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Uppdrag och metod 

På uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne län har Naturcentrum AB inventerat ett 
20-tal lokaler på fladdermöss under sommaren 2010. Inriktningen har varit att 
hitta nya lokaler för den ovanliga arten barbastell (Barbastella barbastellus) för 
vilken ett åtgärdsprogram är under utarbetande och även att kartlägga artinne-
hållet i ett antal delar av Skåne. Ett antal intressanta områden har genomsökts 
efter bra lokaler att besöka: 

1. Ett antal gods i bygderna kring Söderåsen: Herrevadskloster, Bjärsgård 
och Vrams Gunnarstorp 

2. Lövskogsmiljöer mellan Hässleholm och Höör: Tjörnarp, Allarp, Hal-
laröd 

3. Bokskogs- och slottsmiljöer vid Råbelövssjön och Oppmannasjön: 
Balsberget, Bökenäset, Snärjet, Karsholm, Bäckaskog och Bokelund 

4. Slott och lövskogsmiljöer i kanten ut mot Söderslätt: Börringeklos-
ter/Börringesjön, Havgård, Stjärneholm, Häckeberga (Husarahagen), 
Torup, Bökeberg/Fjällfotasjön 

Vi har på flera håll lagt lite extra krut på att undersöka bokskogsmiljöer efter-
som de ofta visat sig rika på barbastell och även på andra intressanta och ovan-
liga arter. 

Metod 

Utifrån kartstudier och tidigare kännedom om de utpekade områdena (ovan) 
har lämpliga platser för besök eftersökts. Under kvällarna har 1-3 lokaler be-
sökts, i några fall (vissa större lokaler) av två inventerare och andra fall av en. 

Lokalerna har genomkorsats till fots under lyssning med handhållen detektor 
och med möjlighet att tända en stark pannlampa för att få visuella intryck av 
fladdermössen. Detektorer som använts har varit från Pettersson Elektronik 
AB, modeller: D1000x (Ingemar & Johan Ahlén) och D240 (Oskar Kullingsjö). 

Under inventeringsnätterna har vi använt oss av ett ganska stort antal så kalla-
de autoboxar, detektorer som kan placeras ut och som automatiskt spelar in 
ultraljud (helst fladdermuspassager) som passerar inom tillräckligt nära avstånd. 
Johan och Oskar har använt lådor med en detektor modell D240x kopplad till 
en MP3-spelare och Ingemar har använt detektorer modell D500x, med detek-
tor och inspelare i ett. 

Autoboxarna har placerats ut i de besökta lokalerna för att öka täckningen. De 
har också lagts på platser vi sett som tänkbara inför kommande nätter. Inspel-
ningarna har sedan kunnat granskas för att utvärdera huruvida ett besök en 
kommande natt verkar lönande. I några fall har den korta lyssningen under 
inplockningen av autoboxarna också resulterat i observationer som gjort att ett 
återbesök verkat intressant, Allarps bjär är ett exempel på ett sådant område. 
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I de flesta fall har ett besök gjorts på varje lokal. Om den av oss som gjort be-
söket fått känslan av att det funnits mer att upptäcka, till exempel om icke-
artbestämningsbara ljud uppfångats, har i några fall återbesök gjorts. 

Både under inventeringen och i efterhand, under hösten, har vi analyserat de 
dryga 5000 inspelade filerna. Det primära verktyget i detta arbete har varit pro-
grammet Batsound, version 4, från samma tillverkare som detektorerna. 

