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1

Inledning

1.1

Bakgrund

Botkyrka kommun arbetar med att ta fram en detaljplan vid Hallunda gård. I samband med
planprocessen genomförde Calluna 2017 en naturvärdesinventering (NVI) (Nilsson m fl
2018). Inventeringen identifierade att platsen har potential att vara ett viktigt område för
fladdermöss. Därför gjordes ett tillägg till NVI:n med fördjupad artinventering av
fladdermöss. Den utfördes under sensommaren 2017 och då kunde Calluna konstatera att
fladdermusfaunan vid Hallunda gård är artrik och att området är livsmiljö för ovanliga och
rödlistade fladdermusarter. År 2018 gjordes ytterligare en fördjupad artinventering i syfte att
kartlägga livsmiljöer samt inventera boplatser för fladdermöss under yngelperioden i det
utpekade området. Målet var att ta reda på vilka arter som finns, lokalisera boplatser/kolonier
samt att identifiera viktiga livsmiljöer för fladdermöss inom det område som
markanvändningen planeras att förändras (Mattson m fl 2018).
Alla fladdermöss är skyddade enligt 4 § artskyddsförordningen (SFS 2007:845). Skyddet
innebär att fladdermöss inte får fångas, dödas eller störas. Fladdermössens viloplatser och
fortplantningsområden får heller inte skadas eller förstöras. Vid inventeringarna har
konstaterats att detaljplaneområdet, förutom att det är artikt, även hyser fransfladdermus som
är rödlistad (VU). Det starka artskyddet (se mer under 1.3) medför att bevarandestatusen
noggrant behöver utredas och att detaljplanen som följd av det kan behöva anpassas.

Figur 1. Översiktsbild över planområdet i Hallunda, Botkyrka kommun.
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1.2

Grundläggande om utredningen

I denna utredning används GIS-analyser som underlag för att bedöma hur byggnation i
området riskerar att påverka fladdermössen i området, samt vilka anpassningar som behövs i
planförslaget för att undvika att förbud enligt artskyddsförordningen utlöses.
I huvudsak jämförs två scenarier i utredningen:
•

Scenario 0 – Nuläget, utan nybyggnation.

•

Scenario 1 – Förslag till detaljplan med ny bebyggelse.

I projektet har en iterativ atbetsgång tillämpats vilket innebär att olika scenarier har
analyserats och sedan justerats för att slutligen landa i ett scenario med förslag till ny
bebyggelse. Calluna har varit aktiva i den iterativa processen som rådgivare allt eftersom
bebyggelsestrukturen har uppdaterats. De äldre scenarierna är inte längre aktuella i planarbetet och analyserna av dem ligger inte till grund för utredningens slutsatser. Trots det
redovisas enstaka figurer från äldre analyser.
GIS-analysen omfattar planområdet plus ett omland inom en 10 km buffert. Fladdermushabitat modelleras i GIS och genom att köra om modelleringen med adderad information om
nya byggnaders och vägars placering kan effekterna av byggnationen undersökas i detalj.
Sådana scenarioanalyser nyttjas i den här utredningen för att se hur detaljplanen riskerar att
påverka fladdermössen i planområdet. Analysmodellen pekar ut kvaliteter i landskapet för
fladdermöss och kan förutsäga vad som kan hända vid förändringar. Detta är något som inte
är möjligt att tolka ur artfynden från inventeringarna som har genomförts.
Analysmetodiken finns detaljerat beskriven i en manual som tagits fram inom ett av
Trafikverket finansierat projekt som leds av SLU (se bilaga 1 för metodik).
Mattson m fl (2018) beskriver att större brunfladdermus och fransfladdermus är ovanligare i
landskapet medan övriga funna arter är relativt vanliga. Större brunfladdermus är dock enligt
Mattson m fl (2018) svagt knuten till planområdet. Bedömningen är att fransfladdermus är
den av områdets fladdermusarter som är ovanligast och har sämst bevarandestatus. Risken för
att förbud enligt artskyddsförordningen ska utlösas är störst för fransfladdermus.
Bedömningarna i utredningen har därför fokuserat på fransfladdermus. Fransfladdermus
används som ”paraplyart”: om detaljplanen klarar att undvika förbud på grund av förekomst
av fransfladdermus, bör förbud även kunna undvikas för de andra fladdermusarterna.
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1.3

Artskyddsförordningen

Artskyddsförordningen (2007:845) implementerar EU:s art- och habitatdirektivet
(92/43/EEG) och fågeldirektivet (79/409/EEG) i svensk lag. Artskyddsförordningen stammar
från bemyndigandet i 8 kap. miljöbalken, och ska även betraktas som en precisering av de
allmäna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken (MÖD 2013:13).
Plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB) gäller parallellt. En åtgärd som godtagits
enligt PBL uppfyller inte automatiskt MB:s krav (Boverket 2015). Den fysiska planeringen
enligt PBL ska vara så förutseende och ha en sådan bärkraft att den håller gentemot MB:s
krav (Boverket 2015). För att en detaljplan inte ska riskera att bli ogenomförbar, bör
artskyddsförordningen därför alltid hanteras i ett tidigt skede.
Alla vilt förekommande fladdermöss är skyddade i Sverige enligt 4 § artskyddsförordningen.
Enligt 4 § artskyddsförordningen är det förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-, övervintrings- och

flyttperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantingsområden eller viloplatser.

