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Taigafladdermus (Myotis brandtii)  
är en av de fladdermusarter som påverkas 
negativt av vägar. Foto: Johnny de Jong

Fladdermöss
Kompensations- och skyddsåtgärder
Fladdermöss är en av de artrikaste grupperna av Sveriges däggdjur och det finns 19 arter i landet 
(tabell 1). Flest arter finns i Götaland, men några av våra vanligaste arter finns i hela landet. Alla 
arter är insektsätare och fladdermössen är därmed knutna till insektsrika miljöer i landskapet. 
Alla miljöer med vatten är viktiga eftersom de producerar mycket insekter och några arter har till 
och med specialiserat sig på att fånga insekter tätt över vattenytan på sjöar eller vattendrag.  
Andra värdefulla miljöer är örtrika ängsmarker och vägkanter som attraherar fjärilar, samt  
lövrika betesmarker som producerar fjärilar, dyngbaggar och en mängd andra insekter.

Fladdermöss påverkas i hög grad av infrastruktur, dels 
genom att infrastrukturen direkt påverkar biotoper som 
exploateras och försvinner eller förenklas, dels genom 
mer långsiktig, kumulativ påverkan (vägen medför nya 
exploateringar). Vägen kan också påverka genom buller, 
belysning, avgaser, barriäreffekter och kollisioner med 
fladdermöss. 

Barriäreffekter innebär att vägen skär igenom viktiga 
miljöer som fladdermössen därmed inte kan utnyttja, 
eftersom de undviker att passera över vägen. Detta fak-
tum är lite paradoxalt eftersom fladdermössen samtidigt 
är skickliga på att flyga och många arter flyttar långa 
sträckor. Vägens negativa barriäreffekt gäller dock mest 
under den ljusa delen av sommaren, det vill säga från 
slutet av maj till slutet av juli, och den berör inte riktigt 
alla arter. De som påverkas mest är de skygga, skogs-
levande arterna (tabell 1) och det är under kolonitiden 
som vägen orsakar problem. Senare under hösten flyger 
även skogsarterna i det öppna landskapet, ibland på 
väldigt hög höjd. 

Vägens effekt handlar alltså inte om någon genetisk 
isolering, utan om isolering av jaktmiljöer, vilket begrän-
sar antalet tillgängliga koloniplatser i landskapet. Detta 
påverkar i sin tur reproduktionen. Orsaken till att vissa 
arter undviker öppna områden är omdiskuterad, men 
den troligaste förklaringen är att predationsrisken (från 
ugglor och rovfåglar) gör att fladdermössen håller sig i 

skogskanten eller inne i skogen. Det händer förstås att 
skogslevande arter ibland tvingas ge sig ut i det öppna 
landskapet. De går då ner på låg höjd och flyger nära 
marken, vilket förstås ökar kollisionsrisken om den 
öppna ytan är en väg.

1 Lagstiftning och nationella mål
Alla fladdermöss är fredade enligt artskyddsförord-
ningen. De svenska fladdermössen är dessutom skyd-
dade via det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS. 
Det innebär att om arbeten behöver göras i anslutning 
till kolonier, bör försiktighetsåtgärder vidtas för att inte 
störa vilande fladdermöss.

Det nationella miljömålet ”Ett rikt växt- och djurliv” 
motiverar de åtgärder som föreslås i detta blad. Målet 
innebär bland annat att det ska finnas tillräckligt med 
livsmiljöer så att långsiktigt livskraftiga populationer 
av arter kan bibehållas. Detta går att uppnå genom att 
skapa eller restaurera viktiga strukturer eller naturtyper i 
områden där sådana saknas eller har skadats, så att för-
utsättningarna för den biologiska mångfalden förbättras. 
Trafikverket har genom det transportpolitiska hänsyns-
målet fått ett tydligt uppdrag att bidra till de nationella 
miljömålen. Dessutom ska infrastrukturen landskaps-
anpassas och barriäreffekter ska minskas. I Trafikverkets 
riktlinje för landskap pekas fladdermöss ut som en 
prioriterad djurgrupp som kräver riktade miljöåtgärder.
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2 Planering och projektering 
Grundprincipen vid planering av ett väg- eller järnvägs-
projekt är att i första hand undvika negativ påverkan 
på miljön. I andra hand ska den negativa påverkan 
begränsas genom skyddsåtgärder, och i sista hand kan 
kompensationsåtgärder vara aktuella. Den här så kallade 
skadelindringshierarkin ska tillämpas under hela plan-
läggningsprocessen.