Vi lade ingen tid på nätfångst under inventeringen. Detta gör att artparet mus-
taschfladdermus (Myotis mystacinus) och Brandts fladdermus (Myotis brandtii), 
som är mycket svåra att skilja åt när de bara observeras flygande har klumpats 
ihop till noteringen mustasch/Brandts. Utifrån autoboxinspelningar är det ock-
så mycket svårt, ofta omöjligt, att skilja mustasch/Brandts från vattenfladder-
mus (Myotis daubentonii). Fransfladdermus (Myotis nattereri) går att urskilja om 
man har lite tur, men i flera fall har filer från även denna art fått klumpas ihop 
med de andra till lite lätt otillfredsställande ”Msp” – okänd Myotis-art. Använ-
der man autoboxar får man alltså med nödvändighet en ganska stor mängd 
sådana, obestämbara filer. Vi har lagt tid på att leta upp och skilja ut fransflad-
dermus i många fall, men däremot inte lika mycket på att skilja vattenfladder-
mus från mustasch/Brandts. Dessa arter är därför sannolikt lite underrepresen-
terade i artlistorna för de olika lokalerna. 

 
Autobox med detektor modell 240x utplacerad på Hallaröds kyrkogård. 
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Resultat – sammanfattning 

Lokaler 

Ungefär 20 lokaler besöktes. Några av lokalerna besöktes vid flera tillfällen och 
flera timmar och många boxar lades på att leta igenom dem och bevaka dem 
(till exempel Bökeberg eller Allarp). Några av lokalerna är bara platser där en 
autobox lades ut eller ett stopp för en kort stunds lyssning gjordes (till exempel 
Balsby badplats eller Dagstorps naturreservat). Hur stor sökintensiteten var 
beskrivs nedan under rubriken ”Undersökta lokaler”. 

Tabell 1. Besökta lokaler med koordinater och kommuntillhörighet. 

Lokal Koordinat Öst Koordinat Nord Kommun 

Allarps bjär 1351416 6209843 Höör 

Balsberget 1400055 6220491 Kristianstad 

Balsby 
badplats 

1400923 6217846 Kristianstad 

Bjärsgård 1333711 6228472 Klippan 

Bokelund 1407785 6221439 Kristianstad 

Bäckaskog 1409350 6218431 Kristianstad 

Bökeberg 1340021 6159706 Svedala 

Bökenäset 1405622 6223653 Kristianstad 

Börringesjön 1343164 6154049 Svedala 

Dagstorps NR 1355756 6210422 Höör 

Hallaröds k:a 1352854 6207933 Höör 

Havgårdssjön 1345527 6152828 Svedala 

Herrevads 
kloster 

1339871 6220755 Klippan 

Häckeberga 1349295 6160567 Lund 

Karsholm 1406772 6221703 Kristianstad 

Snärjet 1405528 6225906 Kristianstad 

Stjärneholm 1351622 6153524 Skurup 

Tjörnarp 1363426 6210260 Höör 

Torup 1335947 6162510 Svedala 

Vrams 
Gunnarstorp 

1323618 6223136 Bjuv 

Observerade arter 

Tabell 2 visar vilka arter som observerats på de olika lokalerna. Sist i rapporten 
finns en total rapporttabell där  

Generellt brukar vi räkna mustaschfladdermus och Brandts fladdermus som en 
så länge man inte skiljt dem åt, så görs även här. 

Totalt under inventeringen observerades 14 arter (där mustasch/Brandts räk-
nas som en art). Detta innebär att vi på besöken på ungefär 20 lokaler kunnat 
notera en ganska avsevärd andel av de i Sverige funna 19 arterna. 

Mest anmärkningsvärda är fynden av nymffladdermus (Myotis alcathoe) vid Al-
larps bjär. Dessa fynd var de första som uppmärksammats i landet. Dessa fynd 
i kombination med ytterligare granskning av äldre, misstänkta filer gav resulta-
tet att arten kunde konstateras även från en plats i Fyledalen, Skåne och från 
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två platser på Eriksberg, Blekinge. Fynden och förhållandena under vilka de 
gjordes finns beskrivna i mer detalj i Fauna och Flora, 105:4, sidorna 8-15 (Ah-
lén, I. 2010). 

 
En av fyndplatserna för Leislers fladdermus, i slänten vid Allarps bjär. 