Med avsiktligt avses att en verksamhetsutövare är medveten om konsekvenserna för skyddade
arter, men genomför verksamheten ändå, oavsett verksamhetens syfte.

Figur 2. Nordfladdermus är en av tio fladdermusarter som har hittats vid inventeringar vid Hallunda gård.
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4 § 4 punkten artskyddsförordningen ger ett skydd till fortplantingsområden och viloplatser
(dvs livsmiljöer) och gäller oavsett avsiktlighet. Skyddet av livsmiljöer gäller hela året, även
då djuren inte uppehåller sig där, så länge livsmiljöerna håller en viss kvalitet och utnyttjas
regelbundet. För att avgöra var gränsen går för skada på en livsmiljö, bedömer man den
kontinuerliga ekologiska funktionen för de skyddade arter som nyttjar livsmiljön. Om den
kontinuerliga ekologiska funktionen kan upprätthållas, innan, under tiden och efter
genomförda åtgärder, nås aldrig gränsen för skada.
En förbjuden verksamhet enligt 4 § artskyddsförordningen, är en som försvårar upprätthållandet av gynnsam bevarandestatus eller försämrar möjligheterna för arten att nå gynnsam
bevarandestatus. Om en verksamhet inte påverkar bevarandestatus negativt är verksamheten
inte förbjuden, fastän individer påverkas.
Dispens från 4 § går att söka enligt 14 §. Men kraven i 14 § är mycket stränga och ett av
kraven för att bevilja dispens är att bevarandestatus inte får påverkas negativt. Det innebär att,
om en verksamhet påverkar bevarandestatus negativt, så utlöses förbud och dispens är
omöjligt att få, men om bevarandestatus inte påverkas negativt, utlöses inte förbud och ingen
dispens behövs. Dispensansökningar är därför sällan aktuella. Istället är vägen framåt för
projekt att undvika att utlösa förbud. Detta görs genom att se över ett projekts lokalisering,
göra anpassningar och skyddsåtgärder.

2

Fladdermössen vid Hallunda gård

För fransfladdermus, mustasch-/taigafladdermus samt dvärgpipistrell har yngelkolonier
konstaterats vid Hallunda gård vid inventeringarna (figur 3) (Nilsson m fl 2018). Av de här
arterna har dvärgpipistrell gynnsam bevarandestatus. Fransfladdermus samt mustasch- och
taigafladdermus tillhör de arter som anses mest känsliga för etablering av ny infrastruktur och
exploatering genom att de undviker öppna och upplysta miljöer. Av de orsakerna fokuserar
beskrivningarna av ekologi och bevarandestatus i rapporten på de fransfladdermus, mustaschoch taigafladdermus.
2.1

Ekologi

Fransfladdermusen förekommer sällsynt i södra och mellersta Sverige. Den är rödlistad i
kategorin VU (sårbar). Förekomsten är osammanhängande men arten tycks vara relativt väl
spridd åtminstone i Götaland och Svealand. Arten har påträffats i Skåne, Blekinge, Halland,
Småland, på Öland och Gotland, i Bohuslän, Västergötland, Östergötland, Södermanland,
Uppland och Västmanland. Artens ekologi är ännu dåligt känd. Den påträffas i lövrika
biotoper, ofta nära vattendrag men kan även uppträda i trädgårdar och parker. Nyare
observationer visar att arten uppträder i skogsbygder med inslag av sumpskog, granskog,
björkskog m.m., men undviker att jaga över stora öppna ytor (Artfakta SLU 2019).
Fransfladdermusen är beroende av korridorer att röra sig utmed och rör sig inte över öppen
mark. Bryn mot vattendrag och sjöar är särskilt viktiga.
Yngelkolonier etableras i träd- och murhål, fågelholkar, källare, brovalv samt på vindar.
Övervintringen sker främst i grottor, gruvor och stora källarutrymmen. Arten flyger relativt
lågt (ofta 1–5 m), kan gira runt i tvära bågar då den jagar intill lövverk, murar, i håligheter, i
murar, väggar, under träd, brovalv etc. Den kan också springa omkring på marken där den
hittar småkryp genom att lyssna efter prassel. Näringsvalet utgörs till stor del av småkryp utan
flygförmåga, spindlar, flugor samt myggor och nattflyn. Yngelkolonierna är ofta relativt små,
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men enstaka stora omfattande flera tiotal honor är också kända i Sverige (Artfakta SLU
2019).
Mustaschfladdermus och taigafladdermus är relativt skygga arter som huvudsakligen påträffas
inne skog, i gläntor eller i kantzonen mellan skog och öppna biotoper. De är mycket lika och
svåra att skilja åt vid artbestämning. Därför tas de ofta upp i grupp.
Mustasch- och taigafladdermus påträffas huvudsakligen i mer eller mindre sammanhängande
skogsområden och undviker ofta att passera över stora, öppna ytor. Det gäller framförallt
under yngelperioden (juni-juli), medan de vid andra årstider även kan påträffas i andra
biotoper som t.ex. öppna strandängar och klippbranter där det tidvis kan vara gott om
insekter. Taigafladdermusen har en något mer nordlig utbredning och förekommer mer i
barrskog än vad mustaschfladdermusen gör. Födan består framförallt av fjärilar, skalbaggar
och mygg. Honorna bildar kolonier i juni-juli. Koloniplatsen kan vara i hus eller i ihåliga träd.
Ungarna föds i månadsskiftet juni-juli och varje hona får i allmänhet en unge. Övervintring
kan ske i grottor, gruvgångar och stenbyggnader. Mustaschfladdermusen har hittats upp till
Hälsingland, södra Dalarna och i mellersta Värmland. Den finns också på Öland och Gotland.
I Uppland minskade förekomsten med cirka 70 % mellan åren 1978 och 1995. Det finns
indikationer på minskningar även från andra delar av Sverige, men säkra data saknas.
Populationens storlek är svårbedömd men kan antas vara inom intervallet 20 000–100 000
individer. Den är relativt sällsynt i hela Norden.
2.2

