lake

Bat
Flight
Friction 500 1500 10000 30000

1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 111 1.1.1.  Tallskog/Pine forest 0 2 1 2 0 2 5 4 1 500 1500 10000 30000
1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 112 1.1.2.  Granskog/Spruce forest 0 2 1 2 0 2 5 4 1 500 1500 10000 30000
1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 113 1.1.3.  Barrblandskog/Mixed coniferous forest 0 2 1 2 0 2 5 4 1 500 1500 10000 30000
1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 114 1.1.4.  Lövblandad barrskog/Mixed forest 0 2 1 2 0 2 5 4 1 500 1500 10000 30000
1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 115 1.1.5.  Triviallövskog/Deciduous forest 0 3 1 3 3 3 7 9 1 500 1500 10000 30000
1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 116 1.1.6.  Ädellövskog/Deciduous hardwood forest 0 4 1 4 4 4 9 12 1 500 1500 10000 30000

1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 117
1.1.7.  Triviallövskog med ädellövinslag/Deciduous forest with deciduous
hardwood forest 0 3 1 3 3 3 7 9 1 500 1500 10000 30000

1.1.   Skog ej på våtmark/ Forest not on wetland 118 1.1.8.  Temporärt ej skog (inkl hyggen)/Temporarily non forest 1 0 1 1 0 0 2 1 30 16,667 50 333,33 1000
1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 121 1.2.1.  Tallskog/Pine forest 0 4 1 4 0 4 9 8 1 500 1500 10000 30000
1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 122 1.2.2.  Granskog/Spruce forest 0 4 1 4 0 4 9 8 1 500 1500 10000 30000
1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 123 1.2.3.  Barrblandskog/Mixed coniferous forest 0 4 1 4 0 4 9 8 1 500 1500 10000 30000
1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 124 1.2.4.  Lövblandad barrskog/Mixed forest 0 4 1 4 0 4 9 8 1 500 1500 10000 30000
1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 125 1.2.5.  Triviallövskog/Deciduous forest 0 6 1 6 6 6 13 18 1 500 1500 10000 30000
1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 126 1.2.6.  Ädellövskog/Deciduous hardwood forest 0 8 1 8 8 8 17 24 1 500 1500 10000 30000

1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 127
1.2.7.  Triviallövskog med ädellövinslag/Deciduous forest with deciduous
hardwood forest 0 6 1 6 6 6 13 18 1 500 1500 10000 30000

1.2.   Skog på våtmark/ Forest on wetland 128 1.2.8.  Temporärt ej skog (inkl hyggen)/Temporarily non forest 1 1 1 1 0 1 3 2 30 16,667 50 333,33 1000
6.     Vatten/ Water 61 6.1.   Sjöar och vattendrag/ Inland water surfaces 1 6 0 0 0 6 6 6 1 500 1500 10000 30000
6.     Vatten/ Water 62 6.2.   Hav/ Marine water surfaces 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000
Limnic waterbodies more than 250 m from land 63 6.1.  Sjöar (>250 m från land) 1 3 0 0 0 3 3 3 10 50 150 1000 3000
2.     Öppen våtmark/ Open wetland 2 2.     Öppen våtmark/ Open wetland 1 3 1 0 0 3 4 3 30 16,667 50 333,33 1000
3.     Jordbruksmark/ Arable land 3 3.     Jordbruksmark/ Arable land 1 0 1 0 0 0 1 0 40 12,5 37,5 250 750

4.     Övrig öppen mark/ Other open land 41
4.1.   Övrig öppen mark utan vegetation/ Non-vegetated other open
land 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000

4.     Övrig öppen mark/ Other open land 42 4.2.   Övrig öppen mark med vegetation/ Vegetated other open land 1 1 1 0 0 1 2 1 30 16,667 50 333,33 1000
Buskmark 200 Buskmark (inkl buskiga hyggen) 1 2 1 2 0 2 5 4 1 500 1500 10000 30000
5.     Exploaterad mark/Artificial non-vegetated surfaces 51 5.1.   Exploaterad mark, byggnad / Built-up areas 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000

5.     Exploaterad mark/Artificial non-vegetated surfaces 52
5.2.   Exploaterad mark, ej byggnad eller väg /Artificial surface, excluding
built-up areas and roads 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000

5.     Exploaterad mark/Artificial non-vegetated surfaces 53 5.3.   Exploaterad mark, väg /Roads 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000
Motorväg/Highway (GSD Terrain map) 204 Motorväg/Highway 1 0 0 0 0 0 0 0 100 5 15 100 300
Genomfartsgata, -led, i underfart (GSD Terrain map) 203 Genomfartsled 1 0 0 0 0 0 0 0 60 8,3333 25 166,67 500
Allmän väg klass 1 (GSD Terrain map) 202 Störe väg 1 0 0 0 0 0 0 0 40 12,5 37,5 250 750
Gata större (GSD Terrain map) 201 Gata större 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000
Järnväg, elektrifierad enkelspårig (GSD Terrain map) 205 Järnväg, mindre 1 0 0 0 0 0 0 0 30 16,667 50 333,33 1000
Järnväg, elektrifierad dubbelspårig (GSD Terrain map) 206 Järnväg, större 1 0 0 0 0 0 0 0 60 8,3333 25 166,67 500
Järnväg, elektrifierad dubbelspårig (GSD Terrain map) 207 Järnväg, större med trädsäkring 1 0 0 0 0 0 0 0 100 5 15 100 300

ulrika.lundin
Textruta
BILAGA 2 - PREBAT PARAMETERVALUES, Bat Parameters



Parameter name Selection Layer name
BatHabitatQuality_IfPasture All pasture Pasture

