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Sammanfattning  

Ludvika kommun har tagit fram ett förslag till detaljplan över ett område vid 

Väsmansbacken, nordväst om staden. Avsikten är att uppföra ett antal bostadshus utanför 

det strandskyddade området. I ett yttrande över planen har från Länsstyrelsen framställts 

önskemål om ett fylligare underlag för bedömning av miljöpåverkan. För att uppfylla detta 

har en naturvärdesinventering (NVI) beställts av Pro Natura. 

Inventeringen utfördes under september och oktober 2021 enligt Svensk standard 

199000:2014 Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI). 

Detaljeringsgraden på inventeringen har varit medel. Inventeringen har skett med tilläggen 

Naturvärdesklass 4 och fördjupad artinventering av fladdermöss. I samband med 

artinventeringen av fladdermöss skedde också en kartering av lämpliga livsmiljöer – 

yngelplatser – för fladdermöss. 

Sammanlagt inventerades drygt 6 hektar. Ett större naturvärdesobjekt har avgränsats med 

visst naturvärde. Naturtypen är ”skog och träd”. Naturvärdesobjektet täcker en yta av 3,5 ha. 

Genomgående täcks området av brukad och tämligen ung skog. Ett område i öster är 

kalavverkat. Spår av skogsbruksåtgärder som gallring märks i form av stubbar, körspår och 

rishögar. Spår av försök till gruvbrytning för minst ett och halvt sekel sedan finns inom 

området. Både från denna verksamhet och från skogsbrukets sida finns diken. Två grusvägar 

leder genom området. 

Värden för biologisk mångfald är främst knutna till ett antal äldre träd, främst överståndare 

av tall. Strandzonen mot Väsman har också en högre artrikedom än övriga delar. Av typiska 

miljöer viktiga för biologisk mångfald i skog som död ved, finns begränsade mängder. Block i 

skogsbeståndet bidrar också till att öka den biologiska mångfalden. 

Inventeringen av fladdermöss visade att inventeringsområdet har begränsade värden för 

dessa djur. Inga biotoper lämpliga som yngelplatser kunde hittas i inventeringsområde. I det 

avseendet är områdena vid bebyggelsen i Väsmansbacken och Kattstenen värdefullare. 
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1. Inledning 

Föreliggande arbete är gjort på uppdrag av Ludvika kommun, Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen. Kontaktperson har varit Torkel Berg. 

Ansvarig har varit Leif Andersson, Pro Natura. Fältarbetet vad avser 

naturvärdesinventeringen har gjorts av Leif Andersson och Emma Karlsson. 

Naturvärdesinventeringen har utförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) 

SS 199000:2014. Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel 

och med tillägget Naturvärdesklass 4. 

Utöver detta har en fördjupad artinventering av fladdermöss utförts av E Jensen Natur & 

Kultur inom ramen för uppdraget. Syftet med fladdermusinventeringen har varit att utröna 

om det finns lämpliga boplatser eller koloniplatser för fladdermöss inom området. Resultatet 

av denna inventering redovisas i form av en bilaga. I sammanfattningar är resultatet av 

fladdermusinventeringen integrerat. 

Fältarbetet utfördes 15 och 16 september samt 13 oktober 2021. 

2. Bakgrund 

Ludvika kommun har utarbetat ett förslag till detaljplan över del av Gonäs 1:36 med flera, 

kallad ”Väsmansbacken”. Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett mindre och 

småskaligt bostadsområde med sjöutsikt, placerat utanför strandskyddat område. 

Planområdet består huvudsakligen av en del av skogsfastigheten Gonäs 1:36 som ägs av 

Ludvika kommun. En mindre del av planområdet hör till Ludvika Gård S:5 (gamla 

Gonäsvägen) utan känd lagfaren ägare. Lantmäteriförrättning pågår. 

Länsstyrelsen har i ett yttrande över detaljplaneförslaget nämnt att man ”rekommenderar 

starkt att kommunen gör en fullständig naturvärdesinventering under växtsäsong, helst 

under sommarsäsongen. Detta för att kunna utesluta eller få kännedom att det finns 

skyddsvärda/hotade/rödlistade arter i området. Detaljplaneringen kan då göras med ett bra 

underlag över vilka områden som behöver sparas som naturmark och vilka som kan 

exploateras. Detta för att undvika att behöva få ärenden prövade enligt 

artskyddsförordningen i senare skede, som kan riskera att försena eller helt hindra ett 

genomförande av detaljplanen.” 

Mot bakgrund av detta beställdes en naturvärdesinventering (NVI) enligt svensk standard 

för att noggrannare bedöma naturvärdena. 

Diskussioner mellan Ludvika kommun och Länsstyrelsen under sensommaren berörde också 

eventuell förekomst av fladdermus i området varför en särskild inventering av fladdermöss 

och miljöer lämpliga som yngelplatser för fladdermöss beställdes. 
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3. Uppdraget  

Förfrågan om anbud gavs 2021-06-04. Beställning av naturvärdesinventeringen gjordes den 

2021-07-01. 

I uppdraget har ingått att kartlägga och bedöma naturvärden inom ett område på fastigheten 

Ludvika Gonäs 1:36 m.fl., Ludvika kommun. Inventeringsområdet redovisas på karta i bilaga 

1. 

Inventeringen har gjorts enligt SIS standard SS 199000:2014 med redovisning november 

2021. 

Inventeringen har utförts som fältinventering med detaljeringsgrad medel och med tilläggen 

Naturvärdesklass 4 och särskild artinventering. Detta innebär att också naturvärdesobjekt 

motsvarande naturvärdesklass 4 (se nedan) har inkluderats. 

Inventeringen har genomförts med detaljeringsgraden som i ovan nämnda standard 

benämns ”Fältnivå medel”. Detta innebär att naturvärdesobjekt med en yta om 0,1 ha eller 

mer samt linjeformade objekt med en längd om minst 50 meter samt en bredd om minst 0,5 

meter ska kunna identifieras. 

Det ska framhållas att detta, enligt standarden för naturvärdesinventering (NVI), är en 

sammanställning och bedömning av värden utifrån aspekten biologisk mångfald. Någon 

bedömning av områdets eventuella geologiska, geomorfologiska eller hydrologiska värden 

har ej gjorts. 

