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Sammanfattning                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                           
Inför restaureringen av Rosenkällssjön och ombyggnaden av dammarna vid Smedstad 
dokumenterades fladdermusfaunan genom linjetaxering vid Rosenkälla, Smedstad och 
Tinnerö. Inventeringen genomfördes under 2002 innan anläggningsarbetet påbörjades 
och upprepades under 2006, tre somrar efter att åtgärdena genomförts. 
 
Inventeringen som genomfördes i anslutning till Rosenkällasjön påvisar en statistiskt 
säkerställd ökning av observationer av fladdermöss i anslutning till den skapade sjön. 
Resultatet från Smedstad är svårtolkat. Tas hänsyn till att en koloni stor fladdermus 
fanns i anslutning till inventeringsrutten under 2002 men inte 2006 kan inte någon 
skillnad mellan åren statistiskt påvisas. Inte heller för den inventerade sträckan vid 
Tinnerö, som användes som kontroll, kunde någon skillnad mellan åren påvisas.  
 
I samtliga tre områden bestämdes fem arter med säkerhet under 2002. Artantalet ökade 
något i 2006 års inventering för områdena Smedstad och Tinnerö. Ökningen av 
artrikedomen mellan åren utgörs av arter som ofta är svåra att upptäcka i 
inventeringssammanhang och behöver inte betyda att nya arter har tillkommit i 
områdena. Flest arter observerades vid Smedstad, totalt 7 arter, som sedan tidigare var 
känd som en värdefull fladdermusmiljö och minst 5 stycken arter noterades vid 
Rosenkälla. Resultatet kan sägas vara det förväntade efter vad som tidigare är känt om 
fladdermusfaunan i det undersökta området som helhet.  
 

Beskrivning av uppdraget 
 
Fladdermössen intar en särställning bland däggdjuren. Det är inte bara för deras 
fascinerande och särpräglade levnadssätt, utan också för att de som grupp är relativt 
okända. Intresset och kunskapen har ökat mycket under de senaste två årtiondena, till 
stor del beroende på möjligheten att lokalisera och artbestämma flygande individer 
med ultraljudsdetektorer (Ahlén & Gerell 1987).  
 
Fladdermössens särskilda krav på och beroende av vissa livsmiljöer har gjort att en hög 
andel av landets arter idag är hotade. I ArtDatabankens rödlista (Ulf Gärdenfors ed. 
2005) är 6 av de 18 arter som är påträffade i landet listade i någon hotkategori. Det här 
arbetet kan ses som ett led i att ta reda på vilka effekter olika åtgärder som genomförs i 
landskapet har på fladdermusfaunan.  
 
Syftet är att få ett mått på artantal och individtäthet på ett sådant sätt att framtida 
förändringar går att mäta och att olika delar av Tinneröområdet går att jämföra.  
 
Under åren 1996 och 1997 genomförde Calluna en fladdermusinventering i Linköpings 
kommun som delvis bekostades av Eklandskapsfonden. Då inventerades tre lokaler i 
Tinneröområdet; Smedstad, Tinnerö och Rosenkälla. Vid Smedstad räknade vi in hela 
7 arter. I de övriga, Tinnerö och Rosenkälla, hade vi också förväntat oss en rik 
fladdermusfauna, men i stället noterades relativt individ- och artfattiga 
fladdermusfaunor. Vad vi sannolikt såg var resultatet av att landskapet kring 
Rosenkälla och Tinnerö i stort sett saknade vattensamlingar. 
 
Av erfarenhet vet vi att god tillgång på vattensamlingar, speciellt grunda, är en viktig 
förutsättning för god insektsproduktion. Grunda sjöar värms upp tidigt på våren och 
har en hög produktion av insekter som i sin tur ger föda åt fladdermöss. Ett landskap 
med dikade sumpskogar, kärr, våtmarker, sänkta sjöar, igenlagda småvatten och 
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täckdikade diken är mindre attraktivt för fladdermöss. En sådan effekt av 
landskapsanvändningen finns sannolikt i övningsområdet strax utanför Linköping. De 
delar som saknar vattensamlingar hyser få arter/individer, medan Smedstadbäcken 
intill Smedstad gamla gård hörde till inventeringens artrikaste lokaler. 
 
I det s.k. Tinnerbäcksprojektet ingick restaurering av Rosenkällasjön och anläggning av 
våtmarker/dammar i anslutning till Smedstad. Två av de tre undersökta områdena har 
förändrats med avseende tillgången på vattensamlingar. Grävarbetena i området 
påbörjades under vintern 2002 i Smedstad och Rosenkälla dämdes upp under 
hösten/vintern 2003.  
 
I samband med projekteringen av Tinnerbäcksprojektet dokumenteras de förändringar 
som genomförts. Detta är värdefull information i samband med en framtida 
utvärdering av resultatet. Vi har inte beskrivit förändringarna i den här rapporten. 
 
Den här redovisade undersökningen är en uppföljning av den inventering som 
genomfördes under 2002 för att undersöka hur fladdermusfaunan påverkats av de 
genomförda åtgärderna i området.   
 

