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Bakgrund och syfte 

Nordex planerar att bygga tre vindkraftsanläggning, varav två (Långåsen och 
Östavall) är belägna i den centrala, södra delen av Ånge kommun och en (Riberget) i 
den nordvästra delen av Ljusdals kommun, Västernorrlands respektive Gävleborgs 
län (figur 1). I samband med detta har Enviroplanning AB på uppdrag av Nordex 
genom Ecogain AB genomfört en skrivbordsbedömning avseende påverkan på 
fladdermusfaunan vid vindkraftsetableringar i de aktuella områdena. 

Syftet med detta PM är att bedöma behovet av eventuella skyddsåtgärder rörande 
fladdermusfaunan vid dessa tre vindkraftsetableringar. 

 

Områdesbeskrivning 

De tre planerade vindkraftsanläggningarna ligger mellan cirka 6 och 23 kilometer 
sydväst till sydost om tätorten Ånge (figur 1) och är belägna i ett småkuperat 
skogslandskap på cirka 350–500 meters höjd. Avståndet till kusten är cirka 80–100 
kilometer.  

Projektområdena präglas av ett hårt drivet skogsbruk. Det finns få eller inga 
bostäder, stugor eller annat som skulle kunna utgöra kolonimöjligheter för 
fladdermöss. Vidare är sannolikt tillgången till naturliga koloniplatser såsom äldre 
träd eller hålträd lågt inom alla tre projektområde, varför dess värden som 
föryngringslokaler bedöms som försumbara. Samtliga tre projektområden bedöms 
dock ha ytor med potential att, i alla fall, periodvis nyttjas som födosöksområden för 
den lokala fladdermusfaunan. Landskapet runt projektområdet utgörs av ett likartat 
kuperat produktionsskogslandskap med en hel del sjöar och vattendrag.  

 

Fladdermöss i regionen 

Kunskapen om Norrlands fladdermusfauna har ökat betydligt under senare år, främst 
tack vare inventeringar inför vindkraftsetableringar. Det omgivande landskapet är nu 
relativt välinventerat avseende fladdermöss (figur 1). Flertalet av punkterna utgörs av 
inventeringar med autoboxar under perioden 2013–2020 och genomförda inför 
planerade vindkraftsanläggningar. Dessa inventeringar visar sig som kluster i figur 1. 
Merparten av de övriga mer eller mindre solitära punkter är inventerade manuellt 
eller med autoboxar inom ramen för exempelvis allmänna artkarteringar finansierade 
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av länsstyrelsen i Västernorrlands eller Gävleborgs län under åren 2005 till 2007.  

Resultaten visar och bekräftar att den nyligen rödlistade arten nordfladdermus (NT – 
nära hotad, Rödlistan 2020) dominerar både vad gäller aktivitet och antalet lokaler 
där fladdermöss har registrerats, följd mustasch-/taigafladdermus. Resultaten från 
alla dessa inventeringar har dock också visat på en betydligt artrikare 
fladdermusfauna i Norrland än vad man tidigare trott. Inom det aktuella kartutsnittet i 
figur 1 har till exempel nio till tio arter rapporterats och rymmer arter som större 
brunfladdermus, troll- och dvärgpipistrell samt gråskimlig fladdermus, vilka alla 
pekats ut som mer riskutsatta i samband med vindkraft. Noteringar av dessa arter är 
dock ovanliga, särskilt i inlandet (figur 1).  

Figur 1. Rödmarkerade områdena 1–3 visar lokaliseringen för de tre vindparksprojekten Långåsen, Östavall och 
Riberget. De blå punkterna utgör kända lokaler/punkter som tidigare har fladdermusinventerats. De gula punkterna 
utgör kända registreringar av högriskarter, nordfladdermus exkluderad. 
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Högst artrikedom återfinns i generellt i kustkommunerna. Där sker också en 
dokumenterad migration av trollpipistrell (Schneider och Fritzén 2020), vilket 
sannolikt även gäller större brunfladdermus och gråskimlig fladdermus. I inlandet 
sjunker antalet arter och den lokala fladdermusfaunan utgörs främst av 
nordfladdermus, taigafladdermus och vattenfladdermus beroende på höjd- och 
nordläge samt avstånd till kusten.  