I detta arbete ingår heller ingen bedömning av den kulturhistoriska miljön. Inte heller 

innehåller detta arbete någon bedömning av områdets sociala värden eller värden för 

friluftslivet. 

Slutligen innehåller arbetet heller inga bedömningar av konsekvenser för biologisk mångfald 

vid en eventuell exploatering av något slag. 

Utöver ovan nämnda naturvärdesinventering (NVI) i enlighet med svensk standard 

genomfördes en särskild inventering av fladdermöss och miljöer lämpliga som yngelplatser 

för fladdermöss. Inventeringen av fladdermöss är en fördjupad artinventering enligt 

standarden för naturvärdesinventering medan inventeringen av lämpliga yngelplatser ej 

ingår i NVI-standarden.  

Fältarbetet genomfördes under september - oktober 2021. 
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4. Metodik  

Naturvärdesinventeringen har genomförts enligt standarden för naturvärdesinventeringar 

(NVI) SS 199000:2014. För detaljer i denna så hänvisas till standarddokumenten Svensk 

Standard SS 199000:2014 och Teknisk rapport SIS-TR 199001:2014. 

Grunden i denna standard är att på ett transparent, upprepbart och väldefinierat sätt 

genomföra naturvärdesbedömningar vad gäller biologisk mångfald. Syftet med en 

naturvärdesinventering är att identifiera och avgränsa de geografiska områden i landskapet 

som är av positiv betydelse för biologisk mångfald samt att dokumentera och 

naturvärdesbedöma dessa. Ett områdes naturvärde redovisas genom att det tilldelas en 

naturvärdesklass. Naturvärdesinventeringar kan genomföras med olika ambitionsnivåer 

beroende på syftet med inventeringen. Detta gäller huruvida fältarbete ska genomföras eller 

ej, vilken detaljeringsgrad inventeringen ska ha (vilken som är minsta obligatoriska 

karteringsenhet) och om inventeringen ska ha några tillägg (t.ex. identifiering av objekt med 

generellt biotopskydd, inventering av särskilda arter, identifiering och avgränsning av 

områden som har naturvärdesklass 4). I denna inventering ingår tilläggen naturvärdesklass 

4 och fördjupad artinventering av fladdermöss. 

En viktig princip i arbetet med naturvärdesinventering enligt standarden är att 

naturvärdesbedömningen ska utgå från två olika bedömningsgrunder – bedömningsgrund 

art och bedömningsgrund biotop. Den första avser i vilken grad arter och arters förekomst 

bidrar till naturvärdet. Den andra är en bedömning av hur biotopen bidrar till den biologiska 

mångfalden. De båda bedömningsgrunderna är naturligtvis beroende av varandra så att 

högre värde från biotopsynpunkt normalt leder till att området också har värden i form av 

artförekomster. 

Ett viktigt begrepp vid användningen av arter som bedömningsgrund är begreppet 

naturvårdsart. Enligt standarden för naturvärdesinventeringar (NVI) så är en naturvårdsart 

en art som indikerar att ett område har naturvärde eller som i sig själv är av särskild 

betydelse för biologisk mångfald. Detta är i linje med ArtDatabankens definition av 

begreppet (ArtDatabanken 2013). Enligt ArtDatabanken är naturvårdsarter ett 

samlingsbegrepp för skyddade arter, rödlistade arter, typiska arter, ansvarsarter, signalarter 

och nyckelarter. I standarden hanteras dock nyckelarter separat och ingår därmed inte i 

begreppet naturvårdsart. Rödlistade arter markeras i denna rapport med artens 

rödlistningskategori, ”NT”, ”VU”, ”EN”, ”CR” och ”DD”. Arter som i Skogsstyrelsens 

nyckelbiotopsinventering (Skogsstyrelsen 2014) använts som signalarter vilka bedöms 

indikera förhöjda naturvärden i skogsmiljöer har använts som naturvårdsarter. Signalarter 

markeras i listorna över naturvårdsarter med ”S”. I denna inventering har arter som 

användes i inventeringen av ängs- och hagmarker (Naturvårdsverket 1987, Andersson 1993) 

använts som indikatorarter på naturvärden i gräsmarksmiljöer – och ingår därmed i 

naturvårdsarterna. Dessa markeras med ”ÄoH”. 
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Viktiga faktorer vid bedömning av ett områdes biotopkvalitet är  

• Naturlighet  

• Processer och störningsregimer  

• Strukturer 

• Element 

• Kontinuitet  

• Naturgivna förutsättningar 

• Förekomst av nyckelarter 

• Läge, storlek och form 

Strukturer och element är av särskild betydelse vid bedömningen eftersom de är företeelser 

som förhållandevis lätt kan uppfattas i fält. De används därför i många fall för att indirekt 

bedöma förekomst av andra biotopkvaliteér, som t.ex. naturlighet, processer och 

störningsregimer, kontinuitet, naturgivna förutsättningar och vissa nyckelarter. 

Biotopens värde beror också på hur sällsynt och hotad den är. 

 

 

Principer för naturvärdesbedömning vid NVI. Utfall för bedömningsgrund art respektive 

bedömningsgrund biotop leder till viss naturvärdesklass. 
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I standarden finns också angivet hur olika naturtyper ska benämnas. En naturtyp är en 

sammanfattande benämning på en grupp biotoper med gemensamma kännetecken. I 

naturvärdesinventeringen grupperas biotoperna i följande naturtyper: Infrastruktur och 

bebyggd mark, täkt och upplag, park och trädgård, åkermark, äng och betesmark, 

igenväxningsmark, skog och träd, myr, fjäll, berg och sten, sandmiljö, grund marin 

mjukbotten, grund marin hårdbotten, djup marin mjukbotten, djup marin hårdbotten, 

biogent rev och bubbelrev, antropogen marin miljö, grund sjö, djup sjö, småvatten, 

vattendrag, antropogen limnisk miljö, havsstrand samt limnisk strand. Begreppet naturtyp 

används ibland, både i vanligt tal och i biologiska sammanhang, med något annorlunda 

betydelse. Ett exempel är Natura 2000 som använder naturtyp i en annan betydelse. I det 

aktuella området noterades naturtypen skog och träd. 

Ett viktigt resultat av en naturvärdesinventering är att naturvärdesobjekt identifieras, 

avgränsas, bedöms och beskrivs. Ett naturvärdesobjekt i en naturvärdesinventering är ett 

avgränsat geografiskt område med naturvärde, som utgörs av en dominerande naturtyp och 

som kan bedömas till en och samma naturvärdesklass. I standarden ska ett 

naturvärdesobjekt vara ett sammanhängande geografiskt område. 