Metodbeskrivning och genomförande 

Metodbeskrivning 
 
Arbetet genomfördes enligt den metod för miljöövervakning med linjetaxering som 
beskrivs av Ahlén I & de Jong J 1996. Den metod som genomförs till fots användes vid 
inventeringen. Under rubriken nedan beskrivs några av inventeringens moment med 
kommentarer. 

Genomförande 

FÖRARBETE 
 
Fältarbetet förbereddes genom att lämpliga sträckor för linjetaxering rekognoserades 
fram i fält. En linje lades ut kring Smedstad gård i anslutning till de delar där dammar 
ska grävas. En annan linje placerades i anslutning till Rosenkälla intill det område som 
ska restaureras. Den tredje linjen lades i det ekdominerade landskapet kring Tinnerö, 
som inte kommer att påverkas av projektet. Den senare fungerar som kontroll i 
samband med en framtida upprepning av inventeringsinsatsen. För linjernas läge 
hänvisas till figur 1-3.  
 
Linjerna har lagts ut med hjälp av handhållen GPS där startpunkten har angivits med 
koordinater med en noggrannhet på 4-10 m. Därefter har en sträcka på 1 400 meter 
markerats i fält med snitselband i intervall om 200 meter.  
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INVENTERINGSPERIODEN 
 
Målsättningen var att undvika att inventera under en period då årets reproduktion blir 
flygfärdig. Vår erfarenhet av fladdermusinventering i Östergötland är att 
yngelkolonierna börjar lösas upp under första till andra veckan i augusti.  
 
Vi valde att ha som målsättning att använda perioden 10 - 25 juli som 
inventeringsperiod. En så kort inventeringsperiod som möjligt är önskvärd för att 
minimera eventuell påverkan av förändringar i fladdermusfaunan beroende på tiden 
på året.  

VÄDERDATA FÖR PERIODEN 
 
Under inventeringsperioden fördes väderdagbok där temperatur, vindstyrka och 
molnighet noterades vid solnedgången. Därutöver kommenterades vädret under 
dagen. Metodik för insamlandet av väderdata följer SMHI (1979). Där vindstyrkan 
beskrivs i tre steg; A = ingen vind, B = löv och de yttersta grenspetsarna på träden rör 
sig, C = Grövre grenar och trädtoppar rör sig. Molningheten beskrivs på en 8 gradig 
skala där 1 = 12,5 % molntäcke, 2 = 25 % molntäcke, 4 = 50% molntäcke o.s.v. 
Temperaturen mäts på 1 meters höjd i vindskyddat läge.     
 
Väderobservationer gjordes från en plats belägen så nära inventeringsområdet som 
möjligt utan att medföra onödigt långa resor. I det här fallet fanns referenspunkten ca 3 
mil söder om Linköping. Vid en upprepning av inventeringsinsatsen är det viktigt att 
den genomförs under så liknande betingelser som möjligt.  
 
Fladdermöss är känsliga för ogynnsamt väder. Väderdagboken har till syfte att 
underlätta utvärderingen när inventeringen görs om i framtiden.  
 

INVENTERING AV TRANSEKTER 
 
En handhållen ultrajudsdetektor (Pettersson D 240) användes vid fältarbetet. 
Ultraljudsdetektorn avlyssnas med hjälp av hörlurar.  
 
Räkning av antalet observationer av fladdermöss längs med linjen kan vara besvärlig, 
då många individer flyger längs med transekten. För att lösa det problemet beslutade 
vi att räkna en individ som en observation så länge vi hade kontakt med den. Vid en 
ny kontakt med en ny eller samma individ räknades den som en ny observation. 
 
För att kunna bedöma observationens läge längs med linjen delades linjen upp i 
intervall om 200 meter som uppmättes med GPS och markerades ut i fält. Vid t.ex. 
anhopningar av observationer längs med  delar av linjen kan det antyda att det finns 
en koloni i anslutning till linjen som kan påverka antalet observationer. Respektive 
linjes totala längd är 1 400 meter. Inventeringen genomfördes med en hastighet av 2 
km/h. Inventeraren kontrollerade regelbundet förflyttningshastigheten med hjälp av 
en handhållen GPS.  
 
Två linjer inventeras per natt. Linjerna inventerades omväxlande från linjens 
startpunkt och från linjens stoppunkt. Linjerna inventerades också vid två olika 
tidpunkter på dygnet. Alla linjer inventerades minst en gång i varje möjligt alternativ. 
Avbrott i inventeringsarbetet gjordes i samband med nederbörd. De tre linjerna 
inventerades vid sex tillfällen vardera.  
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Inventeraren ansvarade för artbestämning, att fylla i fältprotokoll, insamling av 
väderdata och lägesbeskrivning. 
 
Artbestämningen gjordes så långt det var möjligt. En viss svårighet ligger i att 
inventeraren hela tiden är i rörelse. Arterna mustasch- och brants fladdermus har 
slagits samman till en kategori då de inte går att skilja i fält. Obestämda arter har 
slagits samman till en kategori och arter av släktet Myotis som varit omöjliga att 
bestämma till art har slagits samman till en kategori.  