På 6 platser gjordes fynd av barbastell. Vid Hallaröds kyrka iakttogs ungefär 5 
exemplar av arten vid ett besök 2009 (J. Ahlén), vilket tas med i tabell 2. Vid 
Balsberget har vid minst två tillfällen gjorts vinterfynd av barbastell (av Ryberg, 
beskrivet i doktorsavhandlingen 1947 och av Gerell under senare år) och ob-
servationen 2010 är därmed inte ny, men oss veterligen det första sommarfyn-
det från området. Vid Häckeberga har arten hörts under tidigare år, men detta 
har varit i andra delar av området, och aldrig i närheten av Husarahagen, där 
årets fynd gjordes. 

Förutom fynden av barbastell har ett stort antal observationer av andra ovanli-
ga arter gjorts: Leislers fladdermus (Nyctalus leisleri) hittades på 4 platser, pipi-
strell (Pipistrellus pipistrellus) också på 4 och sydfladdermus (Eptesicus serotinus) 
hittades på 7 nya platser. Samtliga dessa fynd bidrar på ett signifikant vis till 
kännedomen om arternas utbredning i Skåne. 

De två arterna fransfladdermus och trollfladdermus (Pipistrellus nathusii) hittades 
på 9 respektive 14 platser. Trollfladdermus har ökat i Skåne under senare år 
och de senaste två åren har vi gjort så pass många fynd av fransfladdermus att 
man kan börja misstänka att den också har ökat. 

Slutligen kan man av tabell 2 se att ett stort antal av de besökta lokalerna är 
anmärkningsvärt artrika. Med 11-12 arter funna på bara ett eller ett par besök 
placerar sig Allarps bjär, Bökeberg, Hallaröds kyrka, Tjörnarp och Torup riktigt 
högt på topplistan över Skånes och Sveriges artikaste lokaler. Ytterligare letan-
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de och kanske nätfångst av de små Myotis-arterna (mustasch/Brandts) skulle 
kunna föra upp dem ytterligare. Med artantal på 8 till 10 bör också Balsberget, 
Bökenäset, Bokelund och Stjärneholm ses som synnerligen artrika. 

Tabell 2. Påträffade arter på de olika lokalerna. 

Lokal 
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Allarps bjär X  X X X X X  X X X  X X 11 

Balsberget  X X X X  X X X X X  X  10 

Balsby 
badplats 

 X   X    X      3 

Bjärsgård  X  X X    X X    X 6 

Bokelund  X  X X  X X X X  X   8 

Bäckaskog  X  X X  X  X X  X   7 

Bökeberg  X X X X  X X X X  X X X 11 

Bökenäset  X  X X    X X  X X X 8 

Börringesjön  X     X   X     3 

Dagstorps NR   X    X  X X    X 5 

Hallaröds k:a   X X X X X  X X X X X X 12 

Havgårdssjön  X     X        2 

Herrevads 
kloster 

 X   X    X X  X   5 

Häckeberga   X  X  X  X X   X  6 

Karsholm  X  X X  X  X X     6 

Snärjet    X X    X X    X 5 

Stjärneholm  X  X X  X  X X X   X 8 

Tjörnarp  X X X X X X  X X X X  X 11 

Torup  X X  X X X X X X X  X X 11 

Vrams 
Gunnarstorp 

 X X X     X X X   X 7 

Summa 1 15 9 12 16 4 14 4 18 18 7 7 7 10  

 

Synpunkter på skötsel och områdes-
skydd 

I beskrivningarna av de besökta områdena lämnas synpunkter på skötseln i ett 
antal fall. Gemensamt finns dock vissa drag som här kan sammanfattas. 

