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Abstract
Artificial light is a contributing factor to habitat fragmentation and habitat loss for nocturnal
animals such as bats. While fast flying species of bats sometimes can benefit from street
lights, slower flying species are the ones most affected by lights due to their increased
vulnerability to predation. Old churches are suitable roosting places for bats but are
increasingly lit up for aesthetic reasons. This may lead to bat species loss and reduced
diversity. In order to test whether species richness of occurring bat species correlates to the
number of up lit sides of churches, 9 different sites in Vänersborgs municipality were
observed. The area around churches and graveyards at each site were searched for bats using
automatically recording autoboxes, manual heterodyne and time expansion bat detectors. For
all sites combined, 10 species were found in total which means there is a high abundance of
bat species in Vänersborg’s municipality. My results show that bat species richness is reduced
with the number of lit sides of church buildings. Each up lit side reduces bat species richness
on an average with 2 species. Especially slower flying species of bats are negatively affected
by artificial light. I conclude that lighting is threatening the general survival of bats and I
recommend that (1) artificial lights for only esthetic reasons on old buildings were bats occur
should be removed. (2) if lights are necessary, that lighting should be restricted to one of the
least sensitive areas, depending on occurring species. This way resident bats species will have
dark corridors to move through between their roots and feeding grounds.

Sammanfattning
Artificiell belysning är en bidragande faktor till habitatfragmentering och habitatförlust för
nattaktiva organismer som fladdermöss. Långsamt flygande arter av fladdermöss påverkas
mer av ljuset än snabbflygande arter eftersom de lättare blir byten för predatorer vid upplysta
miljöer. Fladdermöss bosätter sig gärna i äldre byggnader som kyrkor, men kyrkorna blir allt
mer belysta av estetiska själ. Som en konsekvens av artificiellt ljus kan detta medföra att
diversiteten av fladdermusarter kan minska. För att undersöka om antalet förekommande
fladdermusarter har ett samband med antalet upplysta sidor på kyrkobyggnader, utfördes en
fältinventering där 9 lokaler undersöktes inom Vänersborgs kommun. Fladdermöss
observerades vid kyrkogårdsområdena med hjälp av automatiskt inspelande autoboxar samt
med manuell heterodyning och tidsexpansion detektorer. Totalt hittades 10 olika arter av
fladdermöss på lokalerna, vilket tyder på en hög artförekomst inom Vänersborgs kommun.
Mitt resultat visar att för varje upplyst sida av kyrkorna förloras ungefär 2 fladdermusarter
samt att långsamt flygande arter påverkas negativt av artificiell belysning. Denna studie visar
att belysning hotar fladdermössens generella överlevnad. För att förekommande arter ska
kunna förflytta sig säkert mellan sina bon i gamla byggnader och kring sina jaktmarker
rekommenderar jag att (1) belysning av byggnader där fladdermöss förekommer som enbart
sker av estetiska skäl bör upphöra helt. (2) restriktioner för nödvändig belysning av gamla
byggnader koncentreras till endast de minst känsliga områdena beroende på förekommande
arter. Därmed kan förekommande fladdermöss säkert förflytta sig via mörka korridorer
mellan bon och jaktmarker.
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Inledning
Ljusets påverkan på artförekomsten av fladdermöss
Ett av de troligen största hoten mot fladdermöss idag är den allmänt ökade användningen av
artificiell belysning i samhället, och särskilt belysning av äldre byggnader som kyrkor där
många fladdermusarter väljer att bosätta sig (Ahlén 2017, Rydell et al. 2017). I takt med en
ökande befolkning och det moderna samhällets ständiga utveckling blir både städer och
landsbygd allt mer upplyst världen över (Hölker et al. 2010, Stone et al. 2017). På grund av
elektrisk belysning ökar natthimmelns ljusstyrka globalt med 6% per år. Mörkrets betydelse
för en hög biologisk mångfald ignoreras nästan totalt i dagsläget vid utveckling och strategisk
planering av både städer och landsbygd (Hölker et al. 2010). Eftersom belysning ökar världen
över påverkas flertalet nattaktiva organismer. Fladdermöss är en djurgrupp som blir speciellt
utsatt av störningar från belysning (Rydell et al. 2017, Stone et al. 2009). Gatubelysning,
fasadbelysning på byggnader och annan estetisk belysning påverkar fladdermössens aktivitet,
rörelsemönster, överlevnad och reproduktionsförmåga (Le Corre et al. 2002, Russo et al.
2019). Belysning som stör aktivitet och rörelsemönster försämrar både jaktmöjlighet och
födointag vilket i sin tur leder till sämre tillväxt och överlevad, speciellt hos juvenila individer
(Boldogh et al. 2007). Tekniken för belysning utvecklas konstant, därför är det viktigt att
undersöka hur belysning påverkar artsammansättningen av fladdermöss och deras överlevnad.
Fladdermöss behöver varierande typer av bo- och viloplatser. Boplatserna väljs ut efter årstid
och beroende på vilken funktion platsen ska fylla just då. Exempelvis om boplatsen är till för
att övervintra på, reproducera sig eller för att jaga. Fladdermöss bosätter sig gärna i håligheter
och springor i berg eller i barken hos äldre träd, samt i äldre byggnader som exempelvis
kyrkor (Stone et al 2013). Kyrkor är ofta ostörda och lugna miljöer vilket passar utmärkt för
dagsvilande fladdermöss. Både vindsutrymmen och springor under takplattor används flitigt
av fladdermöss (Rydell et al 1987). Kyrkor och kyrkogårdsområden är särskilt betydelsefulla
för fladdermössen eftersom kyrkobyggnaderna och äldre träd som ofta finns bevarade på
kyrkogårdarna kan fungera som lämpliga boplatser och övervintringsplatser. Brunlångöra
(Plecotus auritus) är en art som föredrar att bosätta sig i vida takutrymmen i äldre byggnader
som kyrkor (Rydell 1987). En fladdermuskoloni lämnar mycket sällan sin boplats om den inte
utsätts för störningar (Rydell 1987). En sådan störning kan vara fasadbelysning. Kyrkor i
södra Sverige med etablerade fladdermuskolonier av P. auritus minskade från 61 % till 38 %
mellan 1980 och 2016. De kyrkor som fladdermuskolonierna hade övergett hade alla blivit
utrustade med fasadbelysning runt byggnaderna (Rydell et al 2017). Detta innebar att det
saknades skyddande mörka korridorer för fladdermössen att ta sig in och ut från sitt bo, vilket
i sin tur lett till att boplatsen inte längre varit bebolig för kolonierna som antingen dog till
följd av störningarna eller tvingades söka andra boplatser (Rydell et al 2017). För att
långsiktig kunna gynna våra fladdermusarter är det viktigt att bevara deras bo- och viloplatser,
samt att minska eller utesluta eventuella störningsfaktorer som artificiellt ljus medför.
Mörka korridorer i landskapet är av stor betydelse för fladdermössens spridnings och
rörelsemönster. Korridorer och linjer längs med vegetation, alléer, skogskanter, järnvägar,
murar och vattendrag används som navigationsstrukturer för att kunna nå sina boplatser och
jaktområden (Limpens & Kapteyn 1991, Verboom et al. 1999). Fladdermöss behöver använda
sig av den effektivaste vägen för att kunna optimera födointaget och minska
energiförbrukningen. Om viktiga korridorer i landskapet försvinner eller störs av exempelvis
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belysning hotar det fladdermössens överlevnad eftersom de tvingas välja kostsammare rutter
till sina bon och jaktmarker. Många arter av fladdermöss försöker att flyga högt ovanför, eller
vid sidan av ljuskällorna medan andra vänder om igen innan de hinner nå fram till det
upplysta området (Hale et al. 2015, Racey & Swift 1985). Desto mer tid fladdermössen
tvingas lägga på att förflytta sig, desto mindre är kvar till att jaga, vilket kan resultera i sämre
fitness, mindre energireserver och därmed minskad överlevnad (Lacoeuilhe et al. 2016,
Rydell et al. 2017, Stone et al. 2013). Både boplatser och jaktområden kan överges om den
omgivande miljön blir för fragmenterad av belysning och om mörka korridorer saknas (Rydell
et al. 2017, Zeale et al. 2018). Belysning kring äldre byggnader där fladdermöss har bosatt sig
försvårar möjligheten för dem att hitta mörka korridorer att ta sig fram mellan boplatser och
jaktmarker. Det är därför viktigt att inkludera bevarandet av mörka korridorer vid
åtgärdsarsplaner.
Påverkan på långsamt flygande arter respektive snabbflygande arter
Sveriges fladdermusarter kan delas in i två olika grupper (1) långsamt flygande arter och (2)
snabbflygande arter. Långsamt flygande fladdermusarter som B. barbastellus, långörade
fladdermöss (Plecotus spp.) och musörade fladdermöss (Myotis spp.) flyger ut senare på
kvällen när det hunnit bli mörkare ute. Fladdermöss som tillhör gruppen långsamt flygande
arter är de som drabbas hårdast av effekterna som artificiellt ljus medför (Haddock et al. 2019,
Rydell et al. 2017). Dessa arter är anpassade till områden med tät vegetation och undviker
generellt att jaga i öppna områden (Norberg & Rayner 1987). Långsamt flygande och
ljuskänsliga arter som Myotis spp. undviker till och med mindre upplysta områden som
understiger 1 lux (jämförelsevis med månljuset som generellt har en belysningsstyrka på
0,05–0,1 lux) (Kyba et al. 2017). Detta indikerar att även svagt ljus kan störa långsamt
flygande fladdermöss beteende (Azam et al. 2015, Stone et al. 2012, Stone et al. 2013).
Snabbflygande arter som Pipistrellus spp., Eptesicus spp. och Nyctalus spp. är arter som jagar
i öppna områden med lågfrekvent ekolokalisering men med hög intensitet av pulser. Dessa
arter kan i vissa fall dra nytta av gatubelysning, vilket lockar till sig insekter (Denzinger &
Schnitzler 2013, Lacoeuilhe et al. 2014, Mathews et al. 2015, Svensson & Rydell et al. 1998).
Att vissa arter är mer känsliga för belysning än andra arter beror mycket på arternas
utformade flyg- och jaktteknik (Lacoeuilhe et al. 2014, Rydell et al. 2017). Nattens naturliga
mörker medför ett automatiskt skydd mot predatorer för fladdermöss, speciellt för de
långsamt flygande arterna som inte kan undvika predatorer lika snabbt som snabbflygande
arter kan. Om området där de långsamt flygande arterna vistas är för upplyst ökar
predationsrisken och de kan snabbt bli ett lätt byte för rovfåglar och katter. Därmed är
mängden mörker en direkt faktor som påverkar överlevnad och reproduktionsförmågan hos
fladdermöss (Jones & Rydell 1994, Rydell et al. 1996). För att kunna skydda långsammare
och mer känsliga arter av fladdermöss är det viktigt att undersöka om långsamt flygande arter
av fladdermöss påverkas mer negativt av belysning än vad snabbflygande arter gör.
Fladdermössens utbredning och skydd i Sverige
I Sverige finns totalt 19 olika arter av fladdermöss vilket utgör ca. en fjärdedel av landets
däggdjursarter. I södra delarna av Sverige är artantalet högst medan endast ett fåtal arter av
fladdermöss förekommer i norra Sverige (Naturvårdsverket 2019). Alla 19 förkommande arter
är fredade enligt 3§ i jaktlagen och fridlysta i Sverige enligt 4§ i Artskyddsförordningens
fridlysningsbestämmelser (2007:845) vilket innebär att de inte får dödas eller störas (Sveriges
riksdag 1987, Sveriges riksdag 2007). Hela 9 av Sveriges fladdermusarter är hotade enligt den
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svenska rödlistan (ArtDatabanken 2015). Enligt EU:s art och habitatdirektiv ingår 4 av
Sveriges förekommande arter; Barbastell (Barbastella barbastellus), Bechsteins fladdermus
(Myotis bechsteini), Dammfladdermus (Myotis dasycneme) och Större musöra (Myotis myotis)
i direktivet som Sverige måste skapa bevarandeområden för. Det innebär att förändringar och
ingrepp i miljön som skulle kunna påverka fladdermössen negativt måste utredas.
Fladdermusbeståndet måste främjas och dess boplatser och jaktområden måste skyddas enligt
det internationella avtalet EUROBATS som Sverige förbundit sig till. Trots detta sker mycket
få åtgärder för att motverka potentiellt förödande effekter på fladdermusbeståndet.