Geografisk information /provplatser 
 
I nedanstående stycken finns för varje linje en karta, fig. 1-3, som beskriver läget med 
kommentarer och angivelse om vilken punkt som är startpunkt respektive stoppunkt. 
Koordinaten för startpunkten anges och skall användas som utgångspunkt vid en 
upprepning av inventeringen. Linjerna som är utmärkta på kartorna är ej exakt 1 400 
meter. Den verkliga start- respektive stoppunkten måste mätas upp i fält. En kort 
vägledande text finns som beskriver linjen från start till stopp.  
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Rosenkälla 
 
Koordinater startpunkt: x 6471054; y 1489371 (noggrannhet 9 m) 
 

Figur 1. Karta över inventerad sträcka i Rosenkälla, skala 1:10 000,  Linköpings kommun. 
 
Den här rutten är relativt enkel att följa. Den följer befintliga vägar. Lokalisera 
startpunkten med GPS. Startpunkten ligger i den del av vägen som omges av skog på 
båda sidorna, cirka 20 meter in på vägen i förhållande till skogskanten vid en slyartad 
ek, ca 1,5 meter hög. Startpunkten ligger något längre in på vägen än vad kartan visar. 
Följ därefter grusvägen mot sydväst. Vägen slutar i en liten vändplan. Därifrån utgår 
en stig/traktorväg vidare mot sydväst som leder ned till ett skogsbryn. Följ 
stigen/traktorvägen som löper längs med åkerkanten och längs med brynet tills den 
når en grusväg som följs i sydvästlig riktning. Efter ca 350 meter viker en mindre 
traktorväg av till höger, i en liten krok. Följ den tills den leder tillbaks ut på grusvägen 
och fortsätt mot sydväst till stoppunkten.  
 

Start

Stopp
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Smedstad 
 
Koordinater startpunkt: x 6473771; y1489616 (noggrannhet 6 m) 
 

Figur 2. Karta över inventerad sträcka i Smedstad, skala 1:10 000,  Linköpings kommun. 
Startpunkten ligger i parkeringens sydvästra hörn, härifrån leder en stig vidare. Stigen 
går på samma vis men passerar två broar efter att dammar byggts i den här delen som 
inte syns på kartan. Följ stigen tills det ligger en liten åkerholme på vänster sida. 
Passera till höger om åkerholmen och gå västerut ned till brynet. Följ brynet parallellt 
på ca 10 meters avstånd tills allén och grusvägen nås. Följ vägen mot väster och ta till 
vänster i korsningen och passera ån över bron. Vik av till höger i nästa korsning. 
Fortsätt fram till ingången till koloniområdet. Gå in i koloniområdet, passera strax till 
höger om huset och fortsätt norrut och passera ån på den gamla stenbron. Nästa glänta 
passeras i riktning mot norr. Vid brynet vik av något mot nordöst för att nå fram till 
grusvägen. Fortsätt grusvägen mot norr tills stoppunkten nås.  
 
 
 

Start.
Sydvästra hörnet
på P-platsenStopp

Åkerholme

Gå mellan den stora 
och den lilla åkerholmen 
västerut mot brynet

Längs med
befintlig väg

Genom koloni-
trädgårdar

Över
stenbron

Längs med
brynet

Längs med
befintlig väg
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Tinnerö 
 
Koordinater startpunkt: x 6472098; y1488997 (noggrannhet 6 m) 
 

Figur 3. Karta över inventerad sträcka i Tinnerö, skala 1:10 000,  Linköpings kommun. 
 
Vid södra kanten av vägen står en informationstavla i anslutning till en 
parkeringsficka. Ungefär mitt på parkeringsfickan står en metergrov ek. Eken är 
startpunkten. Linjen följer till stora delar den s.k. södra slingan. Passera eken, gå över 
bäcken vid spången och följ stigen vidare mot söder. Efter ca 400 meter kommer du 
fram till en tallbevuxen höjd. Fortsätt längs med stigen upp på höjden. Uppe på höjden 
ligger ett större gravröse på en öppen berghäll. Passera över berghällen med röset på 
vänster sida och fortsätt in i skogen på andra sidan. I den nu något mera slutna skogen 
på andra sidan hällen återfinns stigen. Följ stigen söderut tills den leder ut på 
grusvägen i söder. Följ vägen mot väster på grusvägen. Under ca 250 meter omges 
vägen av åker på bägge sidor. Därefter går vägen igenom ett glest trädbevuxet parti. 
När vägen återigen omges av åkermark på bägge sidor vik av mot norr längs med 
brynet tills stoppunkten nås. 
 

Start
vid stor ek vid 
parkeringsfickan

Liten spång
över bäck

Längs med 
befintlig stig

Längs med
befintlig väg

Tinnerö
rundloge

Stopp
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Resultat 
 
Nedan redovisas insamlade inventeringsdata i tabellform. I slutet av rapporten 
redovisas slutsatser av arbetet. 