Alla områden som besökts har valts ut för att de har en sådan biotopsamman-
sättning och struktur att de bedömts kunna vara bra fladdermusmiljöer. Detta 
har också, i de flesta fall, visat sig stämma. Detta innebär ofta att områdena är 
bra som de är nu och faktiskt ganska ofta i det här urvalet att skötseln också är 
bra som den är nu. För ett antal objekt har vi därför pekat på en del centrala 
faktorer till att de är bra miljöer för fladdermöss. 
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Områdesskydd tycker vi kan vara befogat i området kring Tjörnarps kyrka och 
Tjörnarpasjön. Kring Hallaröds kyrka finns också en hel del skogsbestånd som 
man med fördel skulle skydda med naturreservat, biotopskyddsavtal eller dy-
likt. 

Generellt tyder våra fynd under senare år på att äldre bokskog är ett ännu vik-
tigare habitat för flera fladdermusarter än vad man tidigare ansett. Fransflad-
dermus har vi hittat på många ställen och nu även nymffladdermus. De tre 
arterna fransfladdermus, bechsteins fladdermus (Myotis bechsteinii) och stort 
musöra (Myotis myotis) brukar alla landa på marken, framför allt i bokskog med 
lite eller ingen markvegetation och jaga springande. Att undersöka och skydda 
fler bestånd eller skogsområden med denna typ av skog är därmed viktigt. 

Allt mer tyder också på att de ovanligare arterna, som bland annat ovan nämn-
da Myotis-arter, kan vara konkurrenssvaga och därmed missgynnas av åtgärder 
och påverkan som gynnar andra, starkare arter somdvärgfladdermus, nordisk 
fladdermus och vattenfladdermus. Om dammar, bebyggelse eller gatlyktor etc. 
placeras i närheten av områden där de konkurrenssvagare arterna förekommer 
kan detta göra att de konkurrensstarka arterna tar över. Vid planering bör man 
åtminstone ha med detta som en möjlig faktor. 
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Undersökta lokaler 

Allarps bjär 

Ett litet naturreservat i centrala Skåne, strax nordväst om Hallaröd i nordvästra 
delen av Höörs kommun. Reservatet omfattar skogen på och kring en basalt-
kupp, resterna av en gammal vulkan som nu sticker upp som en mycket mar-
kerad kulle. Ett parti i de centrala delarna, på gammal åkermark, är betade, me-
dan huvuddelen av reservatet utgörs av lövskog. I några delar finns ren bok-
skog, men kring själva toppen och de brantaste sluttningarna är skogen av 
blandad ädellövtyp med gott om bok, ek, lönn och andra trädslag. 

Vi besökte området först översiktligt och placerade ut några autoboxar den 
5/8. När vi sent på kvällen återvände för att plocka in boxarna hörde vi ett 
återkommande ljud som vi inte kunde placera. Under två ytterligare tillfällen, 
den 6/8 och den 9/8 återvände vi och placerade ut ytterligare boxar och ge-
nomsökte området till fots. 

Vid båda besöken 6/8 och 9/8 fick vi en inspelning av vad vi kunde sluta oss 
till var nymffladdermus, en ny art för Sverige. 

 
Strax intill denna plats gjordes fynden av nymffladdermus i Allarps bjär. 

De okända ljuden, som hördes vid samtliga tre besök, kunde vi senare sluta oss 
till var spellätet från en hane av Leislers fladdermus. Hanarna från denna art, 
liksom hos den större släktingen stor fladdermus (Nyctalus noctula), sitter under 
sensommar eller höst i öppningen till en hålighet eller annat lämpligt utrymme 
och markerar sin närvaro genom att ge ifrån sig ljud. Honor uppsöker hålighe-
ten och använder den som vistelseort under något eller några dygn och parar 
sig med hanen. Detta är sannolikt första gången en så pass stationär förekomst 



Fladdermusinventering i Skåne 2010 
Inventeringsrapport Naturcentrum AB 2011-05-13 

 11 (23)

av Leislers fladdermus kan konstateras i Sverige och får ses som ett mycket 
starkt indicium på att parning och därmed också övriga delar av reproduktio-
nen faktiskt sker i landet. 