De naturvärdesklasser som används i naturvärdesinventeringen är: 

• Naturvärdesklass 1 - högsta naturvärde  

• Naturvärdesklass 2 - högt naturvärde  

• Naturvärdesklass 3 - påtagligt naturvärde 

• Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde 

 

Områden som ej anses ha betydelse för biologisk mångfald anges som områden med lågt 

naturvärde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Högsta naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell 

eller global nivå. 

 

 

Högt naturvärde. Varje enskilt område med denna naturvärdesklass bedöms 

vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional 

eller nationell nivå. 
 

Påtagligt naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av särskild betydelse för att upprätthålla 

biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det bedöms vara 

av särskild betydelse att den totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir 

större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 
 

Visst naturvärde. Varje enskilt område av en viss naturtyp med denna 

naturvärdesklass behöver inte vara av betydelse för att upprätthålla biologisk 

mångfald på regional, nationell eller global nivå, men det är av betydelse att den 

totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir större samt att deras 

ekologiska kvalitet upprätthålls eller förbättras. 

 

Områden med ett lågt naturvärde som bedöms ha ingen eller liten positiv 

betydelse för biologisk mångfald. 
 Övrig mark 
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Enligt uppdragsbeskrivningen ska naturvärdesinventeringen på fastigheten Ludvika Gonäs 

1:36 utföras som fältinventering med detaljeringsgrad medel. Detta innebär att minsta 

objekt som ska identifieras är en yta av 0,1 ha eller mer eller ett linjeformat objekt med en 

längd av 50 m eller mer och en bredd av 0,5 m eller mer. De områden om redovisas i denna 

inventering är de som uppnått naturvärdesklass 4 eller högre. 

Det område som inventerats framgår av bilaga 1 medan avgränsning av naturvärdesobjekt 

och naturvärdesklassning redovisas på karta i bilaga 2. 

Standarden för naturvärdesinventering (NVI) innefattar ingen formell landskapsekologisk 

analys.  

Följande moment har utförts i NVI:n: 

Förarbete 

1. Sammanställning av tidigare dokumentation om naturen i inventeringsområdet.  

2. Potentiella naturvärdesobjekt har avgränsats. 

3. Fältkartor för arbetet har tagits fram. Fältkartorna har innehållit en bakgrund med 

ortofoto i skalan 1:2 500. 

Fältarbete 

Inventering har genomförts i hela det område som redovisas i bilaga 1. I detta område har 

naturvärdesobjekt som tillhör naturtypen skog och träd urskilts. Namnskicket för att 

benämna olika biotoper följer KNAS (Jönsson 2009). 

Rapportering 

Rapporteringen följer standarden och för detaljer hänvisas till standarddokumenten. Om 

inga kommentarer anger annat så är redovisade naturvårdsarter noterade under denna 

naturvärdesinventering. 

Fördjupad artinventering av fladdermöss 

Inom ramen för denna inventering har också gjorts en fördjupad artinventering av 

fladdermöss. Denna är en integrerad del av en naturvärdesinventering (NVI). Dessutom har 

en inventering av lämpliga livsmiljöer (yngelplatser) för fladdermöss gjorts. Metodiken som 

använts för dessa inventeringar redogörs för i den särskilda bilaga som avrapporterar 

arbetena med fladdermöss.  
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5. Allmänt om naturförhållandena  

5.1. Geografi och bebyggelse 
Det inventerade området ligger knappt 2 km nordväst om Ludvika tätort. I norr angränsar 

inventeringsområdet till sjön Väsman och i söder löper landsvägen Gonäsvägen (länsväg 

608) längs med området. Avståndet till Gonäs tätort är 1,3 km i nordvästlig riktning och 

knappt 300 m mot nordväst från inventeringsområdet ligger Gonäs reningsverk. Här ligger 

också ett antal äldre och yngre byggnader hörande till Väsmanbacken. Området 

genomkorsas av mindre bilvägar i öster och väst-nordväst, samtliga dessa vägar leder till 

bostäder i närheten av Väsman. I nordvästra hörnet ingår tomtmark med hus i 

inventeringsområdet hörande till Väsmanbackens bebyggelse. Till öster ligger ett mindre 

bostadsområde som delvis är relativt nyetablerat – vid Kattstenen. På andra sidan om 

Gonäsvägen, söder om inventeringsområdet, ligger ett mindre industriområde och ett större 

nyligen avverkat område. Direkt öster om området samt mot väst-sydväst finns mindre 

skogsområden. I inventeringsområdets centrala del ligger lämningar efter ett gammalt 

försök till gruvbrytning från 1800–1900-talet bl.a. bestående av en grop som vid 

inventeringstillfället var vattenfyllt. 

Inventeringsområdet har en största utsträckning nord-sydlig ledd om ca 250 m och en 

största utsträckning öst-västlig ledd om ca 300 m. I sydöst har området en smal utstickande 

del som är ca 160 m i öst-västlig riktning och en nord-sydlig längd om ca 50 m. Totalt har 

inventeringsområdet en yta av 6,3 ha. 

Det inventerade området sluttar en aning ner mot Väsman i nordöstlig riktning. Största 

delen av området utgörs av skogsmark på frisk mark men ställvis finns fuktig mark. Den 

sydöstra smala delen har nyligen avverkats på grund av barkborreangrepp. Den västra och 

södra delen innehåller mindre hällar. Områdets väst-sydvästra del är den högst belägna på 

en nivå om 169 m.ö.h. Dess lägst belägna delar är i sydöst och nordväst på 155 m.ö.h. 

Höjdskillnaden i området är således ca 14 m.  
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Området domineras av till största delen av tall. Mestadels finns endast ringa mängd dödved. 

Här har en av de gamla tallöverståndarna fallit. Foto Emma Karlsson. 

 
Hällmark i områdets sydvästra kant. Gonäsvägen ses till höger. Foto Emma Karlsson. 
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Karta över inventeringsområdets läge. 

5.2. Naturförhållanden 
Berggrunden i området utgörs till största del av sur granodiorit-granit, i väst-sydväst består 

den av dacit-ryolit (SGU Berggrundskarta). 