Linjetaxering vid Rosenkälla 
 

RESULTAT 2002 
 
Tabell 1 Inventeringsdata för transekten i Rosenkälla vid respektive inventeringstillfälle. 
Lokal Datum Inventerare  Startt id Stopptid Färdtid Temp 

start 
Temp 
stopp 

Vind Moln Nederbörd 

Rosenkälla 020723 JAG 23.48 00.30 42 13,0 12,5 B-C 4 0 
Rosenkälla 020717 JAG 23.06 23.46 40 17,5 15,0 A 2 0 
Rosenkälla 020716 JAG 00.12 00.52 40 17,0 16,0 A 3 0 
Rosenkälla 020714 HIL 00.28 01.08 38 13.1 12.4 A 3 0 
Rosenkälla 020711 HIL 00.04 00.41 39 13,3 11,7 A 0 0 
Rosenkälla 020709 HIL 22.48 23.31 43 19,6 18,4 A-B 1 0 
 
 
Tabell 2. Sammanställning av antalet fladdermusobservationer under 2002 i Rosenkälla fördelade på 
respektive intervall. 
Art/intervall (m) fån 
punkten start 

0-
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

1200-
1400 

Summa 
antal 

Myotis ?        1 
Obestämda 1  1   1  3 
Mustasch och Brants 
fladdermus 

 2 1     3 

Vattenfladdermus       1 1 
Nordisk fladdermus     1 2 1 4 

Stor fladdermus 6 4 5 6 8 2 7 38 
Gråskimlig fladdermus 1   1   1 3 
SUMMA 8 6 7 7 9 5 10 52 
 

RESULTAT 2006 
 
Tabell 3 Inventeringsdata för transekten i Rosenkälla vid respektive inventeringstillfälle. 
Lokal Datum Inventerare  Startt id Stopptid Färdtid Temp 

start 
Temp 
stopp 

Vind Moln Nederbörd 

Rosenkälla 060716 HIL 23.53 00.31 38 15 17 A 0 0 
Rosenkälla 060716 JAG 00.18 00.50 42 12 13 A 0 0 
Rosenkälla 060717 HIL 23.01 23.41 40 22 20 B 1 0 
Rosenkälla 060719 HIL 23.12 23.51 39 19 17 A 0 0 
Rosenkälla 060721 HIL 00.00 00.40 40 22 22 B-C 4 0 
Rosenkälla 060723 HIL 23.06 23.44 38 22 21 A 0 0 
 
 
 
 



  

 11 

Tabell 4. Sammanställning av antalet fladdermusobservationer under 2006 i Rosenkälla fördelade på 
respektive intervall. 
Art/intervall (m) fån 
punkten start 

0-
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

1200-
1400 

Summa 
antal 

Myotis ?        0 
Obestämda   1  2 2  5 
Mustasch och Brants 
fladdermus 

   1   3 4 

Vattenfladdermus        0 
Nordisk fladdermus 1 6 11 9 3 1 1 32 

Stor fladdermus 3 13 13 15 9 5 8 66 
Gråskimlig fladdermus        0 
Dvärgfladdermus  2 1 1 2 1 1 8 
Långörad fladdermus  1    1 1 3 
SUMMA 4 22 26 26 16 10 14 118 
 

Linjetaxering vid Smedstad 

RESULTAT 2002 
 
Tabell 5. Inventeringsdata för transekten vid Smedstad vid respektive inventeringstillfälle. 
Lokal Datum Inventerare  Startt id Stopptid Färdtid Temp 

start 
Temp 
stopp 

Vind Moln Nederbörd 

Smedstad 020717 JAG 00.21 01.02 41 16,00 14,00 A 2 0 
Smedstad 020714 HIL 22.58 23.43 45 15,4 13,2 A 3 0 
Smedstad 020714 JAG 00.35 01.17 42 13,5 13,0 A 1 0 
Smedstad 020712 JAG 23.14 23.57 41 14,0 11,5 A 1 0 
Smedstad 020711 HIL 22.50 23.36 46 13,6 13,3 B 0 0 
Smedstad 020709 JAG 0.00 00.43 43 18,5 18,5 C 1 0 
 
 
Tabell 6. Sammanställning av antalet fladdermusobservationer i Smedstad. fördelade på respektive 
intervall. 
Art/intervall (m) 
från punkten start 

0-
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

1200-
1400 

Summa 
antal 

Obestämda     1 3 3  7 
Mustasch och Brants 
fladdermus 

  1 4 1 1  7 

Fransfladdermus    1?     
Nordisk fladdermus 1 6 3 3 1 4 1 19 
Stor fladdermus 22 10 13 20 7 13 9 94 
Gråskimlig fladdermus 1 1 1 1 1  1 6 
Dvärgfladdermus    1    1 
SUMMA 24 17 18 30 13 21 11 134 

 
En koloni stor fladdermus noterades under inventeringsperioden i allén upp till 
Smedstad gård. Kolonin ligger utanför den inventerade linjen 
 