Inom en radie av cirka 30 kilometer från endera av de tre planerade vindparkerna 
har, såvitt känt, ett 40-tal lokaler/punkter fladdermusinventerats mellan åren 2006 
och 2014 (figur 1, Artportalen 2020-10-01, Pettersson 2014). Vid dessa 
inventeringar har nordfladdermus, mustasch/taigafladdermus och vattenfladdermus 
påträffats. Utöver det finns en rapportering av en brunlångöra som hittats i grillen på 
en bil efter att den setts svischa förbi. Artbestämningen är ovaliderad men dess öron 
går inte att förväxla med någon annan fladdermusart i denna del av landet. 
Förekomsten är heller inte osannolik. Av de tre påträffade arterna är nordfladdermus 
och brunlångöra nyligen rödlistade (nära hotade-NT, Rödlistan 2020). 
Nordfladdermus är den enda som har pekats ut som en ”högriskart” i förhållande till 
vindkraft (Rydell m fl 2011). Det är sannolikt dessa tre till fyra arter man kan 
förvänta sig förekomma mer eller mindre frekvent i omlandet vid de tre 
projektområdena. 

 

Bedömning 

Tidigare genomförda fladdermusinventeringar är så pass välspridda och har en så bra 
täckning att de högst sannolikt fångat in de arter som förekommer regelbundet i 
omgivande landskap. Den lokala fladdermusfaunan inom de tre projektområdena 
Långberget, Östavall och Ribergets utgörs sannolikt främst av nordfladdermus och 
taigafladdermus. I omland kan sannolikt även vattenfladdermus och långbrunöra 
förekomma. 

Av de identifierade arterna inom cirka en 30 kilometers radie från projektområdet är 
nordfladdermus den enda art som pekats ut som en ”högriskart” (Rydell m fl 2011), 
det vill säga en art som betraktats som mer riskutsatt i förhållande till vindkraft.  

Den nyligen rödlistade arten nordfladdermus (NT – nära hotad, Rödlistan 2020) är 
Sveriges vanligaste fladdermusart och dominerar aktiviteten i marknivå (2–5 meters 
höjd) i de flesta undersökta vindkraftsanläggningar i Sverige. Arten födosöker även 
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regelbundet vid verk på 20 till 30 meters höjd (Stefan Pettersson och Jens Rydell 
opublicerad data). Nordfladdermus har registrerats i navhöjd, om än med fåtaliga 
inspelningar, vid samtliga verk som övervakats i södra Sverige (Eklöf 2015, Eklöf & 
Rydell 2016, Pettersson 2015b, 2015c, 2016a, 2016b, 2017, 2018).  

Trots att nordfladdermus är den vanligast förekommande fladdermusarten förefaller 
mortaliteten och påverkan på denna art vara mindre än vad man tidigare befarat. Av 
de totalt 108 hittade kadavren vid olika undersökningar i Sverige fram till och med 
2020, utgörs 18 av nordfladdermus. Vidare, av de 90 kadaverfynden gjorda i 
Småland, Halland och på Öland är endast tio nordfladdermus, jämfört med 39 
respektive 33 för större brun fladdermus och dvärgpipistrell. Resultaten kan inte 
förklaras av att nordfladdermus skulle vara svårare att hitta än till exempel den 
betydligt mindre dvärgpipistrellen. Istället pekar resultaten på att nordfladdermus är 
mindre riskutsatt än de två andra arterna. En möjlig och rimlig förklaring är att arten 
främst födosöker på lägre höjd och spenderar mindre tid inom rotorbladens riskzon.  

Aktiviteten hos nordfladdermus är också generellt betydligt lägre i norra Sverige 
jämfört med södra delen av landet, vilket högst sannolikt betyder påtagligt lägre 
tätheter av nordfladdermus i norra, jämfört med södra Sverige i en gradvis minskning 
av individantal desto längre norrut man kommer. En lägre individtäthet/aktivitet 
minskar därmed risken för dödlighet i norr. Slutsatsen baseras på ett svagt men 
statistiskt verifierat samband mellan aktiviteten i marknivå och navhöjd (opubl. data, 
Marcus Elfström), det vill säga desto mindre aktivitet i marknivå desto mindre 
uppmätt aktivitet i navhöjd och därmed minskad risk för dödlighet (Korner-
Nievergelt m fl 2013). Troligtvis kommer också risken för nordfladdermus att 
minska ytterligare i takt med att verken blir högre och avståndet mellan rotorbladens 
nedre punkt och marknivån ökar. 