Infrastruktur kan påverka fladdermöss på flera sätt.  
Det sker dels genom direkta ingrepp i viktiga, insekts-
rika miljöer, dels genom den barriär som infrastrukturen 
orsakar. Eftersom fladdermöss är skyddade, är det en 
fråga som måste beaktas tidigt. Projektet riskerar annars 
att kompliceras och dra ut på tiden.  

2.1 Planläggning av väg eller järnväg
Fladdermusmiljöer måste kartläggas tidigt i processen. 
Detta kan göras genom kontroll och analys av befintliga 
naturinventeringar, uppgifter i artportalen, kartstudier 
och PREBAT-analys1. De flesta fladdermusmiljöer är inte 
kartlagda, vilket gör att befintligt material ofta måste 
kompletteras med inventeringar. Kartläggningen ska 
göras av en fackmässig fladdermusinventerare.

Inventeringar utförs om det finns indikationer på att 
sällsynta arter förekommer i området, eller om vägen 
medför en barriär som orsakar fragmentering av priorite-
rade jaktområden. Inventeringar utförs från midsommar 
till mitten av juli, när honorna lever i kolonier och får sina 
ungar. Inventeringen ska utföras med autoboxar och 
handdetektor, i skymningen eller under natten när det  
är varmt och stilla. 

2.2 Projektering 
När barriärer skapas eller biotoper skadas behöver  
åtgärder genomföras för att minska negativ påverkan 

och behålla landskapets funktioner för fladdermöss.  
Det finns två sorters åtgärder som kan vara aktuella: 
passager och holkar.

Att minska barriäreffekten och underlätta fladdermös-
sens rörelser mellan jakt- och koloniområden måste vara 
högsta prioritet. Om det är en tydlig konfliktpunkt ska 
en passage byggas. Det kan dock vara svårt att avgöra 
när det är en tydlig konfliktpunkt eller hur stor konflikten 
ska vara för att en passage ska byggas. Eftersom det 
inte finns några givna svar får utredningsprocessen och 
samrådet avgöra om en passage ska byggas eller inte. 

2.2.1 Passager
Faunapassager i form av trummor under vägen fungerar 
bra för fladdermöss. Detsamma gäller för faunabroar 
eller ekodukter, där faunan kan passera över vägen. Även 
broar där faunan kan passera under vägen kan i vissa fall 
fungera bra. En gång- och cykelpassage kan till exempel 
fungera bra som passage för fladdermöss, förutsatt att 
belysning inte används, eller att belysningen åtminstone 
begränsas från och med maj, till och med augusti. Fot-
gängare och cyklister utgör dock inte någon störning i sig 
för fladdermössen. En trumma bör vara åtminstone  
1,5 meter i diameter för att fungera. En faunabro över 
vägen måste vara trädklädd. Ju bredare trädzon, desto 
bättre, men det kan också räcka med några trädrader för 
att det ska fungera. Det är också viktigt att det finns skog, 
eller åtminstone buskmark, på båda sidor fram till fauna-
passagen. Helst bör passagen placeras där det fanns en 
livlig trafik med fladdermöss innan vägen byggdes, det vill 
säga i fladdermössens naturliga förflyttningsstråk.  