 



  

 12 

RESULTAT 2006 
 
Tabell 7. Inventeringsdata för transekten vid Smedstad vid respektive inventeringstillfälle. 
Lokal Datum Inventerare  Startt id Stopptid Färdtid Temp 

start 
Temp 
stopp 

Vind Moln Nederbörd 

Smedstad 060715 HIL 23.10 23.54 44 18 15 A 1 0 
Smedstad 060717 JAG 23.59 00.47 48 13  B 1 0 
Smedstad 060718 JAG 22.58 23.44 46 - - A 1 0 
Smedstad 060720 HIL 00.21 00.59 38 17 18 A 0 0 
Smedstad 060722 HIL 23.05 23.47 42 22 20 A 3 0 
Smedstad 060724 HIL 00.23 01.00 37 22 20 A 0 0 
 
 
Tabell 8. Sammanställning av antalet fladdermusobservationer under 2006 i Smedstad. fördelade på 
respektive intervall. 
Art/intervall (m) 
från punkten start 

0-
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

1200-
1400 

Summa 
antal 

Obestämda  2 3 1 2    8 
Mustasch och Brants 
fladdermus 

  1 1 2   4 

Fransfladdermus  1      1 
Nordisk fladdermus 2 2  7 1 1  13 
Stor fladdermus 13 8 4 5 2 2 8 42 
Gråskimlig fladdermus   1     1 
Dvärgfladdermus  1 1 5    7 
Vattenfladdermus 3 10    2 3 18 
SUMMA 20 25 8 20 5 5 11 94 
 

Linjetaxering vid Tinnerö 
 

RESULTAT 2002 
 
Tabell 9. Inventeringsdata för  transekten i Tinnerö vid respektive inventeringstillfälle. 
Lokal Datum Inventerare  Startt id Stopptid Färdtid Temp 

start 
Temp 
stopp 

Vind Moln Nederbörd 

Tinnerö 020723 JAG 22.53 23.35  14.0 13.5 B-C 3 0 
Tinnerö 020716 JAG 22.01 23.43 42 17,0 16,0 A 2 0 
Tinnerö 020714 JAG 23.36 00.18 42 16,5 ? A 2 0 
Tinnerö 020712 JAG 00.22 01.05 42 12,0 9,5 A 1 0 
Tinnerö 020709 JAG 23.01 23.43 42 19,2 18,5 B 1 0 
Tinnerö 020709 HIL 23.45 00.33 47 18,7 17,9 A-C 1 0 
 
 
 
 
Tabell 10. Sammanställning av antalet fladdermusobservationer under 2002 i Tinnerö fördelade på 
respektive intervall.  
Art/intervall (m) 
från punkten start 

0-
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

1200-
1400 

Summa 
antal 

Myotis ?    2  1  3 
Obestämda  3  2  1  6 
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Mustasch och Brants 
fladdermus 

 7 3     10 

Nordisk fladdermus 1 5  1 1 1 2 11 
Stor fladdermus 9 6 7 6 10 6 10 54 
Gråskimlig fladdermus   2 1  1  4 
Dvärgfladdermus 2       2 
SUMMA 12 21 12 12 11 10 12 90 
 

RESULTAT 2006 
 
Tabell 11. Inventeringsdata för  transekten i Tinnerö under 2006 vid respektive inventeringstillfälle. 
Lokal Datum Inventerare  Startt id Stopptid Färdtid Temp 

start 
Temp 
stopp 

Vind Moln Nederbörd 

Tinnerö 060716 HIL 22.51 23.57 66 19 16 A 0 0 
Tinnerö 060717 JAG 23.08 23.49 41 - - B - C 1 0 
Tinnerö 060718 JAG 23.56 00.35 39 - - A 1 Ngt dimmigt 
Tinnerö 060718 HIL 00.17 00.50 33 19 19 B 6 0 
Tinnerö 060720 HIL 23.00 23.41 41 21 22 A-  C 6 0 
Tinnerö 0607 HIL 00.16 00.52 36 19 19 A 2 0 
 
 
Tabell 12. Sammanställning av antalet fladdermusobservationer i Tinnerö fördelade på respektive 
intervall.  
Art/intervall (m) 
från punkten start 

0-
200 

200-
400 

400-
600 

600-
800 

800-
1000 

1000-
1200 

1200-
1400 

Summa 
antal 

Myotis ?         
Obestämda 1 1      2 
Mustasch och Brants 
fladdermus 

 1  1  1  3 

Nordisk fladdermus 2 3 2 9 1 1 1 19 
Stor fladdermus 5 4 1 3 5 10 4 32 
Gråskimlig fladdermus  2  5  1 1 9 
Dvärgfladdermus 2 2     2 6 
Långörad fladdermus 2      1 3 
SUMMA 12 12 3 18 6 13 9 74 
 

Väderdagbok 
 
Nedan presenteras insamlade väderdata som är en bedömning av förutsättningarna för 
fladdermöss i skymningen varje kväll under inventeringsperioden. 

