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Bakgrund och uppdrag 

Kungsbacka kommun arbetar med att detaljplanera ett flertal områden på Särö, bland annat 
innefattas fastighet Nötegång 2:207. Här står idag en lada, vilken ska byggas om. I samband med 
detta utreds om ladan hyser fladdermöss och hur dessa i så fall påverkas.  

 

 
Figur 1. Fastighet Nötegång 2:207. Lada markerad med röd prick.  

Metodik 
Ladan besöktes vid två tillfällen, 11 juli och 30 augusti 2020, det vill säga dels under yngelsäsong, dels 
under parnings- och flyttningsperiod. Vid båda tillfällena placerades autoboxar ut, alltså automatiska 
ultraljudsdetektorer med bredbandsfunktion (Pettersson D-500X). Dessa spelade in fladdermusljud 
(ekopejling och sociala läten) från solnedgång till soluppgång under två nätter per tillfälle. Vid första 
besöket placerades tre autoboxar ut (position 1-3) och vid augusti-besöket placerades en autobox ut 
(position 3) enligt figur 2.  

Autoboxar ger inget direkt mått på antalet individer, eftersom varje individ kan trigga en inspelning 
en eller många gånger, beroende på om den bara passerar eller om den flyger fram och tillbaka inom 
ett litet revir och äter eller sjunger. Men antalet registreringar speglar ändå aktiviteten på platsen. 
Arterna skiljs åt på egenheter i de inspelade sonar-sekvenserna såsom frekvensinnehåll, pulsrytm, 
och intensitet. Man kan i viss mån även avgöra vad fladdermusen ägnar sig åt för tillfället, exempelvis 
insektsjakt, fångst eller sociala aktiviteter som sångflykt eller revirkonflikt. 

I juli, då ladan kunde förväntas hysa en yngelkoloni undersöktes byggnaden invändigt med hjälp av 
handhållen ultraljudsdetektor (Pettersson D240), ficklampa och endoskop. Eventuella fladdermöss 
och spår av fladdermöss noterades.  

 



 
Figur 2. Placering av autoboxar.  

 

Resultat 
Sammanlagt noterades tre arter: nordfladdermus, dvärgpipistrell och vattenfladdermus (tabell 1). 
Den sistnämnda är svår att skilja från andra i släktet Myotis och vi utesluter inte att det kan röra sig 
om exempelvis mustasch- eller tajgafladdermus. I juli var antalet inspelningar få och det finns inget 
som tyder på att en koloni med fladdermöss skulle bo i ladan. I augusti var antalet inspelningar fler, 
då nordfladdermus och dvärgpipistrell jagade utanför ladan och längs vägen. Vid denna tidpunkt har 
kolonierna splittrats men det går förstås inte att utesluta att någon enstaka hane bor under en 
takpanna eller liknande.   

box-   nord- dvärg- vatten- 
pos   fladderm pipistrell fladderm 

1 jul 4    
2 jul 2  1 
3 jul 2     
3 aug >100 45   

 Tabell 1. Arter och antal inspelningar per autobox 

Den manuella inventeringen invändigt visade heller inte på några tecken på fladdermuskolonier. 
Varken levande eller döda individer hittades, ej heller spår av fladdermöss, såsom lukt, insektsrester 
och spillning.  

 

Slutsats 
Det finns inget som tyder på att någon fladdermuskoloni bor i ladan. Någon enstaka hane kan 
utnyttja platsen för tillfällig vila på sensommaren men sådant kan aldrig uteslutas och är mycket svårt 
att påvisa. Området närmast ladan används dock flitigt för jakt men det rör sig sannolikt bara om 
eller ett par individer som flyger fram och tillbaka.  

Fladdermössen utgör inget hinder för exploatering av ladan men för att gynna deras närvaro även 
framgent bör stark belysning undvikas i området.  
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