En trumma som används flitigt av fransfladdermöss för att ta sig under 
vägen. Foto: Johnny de Jong

Den här lösningen där den naturliga vegetationen finns kvar fungerar 
utmärkt som passage för fladdermössen över vägen. Foto: Johnny de Jong

2.2.2 Holkar
Ibland är det inte praktiskt möjligt att bygga faunapas-
sager. Om det fortfarande finns tillräcklig med lämpliga 
fladdermusbiotoper, kan en eller flera fladdermusholkar 

1. PREBAT är ett GIS-verktyg som utvecklats för att identifiera områden där förutsättningar för fladdermöss är goda. 
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vara en lösning. Det gäller främst om vägen har skapat 
en barriär mellan bra jaktmarker och boplatser. Holkarna 
måste då sättas upp på den sida där jaktmarkerna finns. 
Se figur 1.

De fladdermusholkar som byggs för att minska barriär-
effekter bör vara av en större modell som kan härbärgera 
hela kolonier med upp till 500 individer (figur 1). Holken, 
eller holkarna, bör placeras några hundra meter ifrån den 
större vägen, till exempel vid en rastplats som viker av 
från vägen, eller längs med en mindre väg (figur 2).  
Holken kan placeras på en stolpe för sig själv, eller fästas 
vid träd eller exempelvis på broar eller andra konstruk-
tioner. Holken ska placeras i ett varmt läge och nära träd 
eller bryn. Placera holken så pass högt att fladdermössen 
inte kan störas av människor, det vill säga cirka 3 meter. 
Det kan vara bra att sätta upp flera holkar i närheten av 
varandra, eftersom träd och holklevande fladdermöss 
ofta vill byta koloniplats. I tabell 1 framgår att de arter 
som framför allt skulle kunna gynnas av åtgärderna är 
vattenfladdermus, taigafladdermus, mustaschfladder-
mus, fransfladdermus, dvärgpipistrell och brunlångöra.

I figur 1 visas hur en ny väg med tre körfält skär igenom 
ett skogslandskap. På ena sidan av vägen finns lämpliga 
koloniplatser vid en gård och på andra sidan finns  
produktiva miljöer och bra jaktmarker för fladdermös-
sen. En väg med tre körfält är relativt bred, och tillsam-
mans med vägens sidoområden, som saknar träd och 

buskar, skapas en öppen yta på cirka 30 meter. Där 
passerar de skogslevande arterna sällan under kolon-
tiden. En möjlighet för fladdermössen är att flyga genom 
trumman under vägen, men det gör inte alla arter. För 
att kompensera har man i stället satt upp holkar som gör 
det möjligt för fladdermössen att bilda kolonier i anslut-
ning till jaktmarken.

Figur 1. Här har den mötesfria vägen skapat en barriär mellan bra koloniplatser i övre delen av bilden (hus, grova ihåliga lövträd) och bra jaktmarker i nedre 
delen av bilden (vattendrag, våtmarker och större skogsområden). Genom att erbjuda koloniplatser (holkar) i jaktmarkerna minskar barriäreffekten. Några 
arter kan också använda den större trumman för att ta sig mellan koloni och jaktmarker. Kompletterande trummor under den mötesfria vägen kan vara 
åtgärder som ytterligare minskar vägens barriäreffekt. Illustration: Martin Holmer.

Fladdermusholken sätts upp på höga stolpar för att fladdermössen ska vara 
ostörda. Till höger syns fladdermössen i holkens kamrar. Foto: Johnny de Jong
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Alla arter påverkas inte negativt av vägar. Arterna inom släktet Nyctalus, 
det vill säga större och mindre brunfladdermus flyger högt och berörs inte 
alls av vägens barriäreffekter. På bilden ses mindre brunfladdermus  
(Nyctalus leisleri). Foto: Johnny de Jong.