Förekomst och bevarandestatus

Calluna har gjort tre inventeringar av fladdermöss i området för detaljplanen under 2017 och
2018. I tabell 1 redovisas alla 10 observerade arter. I tabellen beskrivs också respektive arts
bevarandestatus utifrån Naturvårdsverkets bedömningar samt antal rapporterade fynd
(Artportalen) i närområdet. I detta fall avgränsat till Uppland och Södermanland.
Av figur 3 framgår dels boplatskvaliteter och utpekade boplatser för fladdermöss utifrån
tidigare fältinventeringar.
Tabell 1. Identifierade fladdermusarter vid Callunas inventeringar i planområdet vid Hallunda gård och
information om respektive art. Utsök i Artfakta 2019-05-19
Art

Status i
Sverige (Naturvårdsverkets
hemsida)

Antal fynd i
Södermanland
+ Uppland

Fynd totalt i
Sverige (ur
Artportalen)

Underlag
bevarandestatus

Bevarandestatus i
Sverige

Fransfladdermus

Tämligen vanlig

80+74

1472

Rödlistad som
sårbar (VU)
(Artdatabanken
2018)

Ej gynnsam

Mustaschfladdermus

Tämligen vanlig,
vikande trend

14+4

305

Vikande trend

Ej gynnsam

Taigafladdermus

Tämligen vanlig

7+10

296

Gynnsam

Nordfladdermus

Vanlig

793+833

11153

Gynnsam

Större
brunfladdermus

Tämligen vanlig

543+570

5906

Gynnsam

Trollpipistrell

Sällsynt

110+65

2176

8

Sällsynt men ökar
(enligt Oskar
Kindvall, muntligt)

Ej gynnsam
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Gråskimlig
fladdermus

Tämligen vanlig

267+145

3881

Ej gynnsam

Ej gynnsam
(Wenche
2014)

Brunlångöra

Vanlig

239+173

3622

Gynnsam

Dvärgpipistrell

Vanlig

680+722

8345

Gynnsam

Vattenfladdermus

Vanlig

454+338

5619

Gynnsam

Figur 3. Utpekade boplatser enligt tidigare fältinventeringar samt potentiella boplatser (boträd) och deras
kvaliteter. Kända fladdermuskolonier är markerade med cirklar. Färgerna på boplatsträden visar hur bra
omgivningarna är för fladdermöss.

För att bedöma om en art har gynnsam bevarandestatus behöver artens utbredningsområde,
populationsutveckling och mängden livsmiljöer utvärderas. I figur 4 är viktiga områden för
fladdermöss inritade, så kallade hot spots, inom en 10 km radie. Hallunda gård ligger mitt i ett
band av hot spots som längs Mälarens strand. Ett tiotal av dem är större och ungefär lika
många är mindre. Det ger en bild av att det finns bra tillgång på viktiga livsmiljöer för
fladdermus inom 2 km avstånd från varandra, vilket är gynnsamt för fladdermössen då
genetiskt utbyte kan ske mellan metapopulationer.
Populationsutvecklingen för fransfladdermus (VU) och mustaschfladdermus (Kindvall
muntligt) är negativ samtidigt som bevarandestatusen inte är gynnsam på nationell nivå
(Wenche 2014), tabell 1.
En fråga som ska belysas av den här utredningen är hur bevarandestatusen kan komma att
påverkas av förslaget till detaljplan, det vill säga vad händer med fladdermössens tillgång till
livsmiljöer lokalt om den hot spot som finns vid Hallunda gård påverkas negativt (figur 4).
9
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Figur 4. Viktiga fladdermuslokaler på lokal nivå med Botkyrka kommun mitt i. Planområdet är inritad med svart
och utgör en central så kallad hot spot i regionen.

Figur 5. Habitatnätverk för fladdermöss med hot spots (röda inringade områden) och fladdermusindex i och
mellan hot spots. Planområdet ligger mitt i bilden.

Av figur 5 framgår att det finns flera områden med högt fladdermusindex längs Mälarens
södra strand med Hallunda gård mitt i. Hallunda hot spot fyller en viktig funktion i nätverket
av hot spots.
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Figur 6. Brynet mot området med koloni av fransfladdermus.
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3
3.1

Utarbetande av förslag till detaljplan
Översiktlig beskrivning av området

Planområdet omfattar Hallunda gård med öppna gräsmarker och skogsområden. Det ligger
strandnära med lövskogar ner mot Mälarens stränder. Området hyser en mängd gamla och
grova träd varav många är hålträd. Trädraderna söder om gården består dels av en
hästkastanjallé (med högt värde för fladdermöss enligt Mattson m fl (2018)) och dels av en
rad med popplar (med lägre värde enligt Mattson m fl (2018)). Norr om gården finns en
öppen gräsmark omgärdad av, för fladdermöss, högkvalitativ skog och skogsbryn. Calluna
har bedömt att den öppna marken med angränsande skog och skogsbryn norr och nordväst om
gårdskärnan bör prioriteras för bevarande, särskilt då fransfladdermusens koloni finns i
närheten (se figur 3 och 6).