Syfte
Kyrkobyggnader och äldre träd som ofta hittas inom kyrkogårdsmiljöer är potentiellt lämpliga
boplatser och övervintringsställen för fladdermöss. Dock utsätts kyrkogårdsområden och
kyrkobyggnader allt mer för artificiellt ljus i from av fasadbelysning, strålkastare,
tornbelysning och gatlyktor som inte är optimalt för att främja fladdermössens överlevnad.
Därför syftar denna studie till att undersöka om det finns ett negativt samband mellan
artificiellt belysta kyrkor och antalet förekommande fladdermusarter.
Eftersom en del arter av fladdermöss är känsligare för belysning än andra arter är det andra
syftet med studien att undersöka om långsamt flygande arter skulle kunna påverkas mer än
snabbflygande arter av de störningar artificiellt ljus medför. Detta för att ytterligare kunna
fastställa vilka områden som behöver prioriteras vid bevarande och åtgärdsarbete.
Frågeställningar:
1. Finns det ett negativt samband mellan artrikedom av fladdermöss och antalet belysta
sidor på äldre kyrkobyggnader?

2. Påverkas långsamt flygande arter av fladdermöss mer än snabbflygande arter av
belysning?

Material & metoder
Studieområde och studiedesign
Artsammansättningen av fladdermöss undersöktes på totalt 9 lokaler inom Vänersborgs
kommun som visas i figur 1 och 2 (för enskilda kartor för varje lokal, se bilaga 2–10).
Gemensamt för varje lokal var att alla kyrkogårdsområden hade äldre kyrkobyggnader byggda
innan 1940, och var placerade i landsbygdsmiljö i närheten av varierande skogs- och
odlingslandskap. Kyrkorna som undersöktes varierade i belysningsgrad mellan 0, 1, 2 och 3
upplysta sidor per kyrka. Studien kan på så sätt testa sambandet mellan antalet upplysta sidor
och antal förekommande fladdermusarter för varje lokal. Fem av de 9 lokaler som
inventerades har tidigare inventerats efter förekommande fladdermusarter, exempelvis
Timmerviks k:a och Västra Tunhems k:a (Ahlén 2015) samt Västra Tunhems k:a, Vänersnäs
k:a och Brålanda k:a. (Ahlén & Kullingsjö 2008).
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Figur 1. Sverigekarta där den mörkare blå färgen representerar Västra Götalands län. © Länsstyrelsen
©Lantmäteriet

Figur 2. Översiktskarta över inventeringslokaler inom Vänersborgs kommun. Ortofoto. © Länsstyrelsen
©Lantmäteriet.
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Fältinventering
Inventeringsarbetet för att undersöka artsammansättningen av fladdermöss utfördes mellan
den 17:e mars 2019 till den 25:e augusti 2019 med totalt 19 dagar i fält som förlades till nätter
med gynnsam väderlek av relativt varma, vindstilla, moln och regnfria nätter. Ingen
fältinventering utfördes när temperaturen understeg +8° C. Nätternas väder, temperatur och
koordinater för både kyrkobyggnaderna och utplacerade autoboxar noterades i
inventeringsprotokoll för varje lokal. Två stycken autoboxar (Pettersson D500x, Pettersson
Elektronik AB, Uppsala, Sweden) placerades ut i varsin ände av kyrkogårdsområdena med
lämplig placering på träd eller mur, dels för att täcka ett så stort område av lokalen så bra som
möjligt och dels i närheten av där fladdermöss förväntades kunna befinna sig för att jaga
insekter. Autoboxarna ställdes in på att fånga upp frekvenser mellan klockan 21.00-00.00 för
varje lokal. Samtidigt som autoboxarna spelade in ultraljud i realtid automatiskt, användes
heterodyning (Magenta 5, Magenta Electronics Ltd, Tutbury, England) och tidsexpansion
(Ecometer touch PRO, Wildlife Acoustics, Maynard, USA) handdetektorer för att undersöka
hela lokalen och notera vilka arter som befann sig inom området. Varje lokal inventerades till
fots med handdetektorer genom att lyssna av hela kyrkogårdsområdet. Antalet belysta sidor av
kyrkorna för varje lokal räknades för att kunna avgöra om en potentiell negativ påverkan på
fladdermöss förekom. Observationer av utflygande fladdermöss från kyrkobyggnaderna och
omgivande träd under inventeringen noterades också.
Ljudanalys
Insamlade data från autoboxarna och echometern analyserades i efterhand med ett
bioakustiskt ljudanalysprogram, BatSound v. 4.2 (Pettersson Elektronik AB, Uppsala,
Sverige). Ljudfilerna analyserades med samtliga inställningar i programmet: 3000
millisekunder per plot, minimumfrekvens 0, maxfrekvens 120 000, gränsvärde 7, FFT
window Hamming, amplitud färgkartläggning gul, röd & blå. För att kunna artbestämma varje
ljudfil användes bestämningslitteratur (Russ 2012) som jämfördes med pulsintervall,
pulslängd, maxamplitud, start och slutfrekvens. Mustaschfladdermus (Myotis mystacinus) och
tajgafladdermus (Myotis brandtii) är näst intill omöjliga att skiljas åt vid artbestämning, både
via ljudanalys och i fält med handdetektor, därför har dessa grupperats ihop som en art
(Mmys/Mbra). Alla ljudfiler som analyserades i ljudanalysprogrammet delades in i långsamt
flygande respektive snabbflygande arter för att kunna avgöra om långsamt flygande arter
påverkades mer av antalet belysta sidor vid kyrkobyggnader än snabbflygande arter gör (se
bilaga 1 för snabb- och långsam flygande arter)
Statistisk analys
Statistiska analyser utfördes i programmet SPSS (IBM SPSS statistics 24, New york, United
States). För att se om den insamlade datan var normalfördelad eller inte utfördes One-Sample
Kolmogorov-Smirnof tester vilket visade att datan för antalet belysta sidor, det totala antalet
arter, snabbflygande arter och långsamt flygande arter var normalfördelad. Jag använde linjär
regression för att undersöka sambandet mellan antalet förekommande fladdermusarter och
antalet upplysta kyrkosidor bland lokalerna (n=9). Linjär regressions tester utfördes också för
att se om det fanns något signifikant samband mellan antalet snabbflygande arter och antalet
upplysta sidor, samt om det fanns ett signifikant samband mellan antalet långsamt flygande
arter och antalet upplysta sidor i de 9 undersökta lokalerna.
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Resultat
Ljusets påverkan på artförekomsten av fladdermöss
Det fanns ett signifikant samband mellan antalet förekommande arter av fladdermöss och
antalet belysta sidor av kyrkobyggnaderna på de inventerade lokalerna (R2 = 0,55, F = 10, 9,
P = 0,013). Regressionsekvationen lyder: y = 7,98 – 1,67x som framgår i Figur 2, vilket visar
att ca. 2 arter (1,67) förloras per upplyst sida av kyrkobyggnaderna.