Vid besöket 9/8 uppfångades också ljud från barbastell, 2 inspelningar i en 
autobox i närheten av toppen och en i den handhållna detektorn. 

Förutom ovan nämnda observationer kunde ytterligare en lång rad arter kon-
stateras, totalt artbestämdes 11 arter säkert. Däribland fanns de ovanliga arter-
na trollfladdermus, fransfladdermus och sydfladdermus. Allarps bjär går i och 
med detta rakt in på topplistan över de mest intressanta fladdermuslokalerna i 
Skåne och landet. 

Nuvarande skötsel och andra förhållanden har bevisligen skapat mycket goda 
förhållanden. Den osedvanliga artrikedomen är ett resultat av hur det ser ut i 
själva naturreservatet men också av hur det omgivande landskapet ser ut. Fak-
torer som ger goda förutsättningar är naturligtvis trädskiktets ålder och sam-
mansättning, inklusive förekomsten av stående och liggande döda träd samt 
inte minst partier med bar mark, utan undervegetation. Skötselförändringar bör 
föregås av noggrann analys och/eller datainsamling. 

Balsberget 

Balsberget besöktes under en kväll, 21/7. Det som gjorde att området valdes ut 
för inventering var den stora bokskogsförekomsten och grottan samt dammar-
na i kanten av skogen i södra delen av området. 

Autoboxar placerades ut vid grottan, vid dammarna och på några ställen i sko-
garna. 

Ljud från barbastell togs upp av en av boxarna i skogen. Förutom denna art 
hördes under kvällen 9 andra arter. Däribland värda att notera är pipistrell, som 
noterades vid dammarna och är mycket ovanlig och endast observerad på ett 
fåtal andra platser i Skåne, fransfladdermus, som ofta verkar förekomma i bok-
skogsmiljöer, trollfladdermus och sydfladdermus. Den senare arten verkar ha 
flugit flitigt vid dammarna. 

I grottan har övervintrande exemplar av barbastell tidigare hittats vid minst två 
tillfällen (Ryberg i hans doktorsavhandling från 1947 och Gerell under senare 
tid). Det aktuella fyndet är dock det första som gjorts under sommartid, oss 
veterligen. 

I ljuset av hur artrikt området är skulle det vara gynnsamt och motiverat om 
ytterligare arealer kunde utvecklas mot att bli äldre bokskog. Särskilt värdefullt 
är om den är eller blir tät och fri från undervegetation. Finns ytterligare branta 
sluttningar med bokskog i närområdet skulle de med fördel kunna omfattas av 
naturreservat eller biotopskyddsområden. 
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Balsby badplats 

En badplats i utkanten av det lilla samhället Balsby strax norr om Kristianstad. 
En stor gräsmatta finns och längs sjön växer alskog åt båda hållen. Mot byn till 
vidtar villabebyggelse. 

Endast ett kort stopp relativt sent på kvällen gjordes, främst för lyssning efter 
dammfladdermus ute över Råbelövssjön. Tre vanliga arter, nordisk fladdermus, 
vattenfladdermus och dvärgfladdermus hördes. 

Bjärsgård 

Herrgårdsmiljö med många små dammar och bäckar någon kilometer norr om 
Klippan. Gott om gamla ekar. Gården omges av en stor bokskog. 

6 arter konstaterades vid besöket som gjordes 19/7. Inga särskilt ovanliga arter 
fanns representerade bland de inspelade ljudfilerna. Artantalet får dock ändå 
sägas vara skapligt högt och utgående från områdets förutsättningar så är det 
mycket möjligt att ytterligare besök skulle kunna lägga till någon eller några 
arter till listan. 

Bokelund 

Under natten från den 22/7 togs en halvtimmes promenad utefter en grusväg 
på Oppmannasjöns nordsida. En autobox hade också placerats ut och stod där 
under hela kvällen. Grusvägen kantas av tät lövskog på ena sidan och av öpp-
nare betesmark på den andra och leder ner till en sommarstuga vid sjöstranden. 

