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Nattens insekter finns inte 
jämnt fördelade i landskapet, 
utan de samlas på vissa 
platser, ex. vid ljus … 



…många svärmar över vatten… 



… eller vid toppen av höga föremål (ensamma träd, höga 
byggnader mm, vilket kallas ”hill-topping”) … 



... eller blir sittande där solen har legat på och det 
är lite varmare (metall, berg i dagen, murar mm)… 

Parasitfluga Tachinidae 



… nattetid rör sig en del insekter uppåt för att undvika 
markdimma (som försvårar deras doftkommunikation) … 



…en del insekter flyttar på 
natten på hög höjd (flera 
1000 m)  
… i miljoner… 

Kålmal Plutella xylostella 

Betbladlus Aphis fabae 



… inte underligt att vissa insekter 
ibland samlas runt vindkraftverkens 
torn… 



Fladdermöss är mästare på att hitta 
insektssvärmar … en del arter söker 
ibland efter insekter på hög höjd 
(100-1000 m eller mer) 

Common sheath-tailed bat Taphozous georgianus Australian sheath-tailed bat Taphozous georgianus 



Fladdermöss jagar ibland ute till havs i 
Östersjön. Kanske även i Nordsjön? 



Fladdermöss flyger med munnen öppen för att de använder 
 sonar (ekolokalisation) … de lever i en värld av ekon och ”ser”  
med öronen … MEN BARA FRAMÅT  



Vingens hastighet i spetsen kvällen  
11 okt 2014 vid Jädraås, i svag vind! 
 
Rotorns diam = 70 m, omkr = d x p = 240 m, 
tid per varv = 4 s, hast = 240 m/5 s = 60 m/s 
= 200 km/h! 
 
OM DET BLÅSER ORDENTLIGT GÅR DET 
MYCKET FORTARE! 



Tyskland 10-12 döda/vindkraftverk & år 
Det finns ca 30 000 vindkraftverk i Tyskland, 20 000 till planeras… 

  
Fler fladdeermöss dödas i varmare klimat (Medelhavet), färre i svalare klimat  
Beräkningar för Sverige saknas 

Sydfladdermus Eptesicus serotinus 



Olyckorna är någorlunda  
förutsägbara i tid och 
rum… 

 

Nattetid  
Hög temperatur (>10oC) 
Svag vind (<6m/s) 
På platser där många 
fladdermöss rör sig 

Långörad fladdermus Plecotus auritus 



Seasonal patterns 



…och när det gäller vilka arter som drabbas… 

Arter som jagar insekter på högre höjd! 
Ex stor fladdermus, trollfladdermus, dvärgfladdermus, gråskimlig 
fladdermus, nordisk fladdermus utgör  > 90% av dödsfallen 
Ingen av dessa är rödlistad – ännu… 
 

Stor fladdermus Nyctalus noctula 



70% av fladdermöss som dödas i Tyskland är flyttande arter 
på väg söderut… 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus Foto: Anders Blomdahl 



Andra arter drabbas sällan… 

De som håller till nära marken eller 
över vatten 
 
Ex. 
Vattenfladdermus 
Mustaschfladdermus 
Brandts fladdermus 
Fransfladdermus 
Långörad fladdermus 
och några till 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii 



Hur påverkas 
populationerna? 
 

Ingen vet … ! 
 
Det saknas trovärdiga 
uppskattningar av hur 
många fladdermöss 
som finns! 
 
Gäller globalt och för 
alla arter! 

Större musöra Myotis myotis 

Större musöra Myotis myotis 
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Year 

Återbesök vid vindkraftverk (Kanada) - 
R. Barclay, opublicerade uppgifter – 
tack för lånet Robert! 



    Artskyddsförordningen  
Fladdermöss - alla arter 
 

…får ej avsiktligt skadas eller dödas 
…deras fortplantnings- och viloplatser får ej 
skadas avsiktligt 
…får ej avsiktligt störas under tiden för 
fortplantning och flyttning 

Avsiktligt betyder i detta sammanhang att den som utför 
åtgärden förstår den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande och ändå genomför den, 
det vill säga är medveten om att ett skyddat djur sannolikt exempelvis störs, även om 
störningen inte var syftet med åtgärden” (Handbok för Artskyddsförordningen del 1) 

Vattenfladdermus Myotis daubentonii 



Vad gör vi nu? 
Låt oss använda den kunskap vi har!  

Barbastell Barbastella barbastellus 

Barbastell Barbastella barbastellus 



1. Undvik att bygga vindkraftverk på platser där 
många fladdermöss vistas 

2. Använd tillfällig avstängning under riskabla 
förhållanden ”Fladdermusläge” (”bat mode”) 
Reducerar dödligheten kraftigt (90 %)! 

Långörad fladdermus Plecotus auritus 

Långörad fladdermus Plecotus auritus 



Skog och berg i norr och 
slättområden i söder är 
däremot ofta lämpliga för 
vindkraftutbyggnad 



Men undvik sjöar och våtmarker 
och andra platser med hög  
insektsrikedom …  
samt kustlinjen … 



Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 

 Vindkraft är inte det STORA 

hotet mot våra fåglar! 

 Men kanske för våra 

fladdermöss - men detta bör 

kunna  hanteras! 

 Vindkraft bör inte byggas var som helst! 

 Med god framförhållning och planering kan många risker 

och konflikter undvikas! 

 En mer övergripande planering behövs ! 

 Om man är negativ till allt är det ingen som lyssnar 

 Ta de ”rätta” striderna! 

 

Att tänka på 

Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 



Tack! 

Medelhavshästskonäsa Rhinolophus euryale 



Frågor kring fåglar, fladdermöss och 
vindkraft? 

martin.green@biol.lu.se (fåglar) 

jens.rydell@telia.com (fladdermöss) 

mailto:martin.green@biol.lu.se
mailto:jens.rydell@telia.com

