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SAMMANFATTNING 
Kvarnberget i Gustavsberg, Värmdö kommun, inventerades med avseende på övervintrande fladdermöss. 
Trots en stabilt sval miljö, med förutsättningar för dvala, fann vi inga fladdermöss. Vi rekommenderar 
dock att behålla delar av utrymmet tillgängligt för fladdermöss och låta ingången vara skyddad och obelyst. 
Det är också viktigt att det finns växtlighet i närhet till ingången i berget som fladdermössen inte behöver 
flyga i helt öppen terräng.  
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Uppdrag och syfte 

Under arbetet med planläggning av Kvarnberget vid Gustavsberg har Värmdö kommun bedömt att en 
inventering av övervintrande fladdermöss behöver göras i ett bergrum (bergrummets läge framgår av figur 
1). Ekologigruppen fick vintern 2017 i uppdrag att genomföra inventeringen. Rapporten omfattar resultat 
från inventeringen och förslag till åtgärder.  

Inventeringen utfördes av fladdermusexpert Johan Eklöf, Graptolit ord & natur och Johan Allmér, biolog 
och fladdermusinventerare på Ekologigruppen den 14 februari 2017. Johan Eklöf har skrivit huvudtexten 
och Johan Allmér har bistått med kompletterande texter. Johan Allmér har även gjort kartillustrationerna i 
rapporten. 
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Metodik, förutsättningar och lagskydd  

Metodik 
Bergrummet i Kvarnberget inventerades vid ett tillfälle vintertid (2017-02-14). Undersökningen skedde 
manuellt med hjälp av pannlampa. Alla tillgängliga utrymmen genomletades, med fokus på skrymslen högt 
upp på väggarna. Väggarnas temperatur mättes med en lasertermometer, vid ingång och längst in i 
bergrummet. Inventeringen utfördes av två personer. 

Osäkerhet i bedömningen 
Vintern 2016 – 2017 var ovanligt mild vilket kan ha betydelse för i vilken utsträckning använder 
bergrummet som övervintringslokal. I bergskorridoren finns ett plåttak uppsatt vilket gjorde det omöjligt 
att se om det förekom fladdermöss ovanför plåttaket. 

Förutsättningar 
Värmdö kommun har en rik fladdermusfauna och i en kommuninventering 2011 noterades 8 olika arter, 
bland annat de rödlistade fransfladdermus och dammfladdermus (Gylje 2011). Sedan tidigare är också 
barbastell känd från kommunen.  

Under hösten 2016, inför den aktuella inventeringen, undersöktes Gustavsbergs centrum med avseende på 
flygande fladdermöss. Tre arter kunde då noteras: nordfladdermus, dvärgpipistrell och större 
brunfladdermus. Den sistnämnda fanns inte med i kommunrapporten från 2011 och således är artantalet i 
Värmdö åtminstone 10 arter.   

Vintertid söker sig fladdermöss till svala platser för att gå i dvala. I kommunen finns flera bergrum och 
äldre militärbunkrar lämpliga för övervintring. Projektet Bat Forts i WWF:s och Fortifikationsverkets regi 
har inneburit att flera äldre bergrum har ställts iordning för fladdermöss, vilka nu har en fristad på 
Värmdö. 

Lagar och avtal 
Nio av Sveriges fladdermusarter är upptagna på rödlistan, det vill säga de bedöms ha en osäker framtid på 
grund av små eller minskande populationer (ArtDatabanken 2015). Alla fladdermöss har dock ett strikt 
skydd i Sverige genom Artskyddsförordningen och innebär att: 

• fladdermöss inte får skadas eller dödas avsiktligt  

• fladdermöss inte får störas avsiktligt under tiden för fortplantning och flyttning  

• fortplantnings- och viloplatser inte får skadas avsiktligt 

Avsiktligt betyder att den som utför åtgärden förstår den förutsägbara konsekvensen av sitt handlande och 
ändå genomför den. (Naturvårdsverket 2009).  

Bilaga 2 till Artskyddsförordningen tar dessutom upp fyra fladdermusarter som Sverige har förbundit sig 
att ta särskild hand om på ett aktivt sätt, till exempel genom att upprätta särskilda skyddsområden. Arterna 
är Bechsteins fladdermus, dammfladdermus, större musöra och barbastell. Barbastellen har dessutom ett 
specifikt åtgärdsprogram (Naturvårdsverket 2015). 

Utöver lagen skyddas fladdermöss även genom EUROBATS-avtalet, en frivillig överenskommelse om 
skydd av fladdermöss i Europa och dess närområde, vilken Sverige har skrivit under. Avtalet utökar 
skyddet av fladdermöss till att gälla även deras födosöksområden och flygvägar.
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Resultat och åtgärdsförslag 

Resultat 
Bergrummet är skyddat från störning samtidigt som det finns flera möjligheter för fladdermöss att ta sig in 
och ut. Utrymmet består av en korridor, vilken leder fram till ett flertal större och mindre rum. Rummen 
är delvis betongklädda medan korridoren består av rent berg, med gott om skrymslen för fladdermöss. I 
korridoren är det dock uppsatt ett plåttak, vilket omöjliggör inventering av en stor del av utrymmet även 
om det på vissa platser finns viss sikt mellan plåttaket och bergväggen.  

Miljön inne i berget var stabil och sval, det vill säga inget drag och väl isolerad mot frostgrader. Vid 
inventeringstillfället var väggtemperaturen 1-2 grader närmast porten och 2-3 grader längre in i berget, 
vilket är mer eller mindre optimalt för hibernerande fladdermöss.  Vi kunde dock inte finna någon 
fladdermus i berget, men kan inte utesluta att det sitter hibernerande individer ovanför plåttaket.  

Även om vi inte hittade fladdermöss under inventeringen är dylika utrymmen potentiellt viktiga för 
fladdermusfaunan. Plåttaket i bergrummet kan ha dolt fladdermöss och den milda vintern 2016-2017 kan 
ha bidragit till att fladdermössen har använt sig av andra platser för övervintring. 

Åtgärdsförslag 
Om inte bergrummet ska användas, rekommenderar vi att inte plombera det helt och hållet utan att spara 
utrymmen åt fladdermössen, med Bat Forts som modell (WWF 2009). In- och utflygningshål bör vara 
skyddade från mänsklig störning, inklusive ljus. Fladdermöss är generellt sett känsliga för ljusstörningar 
från exempelvis fasad- och gatubelysning. Dessutom bör närliggande växtlighet sparas så att 
fladdermössen inte behöver flyga över öppen terräng för att ta sig till berget och ingången. 
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