Figur 2. Scatter plot diagram som visar ett signifikant samband mellan antalet fladdermusarter per kyrka och
antalet belysta sidor av kyrkorna, samt att ca 2 (1,67) arter av fladdermöss försvinner per upplyst sida.
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Påverkan på långsamt flygande arter respektive snabbflygande arter
Inget signifikant samband (P = 0,10) fanns mellan antalet snabbflygande arter av fladdermöss
och antalet belysta sidor av kyrkobyggnaderna på de inventerade lokalerna, vilket redovisas i
figur 3A. Mellan antalet förekommande långsamt flygande arter av fladdermöss och antalet
belysta sidor av kyrkobyggnaderna fanns ett signifikant samband (R2 = 0,54, F = 10,3 , P =
0,015). Regressionsekvationen y=2,44–0,69*x framgår i Figur 3B.

Figur 3A. Scatter plot diagram över antalet snabbflygande arter och antalet upplysta sidor av kyrkobyggnaderna.
Figur 3B. Scatter plot diagram som visar ett signifikant samband mellan antalet förekommande arter av
långsamt flygande fladdermöss i relation till antalet upplysta sidor av kyrkobyggnader

Kartläggning av förekommande fladdermusarter
Totalt analyserades 631 st. filer från echometern varav 446 innehöll ultraljud från
fladdermöss, samt 2068 st. ljudfiler som spelats in med hjälp av autoboxar, varav 1414 st.
innehöll ultraljud från fladdermöss. Med analysering utifrån filerna innehållandes ultraljud
från fladdermöss, hittades totalt 10 olika arter av Sveriges 19 förekommande fladdermusarter i
Vänersborgs kommun, vilket framgår i tabell 1. Den artrikaste lokalen var Vänersnäs kyrka
där 9 olika arter observerades följt av Sundals Ryrs gamla kyrka och Västra Tunhems kyrka
där 7 arter observerades. Vid Timmerviks kyrka hittades 5 olika arter. 4 olika arter
observerades vid Gestads kyrka, Vassända Naglums kyrka, Brålanda kyrka och Väne-Ryrs
kyrka. Dock varierade arterna mellan lokalerna. Sundals Ryrs kyrka var minst artrik med
endast en art observerad inom lokalens område.
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Tabell 1. Redovisning av antal belysta sidor av kyrkorna för varje lokal samt artfynd från de ljudfiler som spelats in via Pettersson autobox
D500x samt med Echometer touch PRO och som analyserats i BatSound v. 4.2. Kyrkorna är arrangerade efter antalet belysta sidor där minst
antal belysta sidor kommer först och flest antal belysta sidor kommer sist i tabellen.
Snabbflygande arter