Vid det korta besöket noterades 8 arter, varav det mest anmärkningsvärda var 
alla tre i Sverige förekommande Pipistrellus-arter. Den ovanligaste, pipistrellen 
noterades med en passage. Området kan karaktäriseras som mycket artrikt. 

Bäckaskog 

Slottsmiljö på näset mellan Oppmannasjön och Ivösjön. En stor parkanlägg-
ning finns, som innehåller rikligt med gamla, grova träd. Läget på näset gör att 
kopplingen till vattenmiljöerna är god. 

Ett besök gjordes under kvällen–natten 22/7. Autoboxar placerades ut vid 
stranden och i parken. 

Området har tidigare inventerats vid några tillfällen av Ingemar Ahlén, men 
inga fynd av barbastell har gjorts. 

7 arter påträffades. De flesta av dessa var vanliga arter men trollfladdermus och 
gråskimlig hör ändå till de lite mer speciella. 

Bökeberg 

Herrgård med stor hästanläggning, stallar och ridhus, alléer, sjönära, ädellöv-
klädda betesmarker och flera gamla ekonomibyggnader. Gården är vackert 
belägen vid Yddingesjön. I området mellan Bökeberg och Fjällfotasjön finns 
flera bokbestånd. 
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Ett besök gjordes 13/7. Mest fokus lades på herrgårdsmiljön, men flera av 
bokbestånden mellan Yddingesjön och Fjällfotasjön besöktes och en lång 
vandring längs småvägarna nordväst om Fjällfotasjön gjordes. Autoboxar pla-
cerades ut i bokskogarna och i hagmarkerna vid Bökeberg. 

Barbastell observerades på två ställen. Ett ganska stort antal exemplar flög runt 
vid stallarna och två inspelningar gjordes i en av autoboxarna i ett bokbestånd 
sydost om herrgården. 

Förutom barbastellen noterades ytterligare 10 arter. Totalsumman, 11 arter på 
en inventeringskväll, är mycket hög och gör att området tillhör de artrikaste i 
länet. Mest ovanlig bland de övriga arterna är pipistrellen och man kan notera 
att alla tre Pipistrellus-arterna förekom. Den rödlistade fransfladdermusen spela-
des in i betesmarken precis söder om herrgården, i bokskogen utefter vägen åt 
sydost och under vandringen i skogen nordväst om Fjällfotasjön. 

Bökenäset 

Stort skogsområde på bred halvö i nordligaste delen av Oppmannasjön. Om-
växlande dominerar bok och gran. Mestadels är skogen ganska tät. 

Ett besök gjordes under kvällen den 23/7. En autobox placerades ut i norra 
delen av området. 

Barbastell noterades med en inspelning i autoboxen. Totalt observerades 8 
arter, vilket är ett relativt stort antal. Förutom barbastell och möjligen gråskim-
lig fladdermus (Vespertilio murinus), som förekommer spritt men ganska glest, 
var det vanliga arter. 

Börringesjön 

Den lövskogsklädda udden på Börringesjöns östra sida besöktes under kvällen 
den 12/7. Ett kort stopp gjordes också vid ladugårdarna vid Börringekloster. 
Eftersom åska tornade upp sig från väster fick dock de utplacerade autoboxar-
na samlas in och inventeringsarbetet flyttades längre österut, undan regn och 
blixtar. 

Under de korta promenaderna hann vi bara höra tre arter: vattenfladdermus, 
trollfladdermus och nordisk fladdermus. Detta är sannolikt inte representativt 
för området. Den låga aktiviteten beror troligen på det annalkande åskvädret 
men att betet ute på udden i stort sett helt verkade ha upphört kan också ha 
påverkat resultatet negativt jämfört med vad vi hade väntat oss. 