VÄDER 2002 
 
Tabell 13. Väderdagbok för perioden 020702-020725. Väderdata insamlad vid Taforsa ca 32  km 
från inventeringsområdet och i samband med inventering Tinnerö i Linköping. 

Dag Tid Temp °C Moln Vind 
Neder- 
börd Kommentar 

2 22.30 12 8 B Regn Dåliga förutsättningar för fladdermöss. Vädret har varit ostadigt en längre tid. 
3 22.30 12,5 8 B Regn Några fladdermöss flög innan det började att regna i skymningen. Uppehåll kväll och natt. 
4 22.45 12,5 8 A Regn Lätt nederbörd under kvällen. Rikligt med regn under dagen. 
5 - - - - - Väderdata ur inv. prot. Uppehåll och molnfritt. Kyligt under natten.  
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6 23.30 10 8 ? Regn Regn under kvällen. Molnigt med skurar under dagen. Nederbörd vid 22.30. 
7 22.22 20,3 4 ? 0 Växlande med skurar under dagen. En mycket fin kväll för fladdermöss.  
8 22,50 12,4 8 A 0 Väderdata ur inv. prot. Bra kväll för fladdermöss. Mycket moln. Varmt. Regnet hänger i luften. 
9 22.48 19,6 1 A-B 0 Data från fält. prot. (Tinnerö) Knappt inga moln. Mycket varmt. Bra förhållanden. 

10 22,54 21,2 1 C 0 Inget regn under dagen. Mycket varmt under dagen ca 25 grader. 
11 22.50 13,6 0 B 0 Data från fält.prot  (Smedstad). Mycket regn under morgonen.  
12 23.14 14 1 A 0 Ingen text 
13 - - - - 0 Data från inv. prot. (Ok kväll för fladdermöss med relativt låg temp. Kall natt. 
14 22.58 15,4 3 A 0 Data från inv. prot. (Smedstad). Bra kväll för fladdermöss.  
15 22.34 15,4 0 A 0 Varm dag upp till 25 grader. Trots detta relativt kall natt på grund av lite moln. 
16 22.01 17 2 A 0 Data från inv.prot (Tinnerö) Ingen text 
17 23.06 17,5 2 A 0 Data från inv. prot. (Rosenkälla). Ingen text. 
18 23.10 15,8 4 B Regn En front kom in över Östergötland under efter middagen. Regn under kvällen. 
19 - - - - - Ingen text 
20 22.15 18,4 8 A 0 Kraftigt regn under eftermiddagen uppehåll under kvällen.ok för fladdermöss under kvällen. 
21 - - - - - Ingen text 
22 - - - - 0 Uppklarnande, ok för fladdermöss 
23 22,15 12,4 1 A 0 Ingen text 
24 23,25 12,9 3 A 0 Regn under dagen, uppehåll under natten. 
25 22,25 13,2 3 A 0 Regn under dagen, uppehåll under natten. 

 

VÄDER 2006 
 
Tabell 14. Väderdagbok för perioden 060701-060724. Väderdata insamlad vid Taforsa ca 32  km 
från inventeringsområdet och i samband med inventering från Tinnerö i Linköping. 

Dag Tid Temp °C Moln Vind 
Neder- 
börd Kommentar 

1  > 20 2 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
2 22.20 > 20 1 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
3 22.50 > 20 1 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
4 23.10 > 20 2 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
5 23.03 > 20 3 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
6 22.51 > 20 2 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
7 22.30 19 4 A 0 Regn och åska under dagen, fuktig kväll 
8 22.10 > 20 2 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
9 23.33 > 20 1 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 

10 21.58 > 20 0 A 0 Högtryck, goda förutsättningar för fladdermöss. 
11 - - - - - - 
12 - - - - - - 
13 - - - - - - 

14 22.01 > 20  A 0 Högtryck 
15 23.10 18 1 A 0 Bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll 
16 22.51 19 0 A 0 Högtryck, data ur fältprotokoll. 
17 23.01 22 1 B 0 Bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll 
18 22.58 ? 1 A 0 Bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll 
19 23.12 19 0 A 0 Bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll 
20 23.00 21 6 A 0 Högtryck, bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll. 
21 00.00 22 4 B-C 0 Bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll 
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22 23.05 22 3 A 0 Högtryck, bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll. 
23 23.06 22 0 A 0 Högtryck, bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll. 
24 00.23 22 0 A 0 Högtryck, bra kväll för fladdermöss, data ur fältprotokoll. 

 
 

Utvärdering av resultat 
 

Förändringar längs med linjerna mellan 2002 och 
2006 
 
Alla inventerade linjer har i olika omfattning påverkats av mer eller mindre stora 
förändringar i närmiljön.   
 
I direkt anslutning till linjen Rosenkälla har en grund ”slättsjö” på närmare 50 ha 
anlagts. Åtgärden bedöms som positiv för fladdermusfaunan då insektsproduktionen i 
landskapet ökar. Förändringen genomfördes tre säsonger innan arbetet upprepades. 
 