Långsamt flygande arter

Belysta Ppyg1 Ppip
sidor
0
x

Pnat

Enil

Vmur

x

x

x

Vänersnäs k:a

1

x

x

x

x

x

Västra Tunhems
k:a

1

x

x

x

x

Timmervik k:a

1

x

x

x

Vassända
Naglums k:a

2

x

x

x

Väne-Ryrs k:a
Gestads k:a

2
3

x
x

x
x

Brålanda k:a

3

x

Sundals Ryrs
k:a

3

x

Kyrkor
Sundals Ryrs
gamla k:a

1

x

x

x

Nnoc

Nlei

Mdau

Paus

Mmys/Mbra

Totalt antal arter

x

x

7

x

x

x

9

x

x

x

7

x

x

5

x

x

4
x

x
x

x
x

4
4
4
1

Förkortningsbetydelser: Ppyg = Pipistrellus pygmaeus, Ppip = Pipistrellus pipistrellus, Pnat = Pipistrellus nathusii, Enil = Eptesicus nilsonii, Vmur =
Vespertilio murinus, Nnoc = Nyctalus noctula, Nlei = Nyctalus leisleri, Mdau = Myotis daubentonii, Paus = Plecotus auritus, Mmys/Mbra = Myotis
mystacinus/Myotis brandtii.
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Inventeringslokaler
Sundals ryrs k: a
Vid denna lokal har det inte tidigare kartlagts några arter av fladdermöss (Artportalen 2019).
Precis vid skymning observerades två dvärgpipistreller (Pipistrellus pygmaeus) flyga ut från
tornet av Sundals ryrs kyrka. P. pygmaeus var även den enda förekommande arten som
spelades in för området både via autobox och handdetektor. Kyrkogården och kyrkan i sig var
kantad av gatlyktor med få mörka korridorer. Den omgivande miljön bestod främst av
åkermarker vilket inte är särskilt lockande jaktmarker för de flesta arter av fladdermöss. Den
mycket låga artförekomsten kan bero på av en kombination av en hög grad av belysning för
området och oattraktiva jaktmarker.
Västra Tunhems k: a
M. mystacinus/M. brandtii, P. pygmaeus, större brunfladdermus (Nyctalus noctula),
nordfladdermus (Eptesicus nilsonii), P. auritus och gråskimlig fladdermus (Vespertilio
murinus har tidigare observerats på lokalen (Ahlén & Kullingsjö 2008). Vid ytterligare en
tidigare inventering hittades arterna M. mystacinus/M. brandtii, vattenfladdermus (Myotis
daubentonii), fransfladdermus (Myotis nattereri), P. pygmaeus, P. pipistrellus, N. noctula, E.
nilsonii, V. murinus, B. barbastellus och P. auritus för lokalen (Ahlén 2017, Artportalen
2019).
Lokalen hade en väldigt hög fladdermusaktivitet med 7 observerade arter under
fältinventeringen (M. mystacinus/M. brandtii, P. pygmaeus, N. noctula, E. nilsonii, P. auritus,
M. daubentonii, V. murinus). Anknytande miljöer till kyrkogårdsområdet antyder på höga
naturvärden med mycket varierande natur och strukturer. B. barbastellus, M. nattereri och P.
pipistrellus är hotade arter som påträffats under tidigare inventeringar vid Västra Tunhems
kyrka (Ahlén 2017). Inspelningar från samtliga av dessa hotade arter återfanns inte under
utförd inventering. Därmed bör man lägga resurser för ytterligare inventeringar för att
säkerställa att dessa rödlistade arter finns kvar i området. Man bör också ta högsta möjliga
hänsyn till miljön inom området då omgivande äldre träd, byggnader, naturbetesmarker,
grottor och skogar är av högt värde för att förekommande arter ska trivas.
Brålanda k: a
Miljön kring Brålanda kyrka kantas av öppet odlingslandskap som bryts av med Frändeforsån,
lövträd och ladugårdar. Närheten till Frändeforsån verkade ha stor betydelse för de flesta arter
som observerades på lokalen eftersom nästan alla arter jagade i närheten till vattnet. Speciellt i
anknytning till kyrkobyggnaden, men endast vid den mörkare delen av lokalen då
kyrkogårdsområdet var väldigt upplyst av både strålkastare och gatlyktor. P. pygmaeus, E.
nilsonii och P. auritus har tidigare observerats vid Brålanda kyrka (Ahlén & Kullingsjö 2008).
P. auritus återfanns inte vid inventeringen, däremot observerades utöver P. pygmaeus och E.
nilsonii även M. daubentonii och den lite ovanligare trollpipistrellen (Pipistrellus nathusii)
som inte tidigare observerats vid platsen. Endast snabbflygande och mer ljustoleranta arter
observerades vid inventeringen. P. auritus en art som är både långsamt flygande och
ljuskänslig. Eftersom arten inte återfanns vid investeringstillfället skulle det kunna betyda att
arten inte längre förekommer i området vilket skulle kunna bero på mängden belysning i
området, predationsrisk, konkurrens om föda mellan mer ljustoleranta arter eller andra
ogynnsamma förhållanden för arten. Återbesök för att säkerställa om arten finns kvar i
området bör utföras.
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Gestads k: a
För denna lokal observerades M. mystacinus/M. brandtii, E. nilsonii, V. murinus samt P.
pygmaeus. Inga tidigare observationer av fladdermöss har kartlagts vid lokalen (Artportalen
2019). Kyrkogården var relativt liten men hade ändå flertalet belysningskällor. Fladdermössen
verkade undvika den upplysta kyrkogården trots att där fanns en allé som fladdermöss gärna
navigerar sig efter. Istället koncentrerades aktiviteten till parkeringen precis intill kyrkan där
en del lövträd fanns att jaga bland. Trots omgivande åkermarker hittades 4 arter av
fladdermöss på lokalen, varav 3 av arterna anses mer ljustoleranta. Detta skulle kunna antyda
på en brist på lämpliga boplatser i området där främst ljustoleranta arter söker sig till kyrkan
för att bosätta sig trots mängden ljus.
Vassända naglums k: a
E. nilsonii, P. pygmaeus, V. murinus och N. noctula observerades vid lokalen som inte har
några tidigare observerade fladdermusarter (Artportalen 2019). I omgivningen fanns tillgång
på flera äldre träd och betesmarker som utgjorde fina tänkbara jaktmarker. Därför förväntades
en högre aktivitet av fladdermöss för lokalen. 4 arter noterades totalt för lokalen, men
aktiviteten var låg. Endast ett fåtal individer av varje art jagade på platsen. Kyrkan och den
stora omgivande kyrkogården var relativt upplyst vilket kan ha försvårat navigeringen mellan
korridorer som varit för upplysta att ta sig igenom.
Timmerviks k: a
M. mystacinus/M. brandtii, P. pygmaeus, V. murinus, E. nilsonii, N. noctula och M.
daubentonii har tidigare observerats vid Timmervik kyrka (Ahlén 2017, Artportalen 2019).
Vid inventeringstillfället observerades M. mystacinus/M. brandtii, P. pygmaeus, V. murinus,
E. nilsonii och P. auritus. M. daubentonii förekom högst troligen i området eftersom
kyrkogården ligger i nära anslutning till vatten. Däremot observerades inte arten varken i fält
eller vid ljudanalys. Likaså observerades inte heller N. noctula i området även om den
troligtvis skulle kunna förekomma där. Lokalen i sig var överlag inte säkerskilt upplyst, och
med endast en upplyst sida av själva kyrkobyggnaden skulle det kunna förväntas att fler arter
förekommer vid lokalen. Utflygande P. auritus observerades från ett träd intill kyrkans östra
sida. De flesta arter jagade längs med kyrkans östra sida samt rörde sig längs med
skogskanten av kyrkogården och undvek de mer upplysta delarna av området.
Väne-ryrs k: a:
För denna lokal finns inga tidigare fynd av fladdermöss (Artportalen 2019). Under
inventeringstillfället observerades M. mystacinus/M. brandtii, P. auritus, P. pygmaeus samt E.
nilsonii. P. pygmaeus var den art som var mest frekvent i området. Lokalen i sig hade en
mindre kyrka med ett litet kyrkogårdsområde. Precis intill kyrkogården fanns ett järnvägsspår
kantad av vegetation, som användes markant av främst P. auritus och M. mystacinus/M.
brandtii. Själva kyrkobyggnaden var belyst på två sidor. Vid en av de mörkare långsidorna
observerades utflygande P. pygmaeus från taket på byggnaden. Detta indikerar att
fladdermössen huserar i området men verkar endast använda de mörka korridorerna inom
lokalen för att nå både boplats och för jaktområden.
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Sundals ryrs gamla k: a:
En mycket intressant och helt obelyst lokal med väldigt hög fladdermusaktivitet. Vid
parkeringen fanns endast en gatlykta som inte var i bruk. P. auritus, M. mystacinus/M.
brandtii, E. nilsonii, P. pygmaeus, P. nathusii, V. murinus och N. leisleri noterades på lokalen.
Även observationer av koloniserande P. auritus och E. nilsonii noterades flyga ut från
springor under taket på kyrkan. På denna lokal har inga observationer av fladdermöss tidigare
noterats trots ett mycket intressant läge (Artportalen 2019). Tillgång på bra jaktmarker intill
skog och betesmarker ökar värdet för lokalen. Det var en tydlig ökad aktivitet av fladdermöss
över hela kyrkogårdsområdet tillskillnad från tidigare belysta kyrkogårdar där fladdermössen
som observerats oftast flugit längs med mörkare korridorer. Denna lokal bör definitivt
skyddas mot störningar som belysning, röjning av äldre träd eller eventuell renovering av
kyrkan. Jag rekommenderar även att utföra ytterligare en inventering av området för att
säkerställa om fler arter rör sig i området eftersom det är högst troligt.
Vänersnäs k: a:
Tidigare har P. auritus, E. nilsonii, N. noctula och P. pygmaeus observerats för lokalen
(Ahlén 2017, Artportalen 2019). Vid inventeringen noterades P. auritus, E. nilsonii, N.
noctula, P. pygmaeus, M. mystacinus/M. brandtii, M. daubentonii, V. murinus, P. nathusii och
P. pipistrellus. Vilket är hela 5 arter fler än vad som noterats vid tidigare inventering. Det var
mycket hög fladdermusaktivitet runt både kyrkan och på kyrkogården. M. mystacinus/M.
brandtii, P. nathusii, P. pygmaeus och E. nilsonii sågs flyga ut från flera av de mycket gamla
och kraftiga träden på kyrkogården. Omgivande miljö bestod av betesmarker, åkrar och
skogsområden med mycket ädellövträd. Kyrkogården var väldigt svagt belyst, med endast en
belyst sida av kyrkan. Man bör utreda om belysning på lokalen är nödvändig överhuvudtaget,
och om inte det anses vara nödvändigt bör den avvecklas helt med tanke på den höga
artförekomsten och aktiviteten i området. Alternativt kan dagens förekommande ljuskälla
ersättas med sensorbelysning för att belysa kyrkogården så lite som möjligt och för att
undvika att störa förekommande arter så mycket som möjligt.
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Diskussion
Denna studie visar att artrikedomen av fladdermöss minskar drastiskt med antalet upplysta
sidor av kyrkobyggnader; ca 2 arter förloras i genomsnitt per upplyst sida. Långsamt flygande
arter är den grupp av fladdermöss som drabbas främst, och som försvinner först när kyrkor
blir allt mer belysta av exempelvis fasadbelysning eller när fler än en sida av kyrkorna är
belysta Haddock et al. 2019, Jones & Rydell 1994, Rydell et al. 2017, Rydell et al. 1996).
Snabbflygande arter är generellt sätt mer toleranta mot belysning och klarar sig därmed bättre
i större utsträckning tillskillnad ifrån vad långsamt flygande arter gör (Denzinger & Schnitzler
2013, Lacoeuilhe et al. 2014, Mathews et al. 2015, Svensson & Rydell et al. 1998).
Ljusets påverkan på artförekomsten av fladdermöss
Studien visar att det finns ett negativt samband mellan artrikedomen av fladdermöss och
antalet belysta sidor av äldre kyrkor. När mer än en sida blir belyst sjunker antalet
förekommande arter markant. Eftersom ungefär 2 arter förloras per upplyst sida av kyrkorna
visar det hur viktigt mörkret är för nattaktiva organismer som fladdermöss. De flesta
organismers fysiologiska beteenden är regelbundet cykliska under en 24 timmars
dygnsperiod, kallad den cirkadiska klockan. Den cirkadiska klockan påverkar bland annat
tillväxt och beteende. Belysning under den mörka tiden på dygnet kan störa den cirkadiska
klockan vilket påverkar nattaktiva organismer som fladdermöss negativt (Fonken & Nelson
2014, Gaston et al. 2013, Hölker et al. 2010). Det naturliga mörkret fungerar som en indikator
för fladdermössen, vilket berättar när det är dags att ge sig ut för att söka föda. Skulle ett
fladdermusbo belysas med exempelvis fasadbelysning kan det innebära att fladdermössen inte
lämnar boplatsen eftersom det känns otryggt att flyga ut, vilket kan leda till att kolonin tillslut
svälter ihjäl eller tvingas överge boplatsen (Rydell et al. 2017, Zeale et al. 2016). Upplysta
områden i nära anslutning till fladdermusbon kan medföra att fladdermössen missar att flyga
ut vid skymning när insektstätheten är som högst, vilket i sin tur ger sämre överlevnads och
reproduktionsförutsättningar (Downs et al. 2003, McAney & Fairley 1988, Zeale et al. 2018).
En studie av Rydell et al 2017 visar att fladdermuskolonier sällan lämnar sina bon när de väl
etablerat sig. Under en 25-årig period observerades P. auritus som koloniserat inne i kyrkor i
sydvästra Sverige. Av de kyrkor som inte blivit upplysta med artificiell belysning under årens
gång fanns fladdermuskolonierna fortfarande kvar. Det indikerar att långvarigt koloniserade
platser är av mycket stor betydelse för arten och att de inte förflyttar sig om det inte sker en
drastisk förändring, störning eller att de av någon anledning helt enkelt dör. Om
fladdermössen skulle behöva tvingas därifrån lär det bli stora negativa konsekvenser även om
de lyckas hitta en ny plats att kolonisera. Fladdermuskolonier behöver oftast möjligheten till
fler än en utgång till sitt bo för att maximalt kunna undvika predatorer. Det innebär att
alternativa tillfälligt outnyttjade ut- och ingångar som belyses med fasadbelysning kan ha stor
påverkan över en långsiktig period för koloniserande fladdermöss. Därför bör man vara
noggrann med var man väljer att uppföra nödvändig belysning (Stone 2013). Fladdermöss
behöver kunna ta sig fram genom mörka korridorer mellan boet och jaktmarkerna för att
trivas i området de valt att bosätta sig på (Rydell et al. 2017). När belysning sätts upp inom
kyrkogårdsområden och på kyrkor minskar de viktiga mörka korridorer som användas av
fladdermössen. Fasadbelysning på byggnader och träd är därmed ett hot mot fladdermössen
eftersom belysningen medför att byggnaderna blir obeboeliga för dem när det redan råder
brist på lämpliga boplatser för fladdermöss (Rydell 1987). Det tar mycket lång tid för
fladdermöss att återhämta sig från störningar eftersom fladdermöss är anpassade till låg
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mortalitet. Fladdermöss reproducerar sig långsamt och föder oftast bara en valp per år, vilket
gör dem ytterligare känsligare för störningar och förändringar i den omgivande miljön
(Barclay & Harder 2003). En studie från Boldogh et al. (2007), visade att tillväxttakten hos
fladdermusvalpar vid belysta byggnader var lägre än de som koloniserade oupplysta
byggnader. Mindre kroppsmassa indikerar att födseln av valparna försenas och sker senare än
det normalt sätt ska göra vid upplysta byggnader. Tillgången på obelysta områden där
fladdermössen kan föda upp sina ungar är mycket viktigt, oavsett art. Vid dessa boplatser är
det oftast flertalet individer som flyger ut och in för att mata sina ungar. Det är även här som
ungarna lär sig att flyga för första gången. Utan det skyddande mörkret vid både boplatser och
jaktmarker ökar hotet från predatorer markant (Downs et al. 2003).
Påverkan på långsamt flygande arter respektive snabbflygande arter
Långsamt flygande arter påverkas mer av belysning runt kyrkobyggnader än vad
snabbflygande arter gör. Studien visar att långsamt flygande arter är betydligt känsligare för
denna typ av störningar och att arter inom gruppen snabbt kan förloras om inte åtgärder
vidtas. Långsamt flygande arter visar sig ha minskad aktivitet vid både upplysta och delvis