Figur 7. Hallunda gård.

3.2

Arbetet med detaljplan

Under arbetats gång med att ta fram ett förslag till detaljplan har anpassningar av bebyggelsen
gjorts i syfte att minimera påverkan på fladdermössens livsmiljöer. Efter att ett förslag har
tagits fram har det analyserats enligt metoden PREBAT som beskrivs senare i rapporten.
Utifrån analysresultaten har förslaget till bebyggelse förändrats och en ny analys har utförts. I
figur 8 syns det första förslaget och i figur 9 det sista förslaget till detaljplan. Det som framför
allt har ändrats är att hus i norra delen av planområdet har tagits bort men även mindre
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justeringare intill den öppna marken i norr samt kring en kastanjeallé i planområdets södra del
(se figur 10).

Figur 8. Det första förslaget till detaljplan som analyserades.

Figur 9. Det sista omarbetade förslaget till detaljplan.
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I den här rapporten jämförs förutsättningarna för fladdermössen i två olika fall:
nollalternativet (scenario 0) där ingen förändring sker jämfört med dagsläget (figur 1) samt ett
alternativ med ny bebyggelse enligt förslaget till detaljplan som tagits fram (scenario 1, figur
9). Scenario 0 används som exempel för att förklara analysmodellen (kapitel 4). Därför
presenteras fler underlagskartor för scenario 0 än för scenario 1. Underlagskartorna ligger till
grund för att beräkna fladdermusindex som är det mått som använts för att jämföra
scenarierna.

Figur 10. Pilarna pekar på anpassningar till fladdermössen som har gjorts av detaljplanen. Den övre pilen: Husen
i den öppna ytan i norr har helt tagits bort för att inte påverka ett koloniområde för fransfladdermus. Mellersta
pilen: Hustypen har ändrats. Nedre pilen: Mindre justeringar för att skydda kastanjeallén och delar av raden med
popplar.
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Figur 11. Kastanjer som står i allén.

4

Analysmetod

Analysen av habitatnätverk för fladdermöss som gjorts inom detta uppdrag har nyttjat en
modell kallad PREBAT som är utvecklad av Oskar Kindvall vid Calluna AB inom ramen för
ett projekt som leds av Johnny de Jong vid SLU i Uppsala. För att förstå exakt vilka
analyssteg som gjorts hänvisas läsaren till bilaga 1. Analysen genomfördes för ett
landskapsavsnitt med 10 km buffert runt planområdet.
Sammanfattningsvis bygger PREBAT på generella kunskaper om hur fladdermöss nyttjar
olika biotoper och landskapselement som kan påverka fladdermössens rörelsemönster.
Modellen tar hänsyn till att fladdermössen nyttjar olika miljöer vid olika tidpunkter under
årscykeln eftersom insektstillgången varierar i både tid och rum. Modellen beaktar också att
honorna av fladdermöss lever i kolonier under sommaren då de föder upp sina ungar. Denna
egenhet gör att honorna under reproduktionsperioden är knutna till specifika boplatser som
kan inhysas i gamla träd eller i byggnader dit de ständigt behöver återvända för att ge di åt
sina ungar. PREBAT modellerar spridningssambanden i landskapet både under vår och höst
då fladdermössen framförallt håller sig till sjönära lövskogsområden. Sedan modelleras
spridning från dessa områden ut i kringliggande landskap för att identifiera vilka potentiella
boplatser som fladdermushonorna kan nyttja då de lever i kolonier. Därefter beräknas
rörelsemönstren för alla potentiella kolonier under unguppfödningsperioden. Slutligen
beräknas ett fladdermusindex som kombinerar de reproducerande honornas flygbeteenden och
födotillgång i kringliggande landskap runt kolonin. Detta index uttrycker miljöns biotop15
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kvalitet viktat med hur tillgänglig miljön är för de jagande fladdermössen. Detta index har vi i
den här analysen summerat för varje kolonis hemområde för att få ett mått på varje hemområdes bärförmåga, det vill säga hemområdets förmåga att tillhandahålla de resurser som
kolonin behöver (mat, boplatser etc).
Med utgångspunkt från en biotopkarta som huvudsakligen bygger på Nationella marktäckedata (NMD, Naturvårdsverket) skapas dels ett så kallat friktionsraster (figur 12) som används
för spridningsmodellering och dels en habitatkvalitetskarta som uttrycker biotopernas födotillgång för fladdersmössen (figur 13). I modellen modelleras spridning i olika steg för att
beskriva fladdermössens förflyttningar mellan olika perioder under året. Mest centralt för den
här rapporten är honornas förflyttningar inom hemområdet från varje potentiell boplats.
Resultatet från de här spridningsrörelserna kombineras sedan med biotopkvalitetskartan för att
beräkna det så kallade fladdermusindexet som ger ett mått på hur värdefull en plats är som
jaktmiljö för honor som fortplantar sig. De parametervärden som använts i detta uppdrag är
desamma som tidigare använts för PREBAT och som också utvärderats genom riktade
fältstudier (Hirschheydt m fl in prep.). Fältstudier har visat att parametrarna bäst beskriver de
mer tydligt skogsbundna arterna (mustaschfladdermus, taigafladdermus och fransfladdermus).
I Botkyrka har shapefiler med skyddsvärda träd (Länsstyrelsens underlag), Ekar (Stockholms
stads underlag) samt NVI naturvärdesträd (från Callunas inventeringar) ingått som underlag
vid analyserna.
Belysning kan påverka fladdermöss negativt. Analysmodellen tar inte hänsyn till belysning.