I anslutning till linjen Smedstad har dammar skapats i anslutning till den befintliga ån i 
anslutning till den första fjärdedelen av linjen. Förändringen bedöms som positiv dels 
på grund av att inslaget av vatten ökar i landskapet och för att små vattensamlingar 
med vattenspeglar skapas som utgör jaktbiotop för flera arter. Förändringen bedöms 
dock inte som stor. Vatten fanns redan som en komponent i området. Förändringen 
genomfördes tre säsonger innan arbetet upprepades. 
 
Längs med delar av linjen Tinnerö har mindre förändringar i form av att 
naturvårdsröjningar i angränsande betesmarker genomförts. Åtgärden bedöms som 
positiv men har sannolikt en begränsad påverkan på aktiviteten längs med linjen. 
Möjligtvis påverkar röjningarna resultatet genom att öppna upp angränsande miljöer 
till linjen som skapar flera möjliga jaktbiotoper i det angränsande landskapet. 

Inverkan av väder 
 
Under 2002 genomfördes inventeringsarbetet under en period med relativt ostadigt 
uppehållsväder. År 2006 var mycket varmt och högtryck rådde under praktiskt taget 
hela inventeringsperioden.  
 
Vädret under 2002 var aldrig för kyligt för att fladdermöss skulle vara inaktiva p.g.a. 
att insekterna var mindre aktiva. En kritisk gräns finns sannolikt några grader under ca 
10 grader i luften. Ur inventeringsperspektiv kan man tänka sig att en del nätter är 
mindre bra för födosök p.g.a. nederbörd. Vilket i sin tur innebär högre aktivitet under 
de kvällar som väljs ut för att genomföra inventeringsarbetet på. En högre grad av 
molnighet under månaden kan periodvis också ha bidragit till högre aktivitet.  
 
Under 2006 var vädret stabilt med en lång rad nätter efter varandra som 
fladdermössen kunde använda för födosök, vilket i sin tur kan antas ha påverkat 
aktiviteten under inventeringsnätterna negativt. En period med sämre väder som slår 
om till gynnsamt väder kan ofta observeras som förhöjd aktivitet. En längre period av 
torka i landskapet kan också bidra till att insektsproduktionen i landskapet avtar, 
vilket kan koncentrera aktiviteten hos fladdermössen till miljöer med tillgång till 
vatten.  
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Sammanfattningsvis var vädret under inventeringsperioderna sannolikt mest 
gynnsamt under 2002. Ett ostadigt väder bidrar sannolikt till att det är högre aktivitet 
under bra kvällar än om vädret är gynnsamt och stabilt under en längre period. Men vi 
bedömer att skillnaden i väder mellan åren inte ligger utanför fladdermössens 
toleranser för att vara aktiva och bör inte ha en stor inverkan på resultatet. 
 

Individrikedom 
 
Individrikedomen har vi, som tidigare nämnts, mätt som antalet observationer av 
jagande fladdermöss. Utgår vi från att antalet observationer av jagande fladdermöss 
återspeglar en förändring tillgången på föda i landskapet mellan de två 
inventeringstillfällena.  Då har återskapandet av Rosenkällasjön påverkat 
möjligheterna för fladdermöss positivt på landskapsnivå. En skillnad i antalet 
observationer mellan åren är statistiskt signifikant (parad t-test. P- value 0,0062**).  
 
För Smedstad är insamlade data något mera svårtolkade, se vidare nedan, och för vår 
kontroll Tinnerö kan ingen skillnad mellan åren uppfattas (parad t-test, P- value 0,29 
ns) 
 
Resultatet av arbetet sammanställs nedan i tab. 1- 14. I tabell 15 och 16 ges en 
sammanställning av insamlade data.  
 
Tabell 15. Sammanställning av resultaten för de tre transekterna efter 
Genomförandet 2002. 
Lokal Antal  

inventeringar  
Medeltal antal  
observationer 

Antal 
arter  

Totala antalet  
observationer 

Rosenkälla 6 8,7 5 52 
Smedstad 6 22,3 5 134 
Tinnerö 6 14,8 5 90 
 
 
Tabell 16. Sammanställning av resultaten för de tre transekterna efter 
genomförandet 2006. 
Lokal Antal  

inventeringar  
Medeltal antal  
observationer 

Antal 
arter  

Totala antalet  
observationer 

Rosenkälla 6 19,7 5 145 
Smedstad 6 15,0 7 94 
Tinnerö 6 12,3 6 74 

 

ROSENKÄLLA 
 
Data beskriver att antalet observationer längs linjen Rosenkälla har näst intill 
tredubblats mellan de två inventeringstillfällena (parad t-test. P- value 0,0062**). 
Förändringen i omgivningen består här av att Rosenkällasjön har anlagts. Den 
troligaste förklaringen är att utbudet av föda har ökat efter att sjön har skapats.  
 
Två arter står för de flesta observationerna i området: nordisk fladdermus och stor 
fladdermus. Båda arterna är relativt duktiga flygare och kan flyga ett längre stycke för 
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att hitta föda. Möjligtvis kan den ökade produktionen av insekter i kombination med 
en varm sommar, med minskad insektsproduktion i landskapet, vara en förklaring.  
 