upplysta områden (Jones & Rydell 1994, Rydell et al. 1996). Detta stöds även i en studie från
Haddock et al. 2019, där ljuskänsliga fladdermusarter observerades i högre densitet längs med
oupplysta skogskanter jämfört med upplysta. Utflygande av långsamt flygande arter var även
försenat på grund av gatubelysning vilket tyder på att upplysta miljöer även påverkar och
förändrar deras beteende och rörelsemönster negativt. Den långsamma och ljusskygga
europeiska arten dvärghästskonäsa (Rhinolophus hipposideros) undvek aktivt korridorer längs
med häckar när belysning introducerades längs korridorerna, och förflyttade sig istället till
närliggande mörka korridorer för att jaga. Korridorer som belyses utmed båda sidor blir inte
längre lämpliga att flyga mellan och undviks helt av fladdermössen. De korridorer där
aktiviteten av R. hipposideros var störst, var de snabbaste och mest direkta vägarna mellan
boet och jaktmarkerna (Zeale et al. 2018). Aktiviteten för R. hipposideros och Myotis spp.
reducerades också kraftigt trots låga ljusförhållanden av LED-belysning på 3,6 lux, medan
snabbflygande arter (Pipistrellus spp., Nyctalus spp. och Eptesicus spp.) inte verkade
påverkades alls (Stone et al. 2012). Fladdermössens respons på ljus påverkas även av flertalet
andra faktorer som exempelvis vilken typ av ljus som förekommer i det berörda området,
förekomsten av predatorer samt aktiviteten arterna i fråga utför för stunden. Som exempelvis
om individen jagar, dricker, kommunicerar eller flyger ut eller in till sitt bo (Duverge et al.
2000, Hale et al. 2015, Russo et al. 2017, Lewanzik & Voigt 2017, Mathews et al. 2015, Jones
& Rydell 1994). Det är viktigt att understryka att belysning bara är en av flera antropogena
störningar som kan påverka fladdermöss. Därför bör man även ta hänsyn till om det finns
andra störningar i området som kan ha negativa effekter vid den specifika lokalen man
undersöker. Om det pågår andra störningar som exempelvis renoveringar eller trädfällningar
som påverkar fladdermössen negativt kan även en mycket liten mängd ljus göra stor skada på
fladdermössen som förekommer i området (Stone et al. 2013). Artsammansättningen och
trofiska interaktioner mellan insekter och fladdermöss i samhället kan påverkas av en ökad
mängd artificiell belysning. Ljusattraherade insekter blir ett lättare byte för ljustoleranta
snabbflygande fladdermöss. Eftersom insekternas navigations och försvarsförmåga försämras
av ljuset minskar antalet insekter drastiskt som följd. Belysning påverkar även
samhällsstrukturen och dynamiken mellan olika fladdermusarter eftersom en ökad konkursens
om byten sker. Snabbflygande och mer ljustoleranta arter kan med fördel jaga intill belysning
som lockar till sig insekter, medan långsamt flygande och mindre ljustoleranta arter tvingas
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undan till sämre jaktmarker på grund av brist på och konkurrens om föda (Acharya 1999,
Russo et al. 2019, Wakefield et al. 2015). De arter som tvingas jaga på sämre jaktområden får
en sämre hälsa, reproduktions- och överlevnad som följd (Stone et al. 2009, Zeale et al. 2018).
Åtgärder och effektiv användning av belysning
Människan måste kunna samexistera med fladdermössen därför är det viktigt att istället för att
förbjuda belysning, använda den på rätt tidpunkt och rätt plats. Något som är bra att överväga
är först och främst om belysning överhuvudtaget är nödvändig för en viss plats eller inte. Om
den inte behövs av trygghetsskäl eller arbetsskäl kan det vara bra att avlägsna belysningen
helt och hållet, dels för att gynna nattaktiva organismer och dels ur en miljösynpunkt. Ett
område där fladdermöss bosatt sig eller koloniserat bör inte belysas överhuvudtaget eftersom
det stör dem och det är inte är i enighet med det omfattande skyddet via EU:s art- och
habitatdirektiv, EUROBATS och Artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser (Ahlén
2017, Sveriges riksdag 1987, Sveriges riksdag 2007, Rydell et al. 2017). Om det mot
förmodan skulle vara fullständigt nödvändigt att belysa en byggnad som hyser fladdermöss
bör man försöka minska störningarna så mycket som möjligt för minsta möjliga påverkan.
Exempelvis genom att byggnaden endast belyses när det är nödvändigt, genom att inte placera
ljuskällorna vid de känsligaste områdena, inte belysa mer än en sida, samt genom att använda
avskärmade ljuskällor och lampor med lågt wattantal (<70W). Om artificiell belysning är
nödvändig vid ett visst område kan man även använda sig av anpassade typer av belysning för
att minimera eventuella störningar. Exempelvis kan man använda sig av sensorlampor som
endast tänds när människor passerar för att sedan släckas igen. Alternativt kan man även öka
avståndet mellan gatlyktor för att minska den belysta arean. Detta skulle kunna medföra att
fladdermöss får en chans att flyga emellan relativt mörka passager mellan gatlyktorna. En
reducerad höjd på ljuskällan skulle även kunna underlätta för fladdermöss som ges möjlighet
att flyga ovanför ljuskällan, så länge inte ljusspill riktas uppåt. Exempelvis kan pollare
användas som ljuskälla vid gångvägar istället för gatlyktor som sprider mer ljus än nödvändigt
för att ta sig fram som cyklist eller fotgängare (Stone 2013). Man bör även undersöka mer
noggrant hur belysning med olika färger skulle kunna påverka fladdermössen långsiktigt för
att se om det finns ett ljus som både människor och fladdermöss tolererar i utsatta miljöer. En
studie från Spoelstra et al. 2017 har undersökt hur fladdermöss reagerar på ljus med olika
färger för att kunna använda spektrala egenskaper för att motverka negativ påverkan på
fladdermöss. Fladdermusaktivitet observerades under grönt, vitt och rött ljus i ostörda och
mörka miljöer. Det visade sig finnas ett starkt samband mellan olika spektra och långsamt
flygande arter av Plecotus spp. och Myotis spp. som undvek grönt och vitt ljus men
observerades lika mycket i rött ljus som i mörker. Det visade sig också att Pipistrellus spp.
observerades i hög densitet kring grönt och vitt ljus vilket högst troligt berodde på en hög
ackumulering av insekter kring ljuset. Pipistrellus spp. observerades lika mycket i mörka
områden som i områden belysta med rött ljus (Spoelstra et al. 2017). Däremot menar en studie
av Zeale et al. (2018), som också undersökt olika typer av färg på belysning, att man bör vara
försiktig med användningen av exempelvis rött ljus för att skydda arter eftersom det inte har
testats i ett bredare perspektiv ännu. Utan man bör istället understryka vikten av att främja
mörka korridorer för ett mer långsiktigt bevarande av arter. LED-belysning används i allt
högre grad idag eftersom den anses vara energisnål och miljövänligare än annan typ av
belysning. LED- belysning har dock visat sig ha negativ effekt på de känsligare långsamt
flygande arterna. Det saknas långsiktiga utredningar om hur LED-belysning påverkar den
biologiska mångfalden, och i synnerhet nattaktiva organismer (Stone et al. 2012).
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Ljusföroreningar reducerar och minskar även konnektiviteten av mängden lämpliga habitat
för ljuskänsliga organismer (Haddock et al. 2019, Jones & Rydell 1994, Russo et al. 2019).
Konnektiviteten mellan fladdermössbon, lämpliga habitat och jaktmarker är fundamentala för
många fladdermuspopulationers överlevnad (Verboom & Huitema 1997). Ett nätverk av
obelysta sammanhängande områden och habitat kommer att vara nödvändigt för att skydda
fladdermöss men även andra nattaktiva organismer från den ökande negativa effekten som
ljusföroreningar medför (Lacoeuilhe et al. 2014, Zeale et al. 2018).

