
Holkar för fåglar och fladdermöss
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Temablad SKAPA

För många fågelarter är bristen på lämp-
liga boplatser en begränsning som gör att 
områden som i övrigt skulle kunna fungera 
som häckningslokaler inte nyttjas. Även 
fladdermöss saknar i många områden  
passande platser att sova på under dag- 
arna, vilket troligtvis gör att annars lämp- 
liga fladdermuslokaler inte används.  
Genom att sätta upp holkar vid mindre 
trafikerade vägar och järnvägar kan man 
med relativt enkla åtgärder bidra till att 
stärka populationerna av olika fåglar och 
fladdermöss. 
I det här temabladet visas några exempel på holkar men 
det finns fler varianter och holktyper som gynnar den 
biologiska mångfalden. Åtgärder av detta slag är avsedda 
att förstärka existerande livsmiljöer, och de utgör inte 
fullgod ersättning för förlorade livsmiljöer exempelvis i 
samband med nybyggnad.

1. Lagstiftning och nationella mål
Alla fåglar och fladdermöss är fredade både enligt jakt- 
lagstiftningen och enligt artskyddsförordningen. De 
svenska fladdermössen är dessutom skyddade via det 
Europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. Detta inne-
bär att om arbeten behöver göras i anslutning till en 
bebodd holk, bör försiktighetsåtgärder vidtas för att  
inte störa häckande fåglar eller vilande fladdermöss.

Det nationella miljömålet ”Ett rikt växt och djurliv” 
motiverar de åtgärder som föreslås i detta blad. Målet 
innebär bl.a. att det ska finnas tillräckligt med livsmiljöer 
så att långsiktigt livskraftiga populationer av arter kan 
bibehållas. Detta kan uppnås genom att skapa eller resta-
urera viktiga strukturer eller naturtyper i områden där 
sådana har skadats eller saknas, så att förutsättningarna 
för den biologiska mångfalden förbättras. Trafikverket 
har genom det transportpolitiska hänsynsmålet fått ett 
tydligt uppdrag att bidra till de nationella miljömålen.

2. Planering och projektering

2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Studera kartor för att lokalisera lämpliga lokaler för 
de olika fågel- och fladdermusarterna utifrån deras 
miljökrav. Undersök befintliga data, i exempelvis art-
portalen, om några av de berörda arterna blivit observe-
rade i området. Ge initialt generella förslag på lokalise-
ring för holkuppsättningar. Platser vid högtrafikerade 
vägar och järnvägar är olämpliga på grund av risken att 
djuren blir påkörda. 

En bedömning i fält bör göras för att avgöra exakt pla-
cering. Holkarna kan sättas upp både i samband med 
att en ny bro byggs eller på en befintlig bro. Konstruk-
tionerna ska vara sådana att de inte kan orsaka negativ 
inverkan på bron eller kräva några speciella tillstånd. 
De lokala ornitologiska föreningarna bör kontaktas i 
samband med planerna att sätta upp fågelholkar, då
de kan komma med värdefull information om exempel-
vis placering. Kontaktuppgifter till de flesta lokala 
föreningarna finns på Sveriges Ornitologiska Förenings 
hemsida: www.sofnet.org.

För holkar som anläggs på broar behövs ett internt 
samråd med Trafikverkets specialister på brounderhåll. 
Ingen av de åtgärder som föreslås i detta Temablad 
kräver några övriga tillstånd. 

2.2 Projektering
Åtgärderna ska läggas in i väg-/järnvägsplanen samt i 
ritningar. Typritningar eller exakta ritningar ska tas 
fram.

Tornfalk
Tornfalken är en medelstor rovfågel som framförallt  
lever av sork och andra smågnagare. Den föredrar 
öppna områden såsom hyggen, våtmarker och ängs-
marker där den ofta kan ses ryttla i sin jakt efter byten.

Tornfalkar bygger inga egna bon utan häckar i gamla 
kråkbon på klippavsatser, i hålträd etc, men även i 
holkar. Arten drabbades hårt av miljögifter på 1960-talet 
och minskade kraftigt men har idag återhämtat sig. I 
vissa delar av landet har troligen uppsatta holkar varit 
en viktig del i den snabba återhämtningen.
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En holk sätts lämpligen upp på sidan av en bro eller 
ett brofundament, minst 4-5 m ovanför marken. Holken 
ska sättas upp i anslutning till öppna fält eller hyggen 
där falkarna kan födosöka och det är viktigt med fri sikt  
framför holken. Holken bör placeras med öppningen 
mot NV, N eller NO för att förhindra för stark sol- 
instrålning. 