Figur 12. Utsnitt ut friktionsrasterkartan som nyttjats för att modellera spridning av fladdermöss i landskapet. Ju
högre friktionsvärde desto svårare blir det för fladdermössen att korsa ett område.
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4.1

Boträdsanalys

En kompletterande analys har också genomförts, som vi kallar boträdsanalys. I denna analys
ges varje potentiellt boträd ett värde baserat på summan av värdet på fladdermusindex inom
spridningsavstånd från trädet. Det är alltså hemområdets habitatkvalitet, runt varje träd, som
värderas och inte själva trädet i sig.
4.2

Habitatkvalitet

Habitatnätverkanalysen generar en rad olika kartbilder som är relevanta för att förstå den
gröna infrastrukturens ekologiska samband med utgångspunkt i fladdermössens landskapsutnyttjande. Den första aspekten som beskrivs av modellen är hur insektstillgången förväntas
variera mellan olika områden i landskapet beroende på biotopernas egenskaper och sammansättning (figur 13).
Sjönära lövskogmiljöer har beskrivits som "nyckelbiotoper" för fladdermöss (de Jong 1994;
de Jong & Ahlén 1991). Nyckelbiotoper kallas de för att de är en grundförutsättning för att
fladdermöss ska kunna reproducera sig i kringliggande områden. Fladdermössen håller sig till
dessa områden under höst och vår då det kan vara ont om föda i övriga delar i landskapet.
4.3

Potentiella boplatser

Efter vårvistelsen i de sjönära nyckelbiotoperna sprider fladdermössen ut sig i det
kringliggande landskapet. Då det blivit varmare är det mycket fler biotoper där insektstillgången kan vara god nog för fladdermössen att klara sig på. I modellen genomförs därför
en spridningsberäkning som utgår från samtliga identifierade nyckelbiotopsområden. I detta
steg simuleras spridningen baserat på friktionsrastret (figur 12) upp till ett maximalt avstånd
på 10 km från närmaste nyckelbiotopsyta. Resultatet från dessa beräkningar nyttjas för att
ringa in vilka potentiella jaktområden med god habitatkvalitet som överhuvudtaget kan
förväntas nyttjas av fladdermuskolonier. Med utgångspunkt från dessa sommarmiljöer görs
ytterligare en spridningsberäkning med ett maximalt kostnadsviktat avstånd på 1500 m.
Denna beräkning kan sedan nyttjas för att ringa in samtliga potentiella boplatser (grova träd
eller enskilda byggnader) som ligger så till i landskapet att de skulle kunna fungera som
koloniplatser och som dessutom kan förväntas hittas av honorna då de migrerar från
nyckelbiotopsområdena.

5

Analysresultat

Analysen visar att det finns gott om nyckelbiotoper för fladdermöss kring Hallunda gård
(figur 14). I figur 4 framgår även andra koncentrationer av nyckelbiotopsförekomster i
kommunen.
Av figur 13 framgår att födotillgången är bäst (blått) kring Hallunda gård och i lövskogarna
ner mot vattnet.

17

Artskyddsutredning för fladdermöss, Hallunda gård, Botkyrka kommun 2019

Figur 13. Utsnitt av habitatkvalitetskartan som genererats med habitatnätverksmodellen (PREBAT) för Hallunda
gård, scenario 0 - nuläge. Habitatkvalitet visas här i form av ett index som uttrycker relativ förväntad tillgång på
flygande insekter. Analysen visar att det är hög födotillgång (mörkblått) kring själva gården i Hallunda, och i
lövskogarna ner mot vattnet.

Figur 14. Förekomster av ytor som skulle kunna fungera som "nyckelbiotoper" för fladdermöss kring planområdet
enligt scenario 0 – nuläge. Anledningen till att inte hela strandskogen är nyckelbiotop beror på att i delar av
skogen dominerar barrträd. Den här kartan visar tydligt att bebyggda ytor inte är nyckelbiotoper.
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5.1

Spridningssamband för reproducerande honor

För att få ett grepp om var i landskapet reproducerande honor flyger under perioden då de
lever i kolonier så beräknar habitatnätverksmodellen en sommarspridning från varje enskild
potentiell boplats. Detta resulterar i en kartbild (figur 15) som visar starka och svagare
spridningssamband. Där sambanden är som högst förväntas fladdermössen som bor i närheten
framförallt flyga medan sannolikheten att de reproducerande honorna ska ta sig till en specifik
jaktmiljö minskar ju svagare sambandet är. Kartan ska inte tolkas som att det förväntas saknas
fladdermus utanför områden med starkare spridningssamband. Däremot förväntas framförallt
de skogs- och brynanknutna arternas (mustaschfladdermus, tajgafladdermus och fransfladdermus) honor begränsas till de ytor som har starka samband då de lever i kolonier under
sommarens fortplantningsperiod.