Slutsats
Ungefär 2 fladdermusarter förloras per upplyst sida av kyrkobyggnader, vilka agerar som
viktiga boplatser för många arter. Långsamt flygande arter drabbas hårdare av belysning än
snabbflygande arter som generellt sätt tenderar att vara mer ljustoleranta och därmed inte lika
känsliga för störningar som belysning medför. Långsamt flygande arter är den grupp av
fladdermöss som kommer att försvinna först och kanske förloras helt och hållet vid belysta
områden. Därför bör man ta extra hänsyn till områden där fler långsamt flygande arter
förekommer och har koloniserat. Av Sveriges 19 förekommande arter hittades under
inventeringen sammanlagd 10 arter i Vänersborgs kommun. 2 av dessa arter anses vara akut
hotade enligt den svenska rödlistan (P. pipistrellus och N. leisleri) och anses som skyddsvärda
arter. Sundals ryrs gamla kyrka samt Vänersnäs kyrka är de lokaler där dessa hotade arter
observerades och bör därmed tas extra hänsyn till vid uppsättning av belysning, trädfällningar,
tak- och byggnadsrenoveringar i området. Även Västra Tunhems kyrka är en av de lokaler
som utmärker sig. Även denna lokal bör tas hänsyn till eftersom det observerades en hög
fladdermusaktivitet av många olika arter i området. Lokalen bör även återinventeras, bevakas
och utredas vid förvaltning eftersom där tidigare observerats flertalet hotade arter i området
som exempelvis M. nattereri, B. barbastellus och P. pipistrellus. Artificiellt ljus bör inte
förbjudas helt och hållet på varje plats där fladdermöss förekommer, utan uppsättning av
belysning bör vara mer restriktiv beroende på artförekomst. För att minska påverkan för de
flesta arter av fladdermöss bör inte mer än en sida av kyrkorna vara belysta. Detta för att ge
tillgång till mörka korridorer för fladdermössen att röra sig emellan. Där flertalet hotade arter
och ansvarsarter för Sverige förekommer bör dock estetisk och annan ej nödvändig belysning
avlägsnas helt för att uppfylla de omfattande skydd som Sverige har förbundit sig till. Äldre
byggnader som kyrkor fungerar som viktiga boplatser för fladdermöss, både vid reproduktion
och vintervila. Fladdermössens boplatser är skyddade enligt Artskyddsförordningens
fridlysningsbestämmelser, det europeiska fladdermusavtalet EUROBATS och EU:s art- och
habitatdirektiv och får därmed inte utsättas för störningar. Eftersom ungefär 2 arter av
fladdermöss försvinner per upplyst sida av våra äldre kyrkobyggnader är det mycket viktigt
att bevara kyrkor på ett sätt som främjar våra fladdermusarters framtida reproduktion och
överlevnad.
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Bilagor
Bilaga 1. Sveriges fladdermusarter indelade i långsamt flygande respektive snabbflygande arter. Indelningen
generaliserar arter inom släktet Myotis, Plecotus och Barbastella som långsamt flygande (med undantag till
Myotis daubentonii som anses vara snabbflygande), samt arter inom släktena Eptesicus, Pipistrellus, Nyctalus
och Vespertilio som snabbflygande arter. Kategorier för rödlistning: NA (Ej tillämplig), LC (Livskraftig), VU
(Sårbar), EN (Starkt hotad) och CR (Akut hotad) (ArtDatabanken 2015, Lacoeuilhe et al. 2014).