Jordarterna i inventeringsområdet utgörs huvudsakligen av morän med en liten yta i sydväst 

av berg (SGU Jordartskarta). Jorddjupet är 5–10 m i den norra och central-västliga delen, i 

sydöst minskar djupet till 3–5 m. En liten yta i sydväst utgörs av berg i dagen som omgärdas 

av ett område med ett jorddjup på 1–3 m, detta omges i sin tur av ett jorddjup på 3–5 m (SGU 

Jorddjupskarta). 

Hela området ligger över högsta kustlinjen (SGU Strandnivåkarta). 

Området utgörs till största del av skogsmark med en mindre andel tomtmark, hygge, 

hällmark och strandlinje. Skogsmarken är överlag talldominerad med inslag av lövträd och 

är präglad av skogsbruk. Den östra delen domineras av gran, i centrum ökar tallandelen och i 

sydvästra delen övergår det till björkdominans. Norr om vägen in till Kattstenen finns en 

något äldre skog med mer blandat trädskikt. I anslutning till sjön i norr står även klibbal av 

olika åldrar. Sydöstra delen, där området smalnar betydligt, utgörs av hygge. Majoriteten av 

träden i inventeringsområdet är unga – knappt 40 år – med en liten andel gamla träd från en 

äldre trädgeneration som främst består av tall. Längs den södra kanten i anslutning till 

landsvägen hittades de invasiva arterna blomsterlupin, vresros och kanadensiskt gullris. 

Markfuktigheten är frisk till fuktig. I mitten av inventeringsområdet finns en grävd 
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vattenfylld rektangulär grop som misstänks vara en provgrop tillhörande försöket till 

gruvdrift för 100–200 år sedan. 

Markfloran är tämligen artfattig och visar på markkemiskt sura förhållanden. 

Av fåglar som noterades under fältbesöket kan nämnas spillkråka (NT), björktrast (NT), 

nötskrika, större hackspett och nötväcka. 

 
Området i sydost fotograferat norrut, barrdominans med lövinslag till vänster och hygge till 

höger. Foto Emma Karlsson 

5.3. Kort om markanvändningshistorian 
I den häradsekonomiska kartan från 1866–67 är de östra och södra delarna karterade som 

barrskog. I väst och nordväst ses hårdvallsäng, enstaka hus och en liten yta åkermark. 

Området genomskärs av en mindre väg, idag kallad Väsmansbacken efter bebyggelsen, från 

sydväst till udden Kattstenen strax nordöst om inventeringsområdet. I den centrala delen är 

en typ av byggnad eller struktur karterad som sannolikt är från försöket till gruvdrift 

(Häradsekonomiska kartan). Väster och söder om området löper en större väg som idag 

delvis finns kvar söder om inventeringsområdet (Häradsekonomiska kartan). Den 

ekonomiska kartan från 1966 visar att områden utgörs av skogsmark med undantag av ett 

litet område i väst som är öppet, den mindre vägen till udden Kattstenen samt enstaka hus 

till nordväst och på udden Kattstenen. Gruvområdet är inte karterat (Ekonomiska kartan). På 

ett ortofoto från ca 1975 har en bit skogsmark i nordväst avverkats i strandlinjen mellan hus 
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och sjön och landsvägen Gonäsvägen (länsväg 608) längs inventeringsområdets södra kant 

har tillkommit. För övrigt domineras området fortfarande av skogsmark (Lantmäteriet Min 

karta). På senare år har bebyggelsen ökat väster, öster och sydöst om inventeringsområdet, 

skogen i sydöstra delen har avverkats och likaså skogen söder om området (Lantmäteriet 

Min karta).  

Historiskt kan områdets markanvändning summeras som brukad skogsmark, delvis vall och 

i mindre utsträckning gruvaktivitet. 

 
Provgrop tillhörande ett försök till gruvdrift från 1800- eller 1900-talet. Foto Emma Karlsson. 

5.4. Uppgifter om naturförhållandena i befintligt underlag 
Ingen del av inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens nyckelbiotopsinventering 

(Skogens pärlor). 

Inga träd som pekats ut som särskilt skyddsvärda finns inom området (Länsstyrelsernas 

webgis, Länsstyrelsernas geodataportal). I samband med framtagande av ett förslag till 

detaljplan har Ludvika kommun genomfört en inventering av äldre träd som avses bevaras 

vid olika typer av åtgärder (Ludvika kommun Plankarta 2021) 

Ingen del inom inventeringsområdet berörs av Skogsstyrelsens sumpskogsinventering 

(Skogens pärlor). 
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Ingen del berörs av ängs- och hagmarksinventerinen eller den av Jordbruksverket 

genomförda ängs- och betesmarksinventeringen (TUVA). 

Ett fynd av naturvårdsart finns rapporterade i Artportalen inom inventeringsområdet; 

Gullgröppa Pseudomerulius aureus (signalart) (uttag gjort 2021-09-09). 

Ingen del av området ingår i en värdetrakt för skog (Länsstyrelsernas geodataportal). 

5.5. Inventeringsområdet i planer och program 
Ingen del av det aktuella inventeringsområdet är beläget inom område som klassats som 

riksintresse för naturvård, riksintresse för det rörliga friluftslivet eller riksintresse för 

friluftslivet (Skyddad natur). 

Inom aktuellt inventeringsområde saknas särskilda områdesbestämmelser för Natura-2000, 

naturreservat och biotopskyddsområde (Skyddad natur). 

Mindre delar i norr och sydöst ingår i värdefullt vatten, område Väsman-Barkensjöarna 

(Skyddad natur). 

I kommunens förslag till detaljplan (Ludvika kommun 2021) föreslås att delar av området 

tas i anspråk för bostadsbebyggelse. 

Området inom ett avstånd av 100 m från Väsmans strand omfattas av strandskydd. 

 
Barrskog med inslag av lövträd och enstaka gamla tallar. Foto Emma Karlsson.  
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6.	Beskrivningar	av naturvärdesobjekt 

Skogsmark i sluttningen mot Väsman 

Objekt-ID: Väsmansbacken – 1. 

Fältinventeringsdatum: 2021-09-15, 2021-09-16 och 2021-10-13. 

Inventerare: Leif Andersson, Emma Karlsson och Espen Jensson. 

Areal: 3,5 hektar 

Naturtyp: Skog och träd. 