Figur 15. Habitatnätverk med simulerade spridningssamband för reproducerande fladdermushonor under
kolonitiden. Spridningsberäkningarna är gjorda med utgångspunkt från samtliga potentiella boplatser som
identifierats som tillgängliga i analysen och ett maximalt konstnadsviktat spridningsavstånd på 1500 m. Hela
planområdet är grönt i scenario 0 – nuläge, vilket innebär att honorna kan röra sig i hela området och att det inte
finns några svaga länkar inom området för detaljplanen.

När områden med starka spridningssamband utsätts för exploatering i form av till exempel ny
bebyggelse finns det uppenbar risk för att spridningssambanden kommer att försvagas.
5.2

Värdefulla fortplantningsområden

I kartbilden som visar spridningssambanden (figur 15) kan man lätt få intrycket av att hela
området är betydelsefullt för honornas födosök under fortplantningsperioden. De starka
spridningssambanden visar att honorna lätt kan ta sig till alla delar av området. För att få en
mer direkt bild av hur värdet för fladdermössen varierar i rummet så går det att kombinera
resultaten från spridningsanalysen (figur 15) med indexet som försöker återspegla den
förväntade insektstillgången (figur 13), vilket ger en lite annorlunda kartbild (figur 19).
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Kartbilden i figur 19 passar bra att nyttjas i planeringsarbetet för att förstå vilka områden som
kan vara extra känsliga för exploatering. Ju större och ju mer sammanhängande de rödaktiga
områdena är desto mer värdefulla förväntas de vara som fortplantningsområden för fladdermöss. Exploatering av de röda områdena behöver i första hand undvikas helt eller åtminstone
minimeras.
De områden som i figur 19 markerats med gröna nyanser erbjuder överlag dåliga förutsättning
för fladdermöss att reproducera sig där. Detta beror antingen på att insektstillgången överlag
förväntas vara för låg eller på att det saknas lämpliga boplatser som ligger så till att fladdermuskolonier kan nyttja markerna.

6
6.1

Bedömning av analysresultaten
Scenario 0 – nuläge

Figur 19 nedan visar fladdermusindex för scenario 0 – nuläge. Planområdet innehåller stora
områden med höga värden. De mest värdefulla områdena (orange-röda) finns runt Hallunda
gård och i skogen norr och öster om gården. Även en del dungar väst om gården har höga
värden, liksom trädraderna söder om gården. De öppna markerna har lägre värden (ljusgrön)
och de bebyggda områdena har lågt värde (mörkgrön).
De höga värdena utgörs av en kombination av högkvalitativa boträd, strandnära lövskog med
förväntad rik födotillgång samt bryn och trädrader som fladdermössen använder när de
födosöker och förflyttar sig (viktigt för fransfladdermus). Samtidigt ligger hela planområdet i
ett större sammanhang med andra hot spots inom relativt kort avstånd (mindre än 2 km) samt
med områden med höga fladdermusindex mellan hot spots (figur 4 och 5).
6.2

Boträdsanalys

En boträdsanalys (se 4.1) genomfördes för att se om vissa träd skulle påverkas mer än andra
träd av den nya bebyggelsen. Resultatet visade att samtliga boträd påverkades lika mycket,
inga signifikanta skillnader mellan de olika trädens betydelse kunde observeras, se figur 1617.
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Figur 16. Resultat av boträdsanalys för scenario 0 – nuläge.

Figur 17. Resultat av boträdsanalys för ett äldre scenario med bebyggelse (med fler byggnader än scenario 1).
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6.3

Fladdermusindex för scenario 1

Scenario 1 är analyserat med ny bebyggelse enligt det anpassade förslaget till detaljplan, se
figur 18.

Figur 18. Bebyggelse enligt scenario 1 som ligger till grund för förslaget om detaljplan.

I scenario 1 ianspråktas några ytor med värdefull mark (figur 18). Några träddungar väster om
gården påverkas. Även en utlöpare från skogen i norr (nordväst om gårdskärnan) kommer att
bebyggas. Raden med popplar söder om gården påverkas genom att byggnader hamnar i och
intill trädraden. Delar av trädraden med poppel kommer att försvinna och andra delar isoleras
mellan hus. Hästkastanjallén bevaras men isoleras av byggnader. Nordost om gården naggas
skogen lite i kanten. Uppskattningsvis rör det sig om cirka 10 000 m2 värdefull jaktmiljö för
fladdermus som ianspråktas. De stora sammanhängande skogsområdena med högt
fladdermusindex bevaras i stort sett intakta, liksom den öppna gräsmarken i norr och dess
skogsbryn. Att den öppna gräsmarken bevaras oexploaterad utgör en bra buffert mellan
bebyggelsen och fransfladdermuskolonin. Se figur 10 för hur förslaget till detaljplan har
förändrats mellan det första och sista förslaget.
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Figur 19. Kartutsnitt som visar habitatnätverksmodellens fladdermusindex för scenario 0 - nuläge. Indexet är
positivt korrelerat både till förekommande habitats kvalitet i termer av förväntad insektstillgång och hur pass
nåbar platsen är från potentiella boplatser där fladdermuskolonier kan hålla till. De röda fälten är enkelt nåbara
från kolonierna och har bra kvalitet.