Vid besök som gjorts på 1980- och möjligen 1990-talen har ett ganska stort 
antal arter setts och hörts jagande över sjön och udden. Inga fynd av barbastell 
har dock kommit till vår kännedom. Sannolikt skulle fladdermusfaunan gynnas 
av återupptaget bete på udden. 
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Dagstorps NR m.fl. 

Under inventeringsnatten från den 5/8 placerades autoboxar ut på flera platser 
mellan Hallaröd och Tjörnarp i norra delen av Höörs kommun. Boxarna lades 
ut ett tag före solnedgången och samlades in någon timma efter midnatt. Exak-
ta koordinater för alla boxar framgår av tabellen sist i denna rapport. 

En autobox placerades vid Osinga hall, en brant strax nordväst om Norra Rö-
rums kyrka. En annan i norra delen av Dagstorps naturreservat. Detta reservat 
består av en stor betesmark där omfattande röjningar och utglesning i träd och 
buskskikt genomförts. Den del där autoboxen placerades hade tydlig begyn-
nande naturbeteskaraktär med några ekar, en del björnbärssnår och stora öpp-
na till halvöppna gräsytor. Boxen lades ut på krönet av en stenig kulle. 

Vid Osinga hall, där en autobox lades i en liten bäckravin strax nedanför bran-
ten noterades stor fladdermus, dvärgfladdermus och nordisk fladdermus, alltså 
ingenting märkvärdigt. Möjligen hade man kunnat hoppas på ett mer spännan-
de resultat om tiden hade räckt till för utplacering av en box vid toppen av 
branten. 

Boxen i Dagstorps naturreservat bjöd på fem arter. Intressant nog var den 
rödlistade fransfladdermusen och den relativt ovanliga trollfladdermusen två av 
dessa fem. Området kan därmed antas vara värdefullt för fladdermöss, men 
något besök för ytterligare fördjupning hanns inte med under 2010. Kanske 
kan det vara värt att återkomma vid något senare tillfälle. 

Bok- och ekskogsbestånden söder om Dagstorpssjön kan också vara värdefulla 
fladdermuslokaler. Ytterligare undersökningar i trakterna kan säkert leda till att 
man identifierar fler platser med rik fladdermusförekomst för vilka områdes-
skydd kan vara aktuellt. 

Hallaröds k:a 

Att själva kyrkan och kyrkogården är boplats respektive jaktmark för en hel del 
fladdermöss kände vi till efter att ha genomfört nätfångst under åren 2008 och 
2009 vid några tillfällen i jakt på grå långörad fladdermus. Vid dessa besök har 
bland annat mustaschfladdermus (artbestämd i handen) och långörad fladder-
mus kunnat konstateras (dock ej grå långörad). Vid ett besök 2009 såg och 
hörde vi ungefär 5 individer av barbastell (J. Ahlén) som flög ut ur kyrkans 
torn åt söder. 

Vid besöken i Allarps bjär 5/8 och 6/8 sattes autoboxar ut på kyrkogården, 
delvis för att undersöka om vi kunde få återfynd av barbastellerna. Det fick vi 
inte men väl en mycket lång rad andra arter. Mest påtagligt var ivriga och 
mycket frekventa sociala läten från vad som måste varit ett ganska stort antal 
trollfladdermöss. De ovanligaste arterna som noterades var fransfladdermus, 
Leislers fladdermus och sydfladdermus. Tillsammans med en ganska fullständig 
uppsättning av de vanligare arterna gör detta att artantalet totalt för lokalen 
stannar på 12, en mycket hög nivå, även i det artrika Skåne. 
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Kring Hallaröd finns flera fina skogsbestånd. Bland annat finns väster om kyr-
kan ett gammalt bokbestånd. Eventuellt kan områdesskydd vara lämpligt på ett 
antal ställen. Ytterligare kartläggning av vilka platser som kan vara aktuella bör 
göras. 