Biotoper: Tallskog av frisk ristyp, blandskog av frisk ristyp, blandskog av fuktig örtris-typ. 

Natura 2000 naturtyper: Ej uppfyllt. 

Beskrivning 

Detta objekt utgörs av de centrala delarna av inventeringsområdet samt trädklädd mark norr 

om vägen ner till Kattstenen vid Väsman. Terrängen sluttar mot nordöst och öst ner mot 

Väsman. I området finns några gruvhål (skärpningar) efter försök till gruvbrytning för mer 

än ett sekel sedan. Här finns också ett brett dike, ”kanalen” som leder vatten i de övre 

delarna av området. Kanalen ska ha varit till för att ge kraft för gruvdriften (Ludvika 

kommun 2021a). Ett område med fuktig översilningsmark finns parallellt med vägen in till 

Kattstenen, söder om samma väg. 

Området täcks av en ca 40 år gammal talldominerad skog med spridda överståndare, främst 

av tall, från ett äldre bestånd. Det äldre beståndet avverkades i början på 1980-talet. Den 

äldre skogen finns ännu kvar på ett flygfoto från 1981 (Lantmäteriet – geolex). Det nya 

beståndet har en ålder av 36 år enligt skogsbruksplanen (Ludvika kommun 2021b). En 

gallring av beståndet har nyligen gjorts, spår av detta finns i form av talrika mindre stubbar, 

ris och en del körspår. Utöver tall så finns en del gran, främst på fuktig mark samt spridda 

björkar och någon rönn. Föryngringen i skogen utgörs främst av gran, björk och rönn. 

Buskskikt, bortsett från föryngrande träd, saknas i stort sett. 

I ett fuktigt stråk i sluttningen ner mot Väsman liksom utmed ”kanalen” finns en del gråal, 

träden är ej särskilt gamla. 

Skogen norr om vägen ner till Kattstenen är grandominerad, äldre och innehåller en del 

äldre lövträd som glasbjörk, rönn och klibbal.  

I samband med detaljplaneringen har ett antal träd som föreslås skyddas karterats 

(Kartor/Ludvika kommun 2021). Dessa är 31 till antalet och de flesta (14 st.) är gammal tall. 

Markvegetationen utgörs av frisk till fuktig ristyp och är artfattig. Ris som blåbär och lingon 

dominerar med inslag av kruståtel, vårfryle, björkpyrola, skogsfräken, linnea och 
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skogsstjärna. På fuktigare mark finns brunrör, gråstarr, veketåg, tuvtåtel, hallon och en del 

ormbunkar som majbräken och skogsbräken. Bottenskiktet domineras av hedmossor som 

väggmossa Pleurozium schreberi, husmossa Hylocomium splendens och björnmossa 

Polytrichum commune. På fuktig mark finns en del granvitmossa Sphagnum girgensohnii. 

Stranden mot Väsman ingår i det karterade naturvärdesobjektet – men strandzonen är så 

smal att den här klassas som värdeelement. Utmed stranden finns på några ställen block. 

Utmed stranden ligger ställvis ilandfluten bråte. Utmed stranden finns en del videsnår samt 

enstaka äldre klibbalar. Utmed stranden är markfloran örtrikare med arter som brudborste, 

tussilago, älggräs, ängsfräken och gullris. Närmare vattnet, även i detsamma, finns flaskstarr 

och sjöfräken. 

I skogen finns en del spridda block. Dessa har en tämligen trivial påväxt av färglav Parmelia 

saxatilis, skogsmossor som kvastmossa Dicranum scoparium, skogsbjörnmossa Polytrichum 

formosum och tät franslevermossa Ptilidium pulcherrimum men på ett block noterades 

signalarten fällmossa Antitrichia curtipendula liksom levermossan pigglummermossa 

Barbilophozia attenuata. 

I de övre västra delarna finns en mindre berghäll. 

Någon enstaka tallåga från gammeltall som blåst omkull finns i området. Påväxten på lågan 

utgjordes mest av vanliga arter som cypressfläta Hypnum cupressiforme och tät 

franslevermossa Ptilidium pulcherrimum. På lågan noterades timmerticka Amyloporia 

sinuosa och gullticka Skeletocutis amorpha. 

I de nedre delarna av skogen in till Kattstenen finns några äldre granlågor som nått en högre 

förmultningsgrad. Här noterades vedlevande mossor som fingermossa Lepidozia reptans, 

måntrådmossa Cephalozia lunulifolia, stubbkvastmossa Dicranum montanum liksom den 

oansenliga laven skuggknotterlav Trapeliopsis glaucolepidea. 

Naturvärdesklass: 4, området har ett visst biotopvärde genom förekomst av äldre träd, 

förekomst av block, diken, strandmiljö och småvatten samt vissa artvärden genom enstaka 

förekomst av naturvårdsarter.  

Värdeelement: Gammal tall (frekvent), tallåga (enstaka), granlåga (enstaka), högstubbe av 

tall (enstaka), högstubbe av björk (enstaka), block (tämligen frekvent), berghäll (enstaka), 

dike (enstaka), mindre vattensamling (gruvhål -enstaka), sjöstrand. 

Värdestrukturer: Saknas. 

Naturvårdsarter: 

Fällmossa Antitrichia curtipendula (S) 

Artrikedom: Ej uppfyllt. 

Tidigare inventeringar: Saknas. 
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Lagligt skydd: Saknas. Inom området gäller allmänt strandskydd 100 m från Väsmans 

strand. 

 

 

Lite äldre blandskog norr om vägen in till Kattstenen med en del död ved. Foto Emma Karlsson. 

 

Fuktigt parti med översilad mark, söder om vägen in mot Kattstenen. Foto Leif Andersson. 
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Pigglummermossa Barbilophozia attenuata. Foto Emma Karlsson. 
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7. Sammanfattning av naturvärdena i 
området  

Genomgående är skogsbestånden i det inventerade området unga. Bestånden är mestadels 

kraftigt påverkade av skogsbruk, den största delen är gallrad. Några ytor i sydöst är 

kalavverkade. Området är också påverkat av flera grusvägar, äldre försök till gruvdrift och 

dikningar. Området är till största delen fattigt på död ved. 