Figur 20. Fladdermusindex för scenario 1. De röda områdena i norr är i princip oförändrade jämfört med
scenario 0.
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Områden med högt fladdermusindex (röda fält och pixlar i figurerna 19 och 20) är nästan
intakta norr om gårdskärnan, det vill säga i det område som fransfladdermusen har en koloni
och som Calluna bedömt vara det mest prioriterade området att bevara obebyggt. I söder
minskar mängden röda pixlar där poppel- och kastanjealléerna ligger. I de öppna fälten som
bebyggs minskar index från medel till lågt.

7

Bedömning av bevarandestatus

Efter de justeringar som gjorts av detaljplanen berörs inga boträd och fortplantningsområden
och påverkan gäller enbart jaktmiljöer i södra delen av planområdet. Påverkan på
fladdermössens livsmiljöer i resten av området är eliminerade i det sista förslaget till
detaljplan (scenario 1).
Genom att undvika att försämra livsmiljöerna i norra delen av planområdet bibehåller
Hallunda gård sin roll som en hot spot längs Mälarens södra strand i det band av hot spots
som syns i figur 4. Bedömningen är att fransfladdermusens populationsutveckling eller
utbredningsområde inte kommer att påverkas negativt i det anpassade förslaget. Det samma
gäller de andra arterna av fladdermus vid Hallunda gård, se tabell 2. På en större skala finns
det ett betydelsefullt stråk av fladdermusmiljöer längs Mälarens stränder (figur 4) och den nya
planen kommer inte att påverka konnektiviteten i detta stråk.
Calluna bedömer att anpassningarna av bebyggelsen i det sista förslaget är väl avvägda. De
lämnar områdena mot vattnet inom planområdet intakta vad gäller påverkan på livsmiljöer för
fladdermöss, vilket avspeglas i fladdermusindex. Det gör att Hallunda gård även efter att
området bebyggs enligt förslaget kommer att vara en hot spot för fladdermöss samt utgöra en
viktig länk med livsmiljöer för fladdermöss som rör sig i och mellan viktiga fladdermushabitat längs Mälarens strand.
Påverkan är tillräckligt begränsad så att livsmiljöernas kontinuerliga ekologiska funktion
upprätthålls, trots bebyggelseplanerna. De förekommande fladdermuspopulationerna bedöms
kunna fortleva långsiktigt i området. Calluna bedömer inte att bebyggelseplanerna påverkar
bevarandestatus negativt för någon fladdermusart i området. Calluna bedömer inte att det
föreligger risk för förbud enligt artskyddsförordningen.
Tabell 2. Påverkan och bevarandestatus för urval av fladdermusarter vid Hallunda gård. Urvalet av arter är dels
de arter som finns här och som är mest känsliga för exploatering.
Art

Populationsutveckling

Utbredningsområde

Tillgång till
livsmiljöer

Konsekvens på
bevarandestatus

Fransfladdermus

Inga boträd eller
viktiga jaktmiljöer
försvinner

Konnektiviteten i
denna del av
Mälaren lämnas
orörd

Obetydlig areell
förlust av
jaktmiljöer

Nationell: Ingen
påverkan
Lokalt: Obetydlig
påverkan

Mustaschfladdermus

Inga boträd
försvinner.
Någon individ
färre av minskad
jaktmiljö

Inga förändringar.
Fortsatt god
konnektivitet i
landskapet

Ca 1 ha
jaktbiotop
försvinner

Nationell: Ingen
påverkan
Lokalt: Obetydlig
påverkan

Taigafladdermus

Inga boträd
försvinner.
Någon individ
färre av minskad
jaktmiljö

Inga förändringar.
Fortsatt god
konnektivitet i
landskapet

Ca 1 ha
jaktbiotop
försvinner

Nationellt: Ingen
påverkan
Lokalt: Obetydlig
påverkan
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8

Skydds- och kompensationsåtgärder

Om ett projekt riskerar att orsaka negativ påverkan på skyddade arter, så att risk för förbud
enligt artskyddsförordningen föreligger, kan den risken i vissa fall undvikas genom att planera
och genomföra förebyggande skyddsåtgärder. Dessa förebyggande skyddsåtgärder ska stärka
den skyddade artens status i området genom aktiva naturvårdsåtgärder, och på så sätt vägs den
negativa påverkan upp och förbud enligt artskyddsförordningen kan undvikas (Naturvårdsverket, 2009). För att detta ska vara en möjlighet, är det dock en förutsättning att det finns
åtgärder som har en tydlig positiv effekt, samt att åtgärderna kan leverera de positiva
effekterna innan den negativa påverkan sker, så att livsmiljöernas ekologiska funktionalitet
aldrig försämras jämfört med utgångsläget (Naturvårdsverket, 2009). Att väga upp för negativ
påverkan med hjälp av skyddsåtgärder är alltså bara en möjlighet i vissa fall och för vissa
arter. För andra arter är skyddsåtgärder helt enkelt aldrig en möjlighet.
Det finns erfarenheter beträffande skyddsåtgärder för fladdermöss som visar att det kan vara
svårt att kompensera för förlust av livsmiljöer. Ett sådant exempel handlar om ersättningsträd
och fladdermusholkar som ska ersätta förlust av boträd. Studien presenterades vid ett
seminarium om fladdermöss och infrastruktur (Elmeros 2018) och visar att när man har
försökt ersätta boträd så har inte fladdermössen valt att flytta in i ersättningsträden. Om skog
avverkas skulle man behöva ersätta skogen som avverkas. Det tar förstås många år innan en
lövskog etableras och får de kvaliteter som skulle kunna ersätta befintlig skog. Detsamma
gäller om boträden skulle ersättas av nya boträd.
Den rekommenderade strategin för att undvika att utlösa förbud enligt artskyddsförordningen
har under projektets gång varit att minimera påverkan.
Callunas bedömning är att risk för förbud inte föreligger i nuläget och att några ytterligare
åtgärder inte krävs rent juridiskt ur artskyddsförordningens perspektiv. Men eftersom
analyserna i den här rapporten inte tar hänsyn till belysningseffekter, och man vet att
fladdermöss är känsliga för artificiellt ljus, behöver hänsyn till det tas i plan- och
genomförandeskedet.
Andra möjliga åtgärder som kan stärka fladdermusfaunan i området är t ex (samtliga har dock
ett mycket långsiktigt perspektiv)
•