Ritning 
Holken byggs 
lämpligen av vatten-
tålig plywood. Efter-
som tornfalken inte 
hämtar eget bo- 
material bör man 
lägga såg- eller 
kutterspån i botten 
av lådan som torn-
falken kan lägga sina 
ägg på. 

Strömstare
Strömstaren är en liten fågel som är starkt knuten till 
strömmande vatten. Den ses ofta sittandes på en sten 
eller iskant precis vid vattenkanten, från vilken den 
dyker ner i vattnet för att födosöka. Strömstaren lever 
uteslutande på vattenlevande insekter och är beroende 
av vattendrag med relativt god vattenstatus. Naturligt 
bygger den sitt bo i stenklyftor och andra skyddade min-
dre utrymmen, men häckar även i uppsatta holkar, vilket 
ofta ger bättre skydd mot minkar och andra boplundrare. 
Strömstarar förekommer över hela landet men har de 
högsta tätheterna i landets nordvästra delar. 

Holken sätts upp på ett, för rovdjur, svåråtkomligt och 
ostört ställe under en mindre bro, ovan strömmande  
vatten. Borra gärna fast holken i taket under bron.  
Holkens öppning bör vara placerad vinkelrätt mot vatt-
nets strömriktning.

Ritning 
Holken byggs lämpligen 
av vattentålig plywood 
och i botten av lådan 
bör det finnas små 
dräneringshål.

Hussvala
Hussvalan är en av 
Sveriges tre svalarter och förekommer över praktiskt 
taget hela landet. Den livnär sig liksom de andra svalar-
terna på små, flygande insekter som den fångar i flykten. 
Hussvalor häckar vanligtvis i kolonier och naturliga 
platser för kolonierna är klippor och grottor. Idag 
utnyttjar dock hussvalorna i stor utsträckning hus och 
andra mänskliga konstruktioner för sina bon och de kan 
vara mycket oskygga. De föredrar att anlägga sina 
kolonier i öppna landskap, i närheten av öppet vatten. 
Genom att sätta upp konstgjorda bon kan man locka 
hussvalor att bosätta sig, och om omgivningarna är 
gynnsamma bygger de ofta egna bon i anslutning till de 
konstgjorda.

Bona fästs på en medelhög bro, i vinkeln mellan ett ut- 
skjutande, vågrätt ”tak” och en lodrät ”vägg”. Det första 
boet som sätts upp konstrueras med fördel av något 
naturliknande material, exempelvis cement, och har 
formen av en 1/4-dels 
sfär med ett ingångshål 
i övre kanten (se figur). 
Prefabricerade hus-
svalebon finns på 
marknaden. Det första 
boet ska locka hus-
svalor till platsen. Sen 
kan en enklare kon-
struktion i form av en 
planka med mellanväggar sättas upp intill. Där kan 
hussvalorna bygga egna bon.

   FLADDERMUS
   HUSSVALA

   STRÖMSTARE

I bilden syns exempel på några olika typer av holkar och var de  
lämpligen kan sättas upp. I bilden illustreras flera holktyper på  
samma bro, i verkligheten ska holkarna sättas på olika broar.
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Fladdermöss
Fladdermöss utgör en av de artrikaste grupperna av 
Sveriges däggdjur med 19 olika arter i landet. Alla dessa 
lever av insekter. De olika arterna har olika utbredning, 
flest finns i södra Sverige, men några av de vanligaste 
arterna finns i praktiskt taget hela landet. Fladdermöss 
är knutna till insektsrika miljöer i landskapet och de 
flesta arter föredrar, eller till och med kräver, miljöer 
med inslag av vatten, t.ex. åar, sjöar och sumpskogar. 
Fladdermöss trivs i småskaliga och variationsrika land-
skap, gärna med stor andel lövträd, gärna äldre lövträd, 
bryn, kantzoner, hagmarker och parklika dungar och 
skogar. Under sommarhalvåret är fladdermössen aktiva 
och jagar om natten och behöver säkra platser att vila 
under dagen.