Långsamt flygande arter

Snabbflygande arter

Större musöra Myotis myotis (Mmyo) NA

Nordfladdermus Eptesicus nilsonii (Enil) LC

Brunlångöra Plecotus auritus (Paur) LC

Sydpipistrell Pipistrellus pipistrellus (Ppip) CR

Grålångöra Plecotus austriacus (Paus) CR

Dvärgpipistrell Pipistrellus Pygmaeus (Ppyg) LC

Barbastell Barbastella barbastellus (Bbar) VU

Trollpipistrell Pipistrellus nathusii (Pnat) LC

Mustaschfladdermus Myotis mystacinus (Mmys) LC

Större brunfladdermus Nyctalus Noctula (Nnoc) LC

Tajgafladdermus Myotis brandtii (Mbra) LC

Gråskimlig fladdermus Verspertilio murinus (Vmur) LC

Fransfladdermus Myotis nattereri (Mnat) VU

Sydfladdermus Eptesicus serotinus (Eser) EN

Nymffladdermus Myotis alcathoe (Malc) CR

Vattenfladdermus Myotis daubentonii (Mdau) LC

Dammfladdermus Myotis dasycneme (Mdas) EN

Mindre brunfladdermus Nyctalus leisleri (Nlei) CR

Bechsteins fladdermus Myotis bechsteinii (Mbec) CR
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Inventeringslokaler

Bilaga 2. Ortofoto över Sundals ryrs kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.

Bilaga 3. Ortofoto över Västra Tunhems kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.
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Bilaga 4. Ortofoto över Brålanda kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.

Bilaga 5. Ortofoto över Gestads kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.

23

24

Bilaga 6. Ortofoto över Vassända naglums kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.

Bilaga 7. Ortofoto över Timmervik kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.
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Bilaga 8. Ortofoto över Väne-ryrs kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.

Bilaga 9. Ortofoto över Sundals ryr gamla kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.
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Bilaga 10. Ortofoto över Vänersnäs kyrka och kyrkogård © Länsstyrelsen ©Lantmäteriet.
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