3 Förfrågningsunderlag
3.1 Tidsrestriktioner under produktionstiden
Det är omöjligt att helt undvika störningar under produk-
tionstiden. Den känsligaste perioden för fladdermössen 
är när honorna bildar kolonier och föder sina ungar, det 
vill säga juni–juli för de flesta arter, men maj–augusti för 
arterna inom släktet Pipistrellus (dvärgpipistrell, troll-
pipistrell och sydpipistrell). Undvik omfattande entre-
prenadarbeten under den perioden, om det finns kolo-
nier i närheten. Om koloniträd måste avverkas måste 
artskyddsförordningen beaktas, även när avverkningen 
görs efter koloniperioden. 

3.2 Totalentreprenad
Eftersom de flesta entreprenörer är ovana vid att pla-
nera, analysera och bygga passager och holkar för  
fladdermöss, är det oftast mer lämpligt att ange en  
teknisk lösning för åtgärderna.

Om man väljer att ange funktionskrav måste förutsätt-
ningar beskrivas utförligt i den tekniska beskrivningen 
(TB), så att entreprenören kan räkna på vad en lösning 
kan kosta. Det måste då också vara möjligt att mäta re-
sultatet och jämföra med de förutsättningar som angetts 
i den tekniska beskrivningen.

Projekterade åtgärder ska redovisas för Trafikverket på 
skisser, ritningar och arbetsberedningar innan byggan-
det startar. Även materialkrav ska beskrivas. Se till att 

ekologisk kompetens medverkar vid genomförande och 
egenkontroll.

3.3 Utförandeentreprenad
Nödvändiga arbeten ska beskrivas i mängdförteckning 
(MF) och i teknisk beskrivning (TB) enligt dokumentet 
”Allmän material- och arbetsbeskrivning för anlägg-
ningsarbeten” (AMA), med stöd av råd och anvisningar 
(RA) och mät- och ersättningsregler (MER). 

Använd i första hand befintliga koder och rubriker, men 
objektspecifika koder och rubriker kan vid behov behöva 
skapas. Den kursiva texten nedan är riktad till författaren 
av bygghandlingen. 

Se till att ekologisk kompetens medverkar vid genom-
förande och egenkontroll.

Exempel på relevanta koder för trummor
PBB Rörledningar i ledningsgrav
PBB.43 Trumma av rör av betong, i ledningsgrav
PBB.55 Ledning av plaströr, vägrör, i ledningsgrav
Ange trumtyp samt specificera dimension och längd på 
trumman. 

CBB Jordschakt 
CBB.31 Jordschakt för rörledning

CEC Fyllning för ledning för magasin mm
CEC.31 Kringfyllning för rörledning

DCL Överbyggnader för vegetationsytor
DCL.11 Växtbädd typ 1 och 2, påförd jord

DDB Sådd plantering mm
DDB.111 Sådd av gräs
DDB.121 Torvläggning med odlad torv
DDB.2 Plantering av plantskoleväxter m.m. 
DDB.5 Påförande av tillvarataget markskikt

Exempel på relevanta koder för holkar
DEK Utrustningar och utsmyckningar
DEK.9 Holkar o d
Holkar ska utföras av virke som inte  
är tryckimpregnerat
Ange specifika krav på virke
DEK.92 Fladdermusholkar

Utförandekrav
Fladdermusholkar ska utformas enligt  
principritning TRV DEK.92/1
Bifoga principritning 
Ange antal
Fastsättning
Ange på vilket sätt och var de ska sättas fast
Holken ska sitta på 2-3 meters höjd.
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Tabell 1. Utbredning och biotopval av Sveriges fladdermusarter,  
arternas påverkan av vägar genom barriär effekter, samt nyttjandet av holkar.