Jämförs tabell 2 och 4 så kan man möjligtvis se en antydan till att observationer av stor 
fladdermus är relativt jämt spridda längs med linjen under 2002 och mera 
koncentrerade till den del av linjen som ligger närmast sjön under 2006. En förhöjning 
av antalet observationer kan även ses för nordisk fladdermus under 2006 i intervallet 
200 - 800 meter från startpunkten.  
 
Utifrån tillgängliga data vill vi påstå att återskapandet av Rosenkällasjön lokalt är av 
mycket stort värde för fladdermusfaunan.  

SMEDSTAD 
 
När det gäller linjen Smedstad antyder sammanställningen att antalet observationer 
har minskat vid upprepningen 2006 med ca en tredjedel från 134 till 94. Minskningen 
är statistiskt signifikant (parad t-test, P-value 0,0048 *).  
 
Resultatet är svårtolkat p.g.a. att det under 2002 års inventering fanns en koloni stor 
fladdermus med kanske 15-20 individer i allén som leder upp mot Smedstad. Även om 
stor fladdermus var aktiv i området under 2006 så uppfattade vi det inte som om det 
fanns en koloni i direkt anslutning till linjen under 2006. 
 
Under 2002 års inventering gjorde 94 observationer av arten och under år 2006 42 
observationer. Jämförs antalet observationer utan stor fladdermus blir siffrorna 51 
observationer respektive 55 observationer. Tar vi bort samtliga observationen av stor 
fladdermus ur materialet så får vi inte en signifikant ökning av antalet individer (parad 
t-test, P-value 0, 37 ns). 
 
En slutsats kan vara att dammarna i Smedstad tillförde kvalitéer som resulterade i en 
längre artlista under 2006, även om alla arter som kom till tidigare var kända från 
området. Tabell 6 och 8 antyder att ett par arter som ofta är vanliga på rikare 
fladdermusmiljöer, vattenfladdermus och dvärgfladdermus, har noterats oftare efter 
att dammarna har kommit till. Mera långflygande arter, som nordisk fladdermus och 
gråskimlig fladdermus, har noterats vid färre tillfällen.  

TINNERÖ 
 
Längs med linjen Tinnerö, som har fungerat som kontroll och där i princip inga 
förändringar har genomförts, är resultatet i det närmaste likartat mellan åren (Parad  t-
test, P-value 0,29 ns).  

Artrikedom 
 
Antalet arter som noteras i inventeringen kan sägas vara ett kvitto på att de 
inventerade områdena håller kvalitéer som tilltalar flera olika arter med olika krav. Vid 
inventeringar i det omgivande landskapet i Östergötland är 5 arter ett högt antal arter 
och 8-10 arter kan sägas vara ett mycket högt antal arter.  Inventeringen visar att alla 
tre lokalerna är värdefulla miljöer.  
 
Tabell 15 - 16 antyder att flera arter har tillkommit i samband med upprepningen 
under 2006.  
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ROSENKÄLLA 
 
Längs med linjen Rosenkälla redovisas samma antal arter för de båda åren. Studeras 
tabellerna 2 och 4 närmare kan man se att under 2002 gjordes 3 observationer av 
gråskimlig fladdermus en art som inte noterades under 2006. Omvänt så tillkom 3 
observationer av långörad fladdermus. Båda arterna är svåra att hitta även vid 
artinventeringar där man inte är bunden av att vara i rörelse längs en bestämd rutt. 
Noteringarna behöver alltså inte innebära att nya arter har kommit till eller försvunnit i 
området mellan de båda inventeringstillfällena. Vi kan bara konstatera att 6 arter är 
påträffade i området i samband med undersökningen. 

SMEDSTAD 
 
I Smedstad har artantalet ökat från fem till sju arter mellan de båda åren. De arter som 
har tillkommit mellan åren är en observation av fransfladdermus och 
vattenfladdermus. Inga av dessa arter kan betraktas som nya för området.  
 
Fransfladdermusen, som är rödlistad, är tidigare känd från området och en misstänkt 
observation gjordes 2002 i samband med linjeinventeringen. Vattenfladdermusen har 
kommit till för att den trivs bra i de anlagda dammarna i området. Den är tidigare 
känd från området.  
 
Alla sju arterna är sedan tidigare kända från Smedstadsområdet. Resultatet visar att de 
är möjligt att fångas in de arter som finns i området med metodiken.  

TINNERÖ 
 
I Tinnerö har en art tillkommit, långörad fladdermus. Den är som tidigare nämnts svår 
att observera i fält och observeras normalt inte så lätt med använd metodik.  

Ansvarig personal vid Calluna AB 
 
Uppdraget har genomförts och rapporterats av nedanstående personal. 
 
Håkan Ignell (HIL) / Calluna AB adress enligt sid. 2 
 
John Askling (JAG) / Calluna AB adress enligt sid. 2 
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