Sommarboplatser kan vara ihåliga träd, gamla lador 
eller andra byggnader. Framförallt ihåliga träd minskar 
i landskapet och konkurrensen om hålen är stor från 
fåglar. Genom att sätta upp holkar för fladdermöss på 
t.ex. mindre broar i lämpliga miljöer kan man stärka 
förutsättningarna för de lokala fladdermuspopula- 
tionerna.

Holkarna sätts lämpligast på en medelhög eller mindre 
bro eller på ett träd, i anslutning till vattendrag i ett 
småskaligt och varierat landskap. Holken bör placeras  
i söder- eller västerläge 
men inte i direkt solljus 
(exempelvis delvis 
skuggad av ett lövverk). 
Platsen ska vara ostörd 
och skyddad, på en höjd 
av minst 2-4 m över 
marken och ha fri in-  
och utflygning. Sätt 
gärna upp flera holkar i 
anslutning till varandra 
eller i samma område 
eftersom fladdermöss 
vill ha alternativa bo- eller viloplatser om de blir hotade 
eller störda.

Flera varianter av fladdermusholkar finns på marknaden.

2.2.1 Skyddsåtgärder
Vilka åtgärder behövs för att minska eventuella nega-
tiva konsekvenser? Här följer ett exempel som kan vara 
aktuellt.

• Om arbeten behöver göras i anslutning till befintliga
fågelbon eller fladdermuskolonier behöver för-
siktighetsåtgärder vidtas för att inte störa de djuren,
exempelvis genom att begränsa arbetet i tid.

2.3 Förfrågningsunderlag 

2.3.1 Totalentreprenad
Anläggande av holkar för fåglar och fladdermöss är så 
beroende av lokalisering, både nationellt och lokalt, 
samt av de enskilda förutsättningarna, att generella 
funktionskrav är svåra att ställa. Det kan innebära att 
tekniska lösningar är nödvändiga att formulera. 

Vid framtagande av funktionskrav behöver området  
specificeras i teknisk beskrivning (TB) så att entrepre-
nören ser vilka förutsättningar som finns. Baserat på 
förutsättningarna ska Trafikverket ange mätbara funk-
tionskrav. Om det inte går ska en teknisk lösning anges.  

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.

2.3.2 Utförandeentreprenad
Följande arbeten ska finnas med i mängdförteckning 
(MF) och teknisk beskrivning (TB) enligt Allmän 
material och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten 
(AMA) samt Råd och anvisningar (RA). Koder från AMA 
anläggning 13 har använts här. I första hand ska befint-
liga koder och rubriker användas, men objektspecifika 
koder och rubriker kan vid behov skapas. Under de olika 
rubrikerna läggs miljökrav in för att entreprenören ska 
kunna kalkylera anbudet. Tänk också på att kraven kan 
behöva mängdsättas i MF.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genomför-
ande och egenkontroll.

GBF Konstruktioner av träelement i anläggning
Beskriv vilken sorts holk som ska konstrueras, med 
material och mått, samt hur och var den ska sättas upp. 
Formulera krav och mängder under lämplig underrubrik 
och hänvisa med fördel till ritning. Ange hur många år 
holken ska hålla. 

Specificera eventuella försiktighetsprinciper kring 
uppsättande av holken vad gäller exempelvis tider i AF.

3. Bygge och skötsel
Entreprenören ska i sin projektplan beskriva hur ställda 
krav ska uppfyllas. Utförande av miljökritiska moment 
beskrivs i kontrollplaner och arbetsberedningar.  
Trafikverket ska följa upp kraven genom byggplatsupp-
följning, revisioner och besiktningar.

Tillse att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och kontroll/besiktning.

4. Mervärden
Även om de olika holkarna är byggda och uppsatta med 
en speciell art i åtanke kan de ofta nyttjas av andra 
arter. En strömstareholk passar exempelvis bra även för 
forsärlor. 
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Textruta
För information och åtgärder för fladdermöss hänvisas till temablad Fladdermöss: Kompensations- och skyddsåtgärder, Trafikverkets broschyrer 100981, december 2021.