De noterade naturvärdena begränsar sig till ett antal äldre träd, främst av tall. Dessa tillhör 

en äldre trädgeneration som fått stå kvar som naturvärdesträd i det uppväxande yngre 

beståndet. Norr om vägen in till Kattstenen finns ett något äldre skogsbestånd med mera 

blandat trädskikt. Detta når ner till Väsmans strand. 

I området har genomförts en fördjupad artinventering av fladdermus samt en inventering av 

miljöer som är lämpliga som yngelplatser för fladdermöss. Resultatet av dessa inventeringar 

visar att ingen del av inventeringsområdet har betydelse som yngelplats för fladdermöss. 

Mera intressanta för fladdermössen är områdena med bebyggelse norr om 

inventeringsområdet (Väsmansbacken) och nordöst om detsamma (Kattstenen). 

Fladdermöss rör sig över större områden och skogen kan i viss mån vara av intresse för 

födosökning av någon art som föredrar mer slutna bestånd som mustasch- och 

taigafladdermus. 
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Häradsekonomiska kartan (Ludvika, J112-89-20, 1866–67). 

Lantmäteriet Min karta (ca 1975). 

Ludvika kommun 2021: Plankarta. Koncept. 

SGU Jordartskarta 1:25 000–100 000. 

SGU Jorddjupskarta 1:50 000. 

SGU Berggrundskarta 1:50 000–250 000. 

SGU Strandnivåkartan, För 10 000 år sedan. 



 
Naturvärdesinventering (NVI) av Väsmansbacken, Ludvika kommun 

 

  23 (24) 

8.3. Databaser och internet 
Artportalen – Rapportsystem för växter, djur och svampar: 

https://artportalen.se/ (Uttag 2021-09-09). 

Ängs- och betesinventeringen: https://etjanst.sjv.se/tuvaut/site/webapp/tuvaut.html 

Lantmäteriet, historiska flygfoton: https://geolex.lantmateriet.se/ (bild 814_12512_06, 

analog, 1981) 

Länsstyrelsernas geodatakatalog: 

https://ext-geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/ 

Länsstyrelsernas webgis: https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=7ec425abc6af4398b86cdd9d0df40153 

Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad natur 

http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 

Skogsstyrelsens kartdatabas (Skogens pärlor): 

https://kartor.skogsstyrelsen.se/kartor/ 
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Fladdermusinventering. Ludvika, Väsmansbacken 15-16 sept 2021 

Inventerare: Espen Jensen. 

E.Jensen Natur och kultur. 

espen@incendi.se 

0736821055 

 

                                                         

                                    Den dominerande vegetationstypen inom sökområdet.         

 

 

Uppdrag:  

Syftet med denna inventering är att kartlägga och dokumentera fladdermusfaunan vid och kring 

Väsmansbacken. Både artantal och uppskattning av individers distribution och aktivitet i området 

ska, inom ramarna för uppdragets omfattning, dokumenteras så utförligt som möjligt. Huvudsyfte 

med uppdraget är att utröna om det finns lämpliga boplatser eller koloniplatser inom området. 

Eventuella vilo eller koloniplatser ska noteras där det är möjligt. Relevant information om 

fladdermössens användning av och rörelser inom området ska genom denna rapport tillgängliggöras. 

Rapporten innehåller även en bedömning av risk och konsekvens för fladdermöss vid ingrepp inom 

de områdena som berörs. Rapporten ska därmed kunna tjäna som underlag vid beslutsfattande kring 

eventuell ändring av markanvändandet. 
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Områdesbeskrivning: 

 

Kartan är framtagen av Pro Natura. 

                                        

Det undersökta området består övervägande av ung björk/tallskog med inslag av gran och al. Delar 

av området har tätt bottenskikt av snår och ungskog men övervägande är öppen skog och 

markvegetation av bärris, ljung och mossa/lav.  I den västra delen, utanför inventeringsområdet 

ligger Villor, stugor och andra byggnader. Även i öster finns några villor och andra byggnader. 

Väsmans strandlinje begränsar området i norr och länsväg 608 skär av området i söder. Enstaka äldre 

träd hittades inom området, övervägande stora tallar. Andelen döda eller döende träd var låg och 

inga större träd med håligheter kunde noteras. Avrinning och fuktiga diken samt vattenansamlingar 

finns inom området. 

Metod: 

Inventeringen föregicks av rekognoscering i dagsljus för att identifiera lämpliga platser att montera 

inspelningsutrustning och utföra manuell inventering. Området avsöktes manuellt för att få en 

fullständig bild av artsammansättningen i området. I tillägg utfördes automatisk inventering på 

relevanta platser som förväntades vara gynnsamma för fladdermöss. Under natten mellan 15 och 16 

september gjordes inspelningar från en timme innan solnedgång till en timme efter soluppgång på 5 

valda lokaler. Totalt 5 boxnätter. Vädret var under natten lämpligt för fladdermusinventering. ( Vind-

5-8 m/s. inget regn, 15-8 grader) Vid övervakning och inspelning användes ”autoboxar” med 
tidsexpansion av märket Pettersson D500x. Modulerna programmerades med medium sensitivitet 

och tre sekunders inspelningstid per passage och fem sekunders intervall. Boxarna placerades på 

platser där fladdermusaktiviteten förväntades vara representativ för området. Vid 

inventeringstillfället gjordes också manuellt sök från ca kl 21-01. Vid manuell inventering användes 

Wildlife acoustics Echometer touch detektor. (den automatiska artsbestämningsmjukvaran i 

detektorn användes inte under någon del av arbetet då den inte bör betraktas som tillförlitlig). Den 

manuella inventeringen gjordes till fots i form av art-kartering i enlighet med Ingemar Ahléns 



rekommendationer för inventering av fladdermöss. Visuell observation gjordes med hjälp av en 

strålkastare av märket Led Lenser som enbart var tänd i korta perioder för att inte störa 

fladdermössen mer än nödvändigt. Olika delbiotoper inom området undersöktes för att få med så 

många av de förekommande arterna som möjligt. Inspelade filer behandlades och analyserades med 

mjukvaran Batsound 4. (Observera att Tajga och Mustaschfladdermus i det följande behandlas som 

en art då det kan vara svårt att med säkerhet särskilja de två arterna i fält.)     

                                                                                                              

 

Kartan visar autoboxarnas placering. 

 

  

  Kartan visar rutt för manuell inventering till fots. 

