
 

Pressmeddelande 8 mars 2012  
 
Fladdermusseminarium i Skåne 
 
 
I helgen blir musikskolan i Höör logi för en koloni fladdermusexperter. Det är den fristående 
gruppen ”Fladdermöss i Skåne” som bildades i 2011 som på eget initiativ har dragit igång projektet 
och bjudit in en rad specialister som under helgen kommer att dela med sig av sin kunskap till 
allmänheten. Seminariet syftar till att samla kompetens och sprida kunskap om våra flygande 
däggdjur. På listan över föredragshållare står kända namn inom fladdermusforskningen som Karin 
och Rune Gerell, representanter från nyöppnade Fladdermuscentrum i Taberg samt specialister 
och entusiaster från Norge, Sverige och England.  
De tre herrarna bakom gruppen:  Stefan Nyman, Stefan Viktorsson och Espen Jensen, träffades 
genom sin kärlek till fladdermöss och eftersom det inte fanns något forum för entusiaster föll det 
sig naturligt att starta ett. Intresset för fladdermöss bland ”vanligt folk” är växande och 
arrangemanget är redan fullbokat. Planeringen för nästa seminarium och Fladdermusfestival är 
redan i gång och information kommer löpande att läggas ut på ”Fladdermöss i Skånes” hemsida 
www.chiroptera.se. Gruppen riktar sig till alla som är intresserade av fladdermöss på privat eller 
professionell nivå och fungerar som ett öppet forum för fladdermusrelaterad information, 
diskussion och nyheter. -Alla som vill kan vara med. Man behöver inga förkunskaper, enbart 
intresse och nyfikenhet, säger Nyman. 
 
Fakta: 
Seminariet pågår den 10 och 11 mars kl 9-20 lörd och 9-15 sönd på Musikskolan i Höör, Storgatan 1. 
Intressegruppen Fladdermöss i Skåne bildades i september 2011 av Stefan Nyman, Stefan Viktorsson och 
Espen Jensen och verkar för att öka intresset för och kunskapen om fladdermöss. 
Hemsida: www.chiroptera.se  
Facebookgrupp: Fladdermöss i Skåne 
Fladdermusvandringar: www.vildamalmo.se 
 
Kontakt:  
Espen Jensen, tel: 073 6821055 mail: kontakt@incendi.se - www.incendi.se 
Stefan Nyman, tel: 046 2111942 mail: stefan.nyman@chiroptera.se   
Stefan Viktorsson, tel. 070 7305201 mail: jeanfredman@msn.com - www.bokskoglopare.se 
 
Personligt: 
Stefan Nyman är pensionerad lärare, fågelskådare, med sommarbas på Österlen och har just nu fokus på 
inventeringar med fladdermusdetektorer. 
Stefan Viktorsson har studerat geologi, arbetar för Malmö Aviation och är naturguide. Har sedan 2011 
arrangerat fladdermusvandringar vid Hovdala slott utanför Hässleholm.  
Espen Jensen är glaskonstnär och driver glashyttan Incendi Glasblåseri i Höör tillsammans med sin sambo 
Helena Dunér.  
 
Under sommaren 2012 kommer både Viktorsson och Jensen arrangera fladdermusvandringar i Skåne i 
privat regi och genom ”Vilda Malmö.”  
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