Art Förekomst i Sverige

Påverkas av  
vägen som  
barriär

Använder  
gärna 
holkar Biotopval

Vattenfladdermus Från södra Västerbotten och söderut Ja Ja Vattendrag, sjöar, bryn vid 
vatten

Dammfladdermus Sällsynt från en linje Uppland–Dalsland 
och söderut

Ja Ja Vattendrag, sjöar, bryn vid 
vatten

Fransfladdermus Från Ångermanland och söderut Ja Ja Skogsmark, sumpskog

Mustasch- 
fladdermus

Från Gästrikland och söderut Ja Ja Skogsmark, sumpskog

Taigafladdermus Från södra Västerbotten och söderut Ja Ja Skogsmark, sumpskog

Bechsteins  
fladdermus

Skåne Ja Ja Skogsmark

Större musöra Skåne, Blekinge, Gotland, Småland Ja Nej Skogsmark

Nymffladdermus Skåne, Halland, Blekinge Ja ? Skogsmark

Nordfladdermus Hela landet Nej Nej Alla tänkbara biotoper som 
hyser en del träd, bryn eller 
skogsmark

Sydfladdermus Sällsynt från en linje Uppland– 
Värmland och söderut

Nej Nej Alla tänkbara biotoper som 
hyser en del träd, bryn eller 
skogsmark

Större  
brunfladdermus

Från en linje Gästrikland–Värmland 
och söderut, samt Norrlandskusten 
upp till Umeå

Nej Nej Öppna miljöer, strandängar, 
lövskogar

Mindre  
brunfladdermus

Sällsynt i Götaland Nej Nej Öppna miljöer, strandängar, 
lövskogar

Gråskimlig  
fladdermus

Från en linje Gästrikland–Värmland 
och söderut

Nej Nej Alla tänkbara biotoper som 
hyser en del träd, bryn eller 
skogsmark

Dvärgpipistrell Från en linje Gästrikland–Värmland 
och söderut

Ja Ja Skogsmark, bryn, halvöppna 
miljöer

Trollpipistrell Från en linje Uppland–Värmland och 
söderut, samt längs med Norrlands-
kusten upp till Umeå.

Nej Ja Skogsmark, bryn, halvöppna 
miljöer

Sydpipistrell Sällsynt i Götaland och enstaka fynd i 
Sveland

Ja Ja Skogsmark, bryn, halvöppna 
miljöer

Brunlångöra Från södra Västerbotten och söderut Ja Ja Skogsmark, bryn, halvöppna 
miljöer

Grålångöra Skåne och Gotland Ja ? Skogsmark, bryn, halvöppna 
miljöer

Barbastell Götaland och enstaka fynd i Sveland Ja Ja Skogsmark, trädbevuxna 
beteshagar
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Så här bygger du fladdermusholkar
Ritning till två fladdermusholkar som kan sitta rygg mot rygg.  
Du behöver vattenbeständig spånskiva (ca 1,2 cm), t.ex. formplywood  
för baksida, framsida och tak, och vanlig spånskiva för innerväggarna.  
På innerväggarna bör man såga längsgående skåror, så att fladdermössen 
kan få bra grepp. Taket bör täckas med takpapp.  
Slutligen behövs fyrkantslister (2 cm) som ska sitta mellan innerväggarna.

1. Till ytterväggar och tak används  
vattenbeständig spånskiva, ca 12 mm.

2. Till innerväggar används spånskiva, ca 12 mm. 
Såga längsgående skåror på innerväggarna.  
Det ger fladdermössen bra grepp.

3. Distanser som ska  
hålla isär mellanväggarna  
behöver vara ca 2x3 cm.

4. Till sidor och takstöd  
används spånskiva, ca 12 mm. 
Ta ut ventilationsspalter i 
sidor enligt ritning.

Längsgående skåror på fladdermusholkens 
innerväggar ger bra grepp. Bilden visar en 
nordfladdermus. Foto: Niclas Fritzen.



5. Skiss som visar de olika delarnas 
placering i holken.

6. Så här ser holken ut underifrån 
när den är färdigmonterad.

7. Så här ser en korrekt 
monterad holk ut utan 
sidstycken.

8. En färdig holk.  
Montera två likadana holkar  
rygg mot rygg på 2–3 meters 
höjd för bästa resultat.
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