 



 

 

Resultat 

Box 1. Vid skogsstig                                              15-16 sept 2021 
Nordfladdermus 1 
Tajga/mustaschfladdermus 7 
 

Box 2. Vid sommarstuga och kust 15-16 sept 2021 
Nordfladdermus 4 
Tajga/mustaschfladdermus 3 
Vattenfladdermus 1 
 

Box 3. I blandad ungskog 15-16 Sept 2021 
Nordfladdermus 2 
 

Box 4-Skogkant/villatomt 15-16 Sept 2021 
Nordfladdermus 2 
Tajga/mustaschfladdermus 2 
 

Box 5 Vid kust/Villaträdgårdar 15-16 Sept 2021 
- Tom 
 

Nordfladdermus 9 

Tajga/mustaschfladdermus 12 

Vattenfladdermus 1 

 

 

Totalt antal inspelningar: 22 

 

Koordinater: 

 

Box 1:  60.1435942,151253485 

Box 2:  60.1438358,15,1279901 

Box 3:  60.1426920,15.1255912 

Box 4:  60.1428426,15.1282251 

Box 5:  60.1451013,15.1236218 

 

 

 

Resultatet från den manuella inventeringen gav inga arter utöver det som registrerades med 

autoboxar.  



                                        

 
 

Karta över fladdermössens distribution i området. Antalet prickar utgör en individuppskattning 

baserad på antal inspelningar samt manuella observationer. Kartan bör betraktas som en 

indikation på aktivitet snarare än individantal. Man kan bara i undantagsfall bedöma om det rör sig 

om flera djur eller bara ett som har blivit registrerat flera gånger då analysen av automatiska 

inspelningar ofta bygger på observationer utan visuellt stöd. Av naturliga skäl blir antalet 

observationer ofta högre kring autoboxens position eftersom denna övervakar kontinuerligt i 

motsättning till den kortare övervakning som man åstadkommer vid manuell övervakning. 

Fladdermusobservationer är markerada med färgkod. Område av särskilt intresse är markerat med 

en blå cirkel. 

Färgkodning:  

Grön-Mustasch/taigafladdermus  

Gul- Nordfladdermus  

Blå- vattenfladdermus 

Blå cirkel-Lämplig plats för koloni. 

 

1 prick=1-5 inspelningar 

2 prickar=5-10 inspelningar 

3 prickar=10-50 inspelningar 

4 prickar= 50-100 inspelningar 

5 prickar=mer än 100 inspelningar                                 

 

 



Artportalen:  

vid sök på artportalen visas tre registrerade fynd av fladdermöss inom sökområdet i perioden 2000-

2021. Samtliga fynd är inrapporterade av Charlotta Hazell. Hennes kommentarer till observationerna 

bekräftar trolig förekomst av koloni i byggnad nära vatten. Observatören beskriver hur hon vid två 

tillfällen har hittat fladdermöss inomhus och att flera fladdermöss har flugit omkring på platsen. 

Observationerna är från år 2002, 2006 och 2011. 

 

Kartan är hämtad från artportalen. Röd ram begränsar sökområdet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bedömning: 

Det är min bedömning att de delar av det undersökta området som är dominerat av blandskog inte 

är av någon större betydelse för någon fladdermusart. Den befintliga bebyggelsen utanför 

inventeringsområdet, med sina tomter och trädgårdar är antagligen lämpligare miljöer för de tre 

påträffade arterna. Den mest intressanta biotopen inom området är sannolikt timmerstugan vid 

vattnet (utanför områdesavgränsningen) och stigen som leder ned till den. Det är troligt att 

byggnaderna på denna fastighet kan användas som koloni eller viloplats för fladdermöss. Då 

området besöktes under kort tid (en natt) och efter tiden för upplösning av eventuella kolonier kan 

detta inte dokumenteras med säkerhet. Tidigare observationer som är registrerade på artportalen 

visar att fladdermöss har påträffats inomhus på samma lokal vid minst två tillfällen vilket indikerar 

att det kan finnas en eller flera kolonier här och att det sannolikt har varit så flera år.  Inga större 

träd med lämpliga bohål hittades under inventeringen. 

                

Övriga observationer: 

Nordfladdermus påträffades i alla delbiotoper om än med få registreringar. Arten är rödlistad men 

inte särskilt känslig för artificiell belysning eller begränsad skogsavverkning då den är förhållandevis 

anpassningsbar. Rödlistningen beror inte på att den är sällsynt i Sverige men på att det har varit en 

nedgång i populationen senare år. Orsaken är inte klarlagd.  

Mustasch-tajgafladdermus är skogslevande arter som gynnas av sammanhängande obelysta 

skogsområden. Varken mustasch eller tajgafladdermus är rödlistade men ofta lokalt förekommande 

och därmed sensitiva för påverkan. Avverkning av äldre skog, artificiell belysning, uttorkning av 

fuktiga områden är exempel på förändringar som kan påverka dessa arter negativt och som är svåra 

att kompensera för. Arten noterades typiskt i områdets mörka och fuktiga delar. Området är dock för 

litet/fragmenterat och för påverkat av belysning och bebyggelse för att kunna betraktas som särskilt 

viktigt för arten. Det är mer troligt att Tajgafladdermus håller till i någon av områdets villaträdgårdar. 

Vattenfladdermus påträffades under manuell inventering och är troligen vanlig längs med hela 

Väsmans strandlinje. Arten förefaller vara mindre sensitiv för belysning än övriga arter inom gruppen 

”myotis” men föredrar att jaga där det är mörkt. Det är inte troligt att det undersökta området är av 
särskild betydelse för vattenfladdermöss men det kan inte uteslutas att koloni finns i några av 

byggnaderna vid vattnet. 

Det är troligt att även brunlångöra finns inom området. Arten förbises ofta vid inventering då den i 

de flesta fall är mycket tystlåten och därmed inte hittas vid traditionell inventering. Brunlångöra är 

rödlistad pga. nedgång som antagligen beror på ljusförorening. (artificiell belysning). Den är dock inte 

särskilt sällsynt. 

Förslag på åtgärder som kan bidra till att gynna den befintliga fladdermusfaunan vid ändring av 

markanvändande är att behålla några områden med vegetation mörka och tillföra vattenförekomst  

tex genom att anlägga avrinningsdamm utan belysning och med kantvegetation. En sådan åtgärd 

skulle kunna gynna de fladdermöss som redan finns i området och till och med göra området 

viktigare för fladdermöss än det är i dag då mörklagda, öppna vattenytor med växtlighet är viktiga 

jaktområden för flera arter och bidrar till ökad insektproduktion och biologisk mångfald. 