Gråskimlig fladdermus, som tillsammans med större brunfladdermus pekats ut som 
de mest riskutsatta i samband med vindkraft (Rydell m fl 2017), förefaller inte vara 
så utsatt som tidigare befarats. Av de 108 kadaverfynden utgörs endast fem av denna 
art. Arten är fläckvis förekommande i Sverige och det låga antalet kadaverfynd 
skulle kunna förklaras av att den inte varit vanlig vid de undersökta 
vindkraftsparkerna. Det är dock inte hela förklaringen då den varit frekvent 
förekommande och aktiv i flera av de studerade vindparkerna (exempelvis Pettersson 
2018, 2020). Arten har hittats vid ett fåtal lokaler inom kartutsnittet i figur 1, men det 
är osannolikt att arten är frekvent förekommande inom något av projektområdena. 
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Negativ påverkan på gråskimlig fladdermus till följd av de planerade 
vindkraftsanläggningarna bedöms därför som försumbar. 

Större brunfladdermus samt troll- och dvärgpipistrell har alla registrerats vid ett fåtal 
lokaler inom kartutsnittet i figur 1. Det bedöms dock som osannolikt att dessa arter 
skulle förekomma annat än möjligen sporadiskt inom de aktuella projektområdena. 
Således bedöms eventuell negativ påverkan på dessa arter till följd av den planerade 
vindkraftsanläggningarna som försumbara.  

I en Vindvalsrapport från 2018 föreslås att en driftsreglering i Norrlands inland inte 
är en nödvändig i områden där nordfladdermus är den enda frekvent förekommande 
”högriskarten” (Rydell m fl 2018). Rekommendationen baseras på 
långtidsövervakningar i navhöjd och marknivå vid tre vindkraftsanläggningar från 
Dalarna till Västerbotten. Resultaten visade på en låg aktivitet hos nordfladdermus i 
marknivå och endast en registrering i navhöjd vid de undersökta 
vindkraftsanläggningarna. Författarna påpekar dock att läget kan skilja sig vid mer 
kustnära lokaler, vilket de tre aktuella projektområdena inte utgör då avståndet till 
kusten är 80–100 kilometer. 

Bedömningen är att nordfladdermus är den enda regelbundet förekommande 
”högriskarten” som potentiellt skulle kunna påverkas negativt av en 
vindkraftsetablering vid de tre projekten. Även om arten sannolikt förekommer inom 
respektive projektområde är bedömningen att en eventuell negativ påverkan på den 
lokala eller regionala populationen av nordfladdermus till följd av den planerade 
vindkraftsanläggningen är försumbar. Ingen driftsreglering eller kontrollprogram 
bedöms vara nödvändigt efter att vindkraftsanläggningen tagits i drift. 

Den största negativa påverkan på de lokala fladdermusarterna bedöms utgöras av hur 
hårt skogsbruket bedrivs i de miljöer som värdefulla för fladdermöss inom respektive 
projektområde (exempelvis raviner, lövrika miljöer, brynmiljöer, skog/träd längs 
vattendrag, gamla träd och hålträd). 

 

Sammanfattande bedömning och slutsats 

Bedömningen är att: 

x Omlandet är välinventerat med 40-tal inventeringspunkter inom en radie på 
cirka 30 kilometer från endera projektområde och bedöms ha fångat upp de 
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arter som förekommer regelbundet. 

x Nordfladdermus är den vanligaste fladdermusarten. Aktiviteten i norr är dock 
betydligt lägre jämfört med södra Sverige. Påverkan på arten till följd av en 
vindkraftsetablering vid de tre planerade vindkraftsanläggningarna bedöms 
som försumbar. 

x Mustasch-/taigafladdermus och vattenfladdermus är relativt allmänt 
förekommande men påverkas inte av en vindkraftsetablering, då de 
födosöker på en lägre höjd. Eventuella problemen för dessa arter är snarare 
kopplat till hur skogsbruket bedrivs än en vindkraftsetablering inom 
respektive projektområde och omland. Samma bedömning gäller för 
brunlångöra. 

x En regelbunden närvaro av större brunfladdermus, trollpipistrell eller 
gråskimlig fladdermus i något av de tre områdena bedöms som osannolik. 
Sporadiska besök av endera art skulle dock kunna förekomma. Påverkan på 
dessa arter till följd av en vindkraftsetablering vid de tre planerade bedöms 
som försumbara. 

x Det föreligger inga skäl för ytterligare fladdermusinventeringar eller 
uppföljning av fladdermusfaunan efter att vindkraftsanläggningen tagits i 
drift. 

x Det föreligger inget behov av driftreglering (bat mode) vid Riberget, 
Östavall eller Långåsen för att skydda den lokala eller regionala 
fladdermusfaunan. 

Bedömningen och slutsatserna följer rekommendationen från vindvalsrapporten 
2018 angående nordfladdermus och vindkraft i Norrlands inland (Rydell m fl). 
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