BatHabitatQuality_IfCloseToWater

Cost Distance with insect parameters from
water and marshes (max 250 m from marshes,
streams and lake shorelines) that are bigger
than a hectare. Smaller waterbodies and
marshes is only bufferd by 20 metres. CloseToWater

BatHabitatQuality_IfCloseToNutritiousLake 250 m from the shoreline nutritious lakes CloseToNutritiousLake
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BILAGA 2 - PREBAT PARAMETERVALUES, HabitatQuality adjustments



ClassGroup ClassCode ClassName InsectFlightFriction 250
IsOpen 1 IsOpen 1 250
IsForest 2 IsForest 5 50

ulrika.lundin
Textruta
BILAGA 2 - PREBAT PARAMETERVALUES, Insect Parameters



ClassGroup ClassCode ClassName KKOD Type
Motorväg/Highway (GSD Terrain map) 204 Motorväg/Highway 5011 Barrier
Genomfartsgata, -led, i underfart (GSD Terrain map) 203 Genomfartsled 5044 Barrier
Allmän väg klass 1 (GSD Terrain map) 202 Störe väg 5022 Barrier
På- och avfartsväg klass 1 202 Större på- och avfartsväg 5032 Barrier
Gata större (GSD Terrain map) 201 Gata större 5051 Barrier
På- och avfartsväg klass 2 201 På- och avfartsväg klass 2 5033 Barrier
Järnväg, elektrifierad enkelspårig (GSD Terrain map) 205 Järnväg, mindre 272 Barrier
Järnväg, elektrifierad dubbelspårig (GSD Terrain map) 206 Järnväg, större 273 Barrier

ulrika.lundin
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BILAGA 2 - PREBAT PARAMETERVALUES, Barriers



Description KKOD Type Effect on habitatmap
Allmän väg klass 2, i underfart 5825 Crossing Area deleted from Barriers
Allmän väg klass 3, i underfart 5829 Crossing Area deleted from Barriers
Bättre bilväg, i underfart 5861 Crossing Area deleted from Barriers
Bilväg, i underfart 5871 Crossing Area deleted from Barriers
Sämre bilväg, i underfart 5882 Crossing Area deleted from Barriers
Underfart för övrig väg eller led 5899 Crossing Area deleted from Barriers
Vattendrag, kartografisk klass 1 441 Crossing Area deleted from Barriers
Vattendrag, kartografisk klass 2 445 Crossing Area deleted from Barriers
Vattendrag, kartografisk klass 3 456 Crossing Area deleted from Barriers

ulrika.lundin
Textruta
BILAGA 2 - PREBAT PARAMETERVALUES, Passages
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Bilaga 3: Beställningsanvisningar 

GIS-verktyget PREBAT kan användas för flera olika slags analyser. Det är inte alla typer av 

uppdrag som kräver att alla analysdelar genomförs. I tabell 1 denna bilaga listas några 

vanliga uppdragstyper där PREBAT kan nyttjas. För var och en av uppdragen anges vilka 

specifika analyssteg som behöver genomföras och vilka av PREBAT-verktygets karttyper 

som är mest användbara. 

Tabell 1. Översiktlig sammanställning av de olika typerna av analyser som kan 

genomföras med hjälp av PREBAT med avseende på typ av uppdrag som är vanligt 

förkommande i Trafikverkets verksamhet. Beteckningar som anges inom parentes 

hänvisar till specificerade delar av GIS-verktyget. 

Uppdragstyp Basala 

delar 

(A-C) 

Förenklad 

analys av 

värde-

kärnor 

(E1) 

Detaljerad 

koloni-

analys (D) 

Fördjupad 

analys av 

värde-

kärnor 

(E2) 

Scenario-

analyser 

Användbara 

datalager 

Utredningar i tidiga 

skeden där 

resultaten kan nyttjas 

som underlag till 

ÅVS och ILKA. 

X X    BatHabitatIndex, 

HabitatQualityMap, 

KeyHabitat, 

KeyHabitatMetapatch, 

CD_SpringMigration 

Analys av befintlig 

infrastruktur 

X X   X Differenskartor för 

BatHabitatIndex och 

CD_BatFemale-

HuntingMovements 

samt scenario-

specifika värde-

kärnekartor 

MKB, 

Artskyddsutredningar 

X X X X X Differenskartor för 

BatHabitatIndex och 

CD_BatFemale-

HuntingMovements 

samt scenario-

specifika värde-

kärnekartor, 

hemområdes-

avgränsningar och 

BatNestingSites med 

summerade 

indexvärden samt 

KeyHabitat och 

KeyHabitatMetapatch 
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