Slutsats:  

Området är inte särskilt viktigt för någon fladdermusart och inga äldre träd med håligheter som är 

lämpliga som koloni/viloplats för fladdermöss lokaliserades. Det kan inte uteslutas att någon eller 

några av byggnaderna vid vattnet och tillhörande trädgård/tomt kan används som vilo eller 

koloniplats för fladdermöss. Det är troligt att timmerstugan vid vatten (markerat med blå ring på 

karta) som ligger utanför sökområdet hyser en eller fler kolonier av fladdermöss och troligen rör 

det sig isåfall om en av de tre påträffade arterna: Nordfladdermus, mustasch/tajgafladdermus eller 

vattenfladdermus.                                        

                             

                                   

Om  fladdermöss:  

Denna djurgrupp beräknas vara ungefär 65 miljoner år gammal och är en av de mest artrika 

däggdjursgrupperna. Globalt finns omkring 1400 olika fladdermusarter som lever av allt från insekter 

och frukt till grodor och blod. Fladdermöss är en specialiserad djurgrupp och arterna uppvisar många 

intressanta anpassningar. Fladdermöss reglerar insektsbestånd, pollinerar växter, sprider frön och 

spelar därmed en mycket viktig roll i det ekologiska systemet globalt och lokalt på många platser i 

världen. De flesta arter påträffas i tropiska områden. Europa företräds av ca 35 arter och av dessa är 

19 arter i nuläget påvisade i Sverige. Alla fladdermöss i Sverige är nattaktiva insektsätare som 

använder sig av ekolokalisation för att hitta bytesdjur. Vissa arter som grålångöra, nymffladdermus 

och större musöra har endast påträffats tillfälligt, och det är fortfarande osäkert om arterna 

förekommer regelbundet i landet. Dammfladdermus, sydfladdermus, mindre brunfladdermus, 

sydpipistrell och Bechsteins fladdermus är sällsynta arter i Sverige. De övriga 11 arterna har relativt 

stor utbredning, åtminstone i södra Sverige. Fladdermöss finns i hela landet, d.v.s. från sydspetsen av 

Skåne till Kiruna i norr. Artantalet ökar mot söder, från en art i Lappland till alla nitton i sydligaste 

Sverige. Fladdermöss är de enda däggdjuren i världen som använder sig av aktiv flykt, dvs som flyger i 

ordets rätta betydelse. Alla europeiska fladdermöss är fridlysta och får därmed inte skadas, störas 

eller dödas. De 19 svenska arternas namn, förekomst, status i svenska rödlistan, status i EUs 

habitatdirektiv och i IUCNs globala rödlista framgår av bifogad tabell. Alla fladdermusarter i Sverige 

omfattas av Eurobatavtalet (SÖ 1993:30) som är formulerat i Bonnkonventionen. Vissa ändringar när 

det gäller skyddsstatus för fladdermöss har gjorts i den nya rödlistan som publicerades i 2020. 

 

 

 

 

 

 

 



Utdrag från uppdaterad rödlista 2020:  

                              

RE. Nationellt utdöd, Regionally Extinct En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel 

att den sista individen som är potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött 

eller försvunnit från regionen, eller ifall den var en tidigare regelbunden besökare att den sista 

individen har dött eller försvunnit från regionen.  

CR. Akut hotad , Critically Endangered. En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att 

den uppfyller något av kriterierna A–E för akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög 

risk att dö ut i vilt tillstånd.  

EN. Starkt hotad, Endangered. En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den 

uppfyller något av kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk 

att dö ut i vilt tillstånd.  

VU. Sårbar, Vulnerable. En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något 

av kriterierna A–E för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.  

NT. Nära hotad, Near Threatened. En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av 

kriterierna för vare sig Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för 

någon av dessa kategorier nu eller i en nära framtid.  

LC. Livskraftig, Least concern. En art förs till kategorin Livskraftig om den bedömts enligt 

rödlistningskriterierna men ej uppfyller något av kriterierna. F.n. är den alltså inte rödlistad.  

DD. Data ej tillgänglig, Data Deficient. En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns 

tillräckliga kunskaper att utifrån dess utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt 

eller indirekt bedömning av dess risk att dö ut. 

NE. Ej bedömd, Not Evaluated. En art har inte bedömts enligt rödlistekriterierna. Ofta beror detta på 

att artens status i landet är oklar.  



 

Fladdemössens namn pr 2020:  

Barbastell- Barbastella barbastellus- Bbar- NT, GIF.  

Nordfladdermus- Eptesicus Nilssonii- Enil- NT, IF 

Sydfladdermus- Eptesicus serotinus- Eser- NT, IF. 

Nymffladdermus- Myotis alchatoe- Malc- EN, GiF. 

Bechsteins fladdermus- Myotis bechsteinii- Mbec- EN, GIF. 

Tajgafladdermus- Myotis brandtii- Mbra- LC.  

Dammfladdermus- Myotis dasycneme- Mdas- NT. IF. 

Vattenfladdermus- Myotis daubentonii- Mdau- LC. 

Större musöra- Myotis myotis- Mmyo- EN. IF. 

Mustaschfladdermus- Myotis mystacinus- Mmys- LC. 

Fransfladdermus- Myotis nattereri- Mnat- NT. IF.  

Mindre brunfladdermus- Nyctalus leisleri- Nlei- VU. IF.  

Större brunfladdermus- Nyctalus noctula- Nnoc- LC.  

Trollpipistrell- Pipistrellus nathusii- Pnat- LC.  

Sydpipistrell- Pipistrellus pipistrellus- Ppip- VU. IF 

 Dvärgpipistrell- Pipistrellus pygmaeus- Ppyg- LC. 

Brunlångöra- Plecotus auratus- Paur -NT. IF. 

Grålångöra- Plecotus austriacus- Paus- CR. IF.  

Gråskimlig fladdermus- vespertilio murinus.- LC.  

 

G: Förtecknad i IUCNs globala rödlista.  

I: Förtecknad i internationell konvention eller EUdirektiv 

F: Fridlyst/fredad året runt i hela Sverige. 
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