Skapa fler möjliga boplatser: fladdermusholkar. Gynna dominans av lövträd genom att
gallra bort gran ur lövskogen.

•

Gynna insektsproduktionen:
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o

Gynna fuktiga lövskogar. Opåverkade fuktlövskogar sköts bäst genom att de
skyddas. Många fladdermusarter gynnas dock inte av täta bestånd av träd och
buskar varför för fri utveckling inte är den bästa skötseln. Om det finns utdikad,
f.d. fuktig skog, kan dikena läggas igen för att återskapa det höga
grundvattenståndet, och barrträd gallras bort.

o

Gynna en mosaik med skogsbryn, gläntor, öppen lövskog, buskage, trädrader och
solitära träd. Gran gallras bort från befintliga lövdominerade skogsbryn. Genom
försiktig gallring/röjning kan en flerskiktad, variationsrika brynmiljöer
skapas/stärkas/bibehållas. På den öppna gräsmarken i norr kan någon eller
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några ”åkerholmar” skapas genom plantering av lövträd och buskar. Den öppna
gräsmarken som inte planteras på detta sätt bör skötas med slåtter eller bete så
att den inte växer igen.

8.1

Belysning

Fladdermöss är känsliga för belysning vilket inte har tagits med i de här analyserna. Vid
detaljutformning av området behöver det beaktas och undvik att placera ljuskällor så att ljus
sprids in i lövskogarna och in i Hallunda gårdsmiljö. De utpekade boträden bör inte utsättas
för ljusföroreningar. En ljusbuffert bör också räknas med.
Generellt skall man alltid undvika belysning i närheten av boplatser och alla tider på dygnet.
Artificiellt ljus bör ej spridas till fladdermössens habitat eller födosökområden. Man bör
därför använda riktad belysning som endast belyser vägområdet som är aktuellt. Avskärmning
bör användas på armaturen för att minska risken att spilljus uppstår. Även rörelsesensorer bör
användas så att belysningen bara slås på när och där det är nödvändigt. Calluna
rekommenderar att belysningen regleras i planen.

26

Artskyddsutredning för fladdermöss, Hallunda gård, Botkyrka kommun 2019

Referenser
Boverket (2015). Samordade regelverk. URL: https://www.boverket.se/sv/PBLkunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/industribuller/samordnade-regelverk/
de Jong J. 1994. Distribution patterns and habitat use by bats in relation to landscape heterogeneity, and
consequences for conservation. Report, Swedish University of Agricultural Sciences.
de Jong J, Ahlén I. 1991. Factors affecting the distribution pattern of bats in Uppland, central Sweden.
Holarctic Ecology 14: 92–96.
Hirschheydt, G., Kindvall, O. & de Jong, J. (in prep). Predicting bat abundance and conflicts with PREBAT, a
connectivity-based habitat model for insectivorous bats. Manus ämnat för Landscape Ecology.
Elmeros, M. 2018. Bat mitigation on roads - a review of effectiveness. Symposium om fladdermöss och
infrastruktur i Stockholm (IENE 2018): http://iene.se/2018-bats-infrastructure/
Naturvårdsverket (2009). Handbok för artskyddsförordningen. Del 1 – fridlysning och dispenser.
Handbok 2009:2. Utgåva 1. April 2009.
Nilsson, H., Östlund Fält, E., Andersson, P., Rosenqvist, O. (2018). Naturvärdesinventering och
rekreationsinventering Hallunda gård, Botkyrka kommun, 2017. Calluna AB.
Mattson, J., Rosenqvist, O., Stahre, M. 2018. Fördjupad artinentering av fladdermöss inom detaljplanen för
Hallunda gård, Botkyrka kommun 2018. Calluna AB.
Wenche E. 2014. Arter och naturtyper i habitatdirektivet – bevarandestatus i Sverige 2013.
Artdatabanken SLU, Uppsala.

Muntliga källor
Kindvall, O. 2019. Muntlig källa.

Källor på internet
Artdatabanken.se
Artfakta.se

OBS! Här nedanför finns en avsnittsbrytning som inte får tas bort!

27

Hemsida: www.calluna.se • E-post: info@calluna.se • Telefon växel: 013-12 25 75
Huvudkontor: Calluna AB, Linköpings slott, 582 28 Linköping