I själva kyrkan finns gott om bra utrymmen på vindarna. Bland annat 2009 års 
koloni av barbastell visar att de är lämpliga för fladdermöss. Vid renoveringar 
bör stor försiktighet tillämpas. Renoveringar bör föregås av samråd med sak-
kunnig. 

 
Hallaröds kyrka, en mycket artrik fladdermuslokal. 

Havgårdssjön 

Ännu en av högreståndsmiljöerna i kanten ut mot Söderslätt. Det undersökta 
området omfattar naturbetesmarken på Havgårdssjöns sydöstra sida inklusive 
en udde ut i sjön med resterna av en gammal borganläggning. En del ädellöv 
och bärande lövträd finns ute på udden. 

Ett besök gjordes under åsknatten 12/7. Två autoboxar hade placerats ut på 
inre, respektive yttre delen av udden. 

Endast två arter noterades: vattenfladdermus och trollfladdermus. Sannolikt 
var aktiviteten dämpad av åskvädret som kom in västerifrån. 

Området ser ut att kunna vara gynnsamt för fladdermöss. För att kvaliteterna 
ska bevaras bör betet få fortsätta och mängden buskar och träd inte minska. 
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Vy från den inre av kullarna på udden i Havgårdssjön. 

Herrevadskloster 

Lätt förfallen, stor herrgårdsmiljö. Gott om gamla byggnader, flera smådam-
mar och rikligt med gamla träd. I omgivningarna finns betesmarker och mindre 
bokskogar. Området är beläget strax intill Rönne å, precis norr om Ljungby-
hed. 

Ett besök gjordes under natten från den 20/7. Fem av de vanligare arterna 
noterades, ovanligast var gråskimlig fladdermus. Detta är förvånande lite sett 
till områdets förutsättningar. Kanske kan ytterligare besök under något 
kommande år bättra på artlistan. 

Häckeberga 

Området kring Häckeberga som är ett välbesökt lövskogsdominerat område 
har till flera delar inventerats på fladdermöss tidigare. De sydligaste delarna, 
kring Husarahagen har dock inte, oss veterligen, besökts i fladdermussamman-
hang vid något tidigare tillfälle. Utefter vägen in mot detta område kan man 
passera en del alkärr. Själva Husarahagen är en sluttning med en samling myck-
et grova bokar. 

Ett besök gjordes under natten från 12/7. Eftersom åska drog in från väster 
fick inventeringsarbetet avbrytas i förtid. Dock räckte tiden till att några intres-
santa fynd hann göras. 

Mest spännande var att en serie inspelningar av barbastell gjordes i östra delen 
av det undersökta området. Arten är tidigare hittad i de norra delarna av Häck-
ebergaområdet. Förutom barbastell noterades 5 andra arter, däribland troll-
fladdermus, mindre vanlig, och fransfladdermus, ovanlig och rödlistad. 
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Det är viktigt att bevara och gärna öka mängden gammal bokskog i hela Häck-
ebergaområdet. Särskilt ytor med begränsad markvegetation är värdefulla. Ob-
servationer av barbastell och fransfladdermus gjordes i ett alkärr öster om Hu-
sarahagen. Eventuellt kan reservatet utvidgas för att omfatta ytterligare miljöer 
av denna typ. 

Karsholm 

Ett slott beläget på en udde på Oppmannasjöns sydvästra sida. Slottet omges 
av en ädellövrik park och längs sjön är mycket av stränderna lövskogsbeklädda. 
Infartsvägen kantas av en allé. 

Ett besök gjordes under natten från den 23/7. Två boxar placerades ut, en i 
allén och en i parken. 

Sex arter observerades vid inventeringsbesöket. Den ovanligaste av dessa var 
trollfladdermus. 

Snärjet 

Ett bokskogsområde strax väster om Oppmanna kyrka, vid nordändan av 
Oppmannasjön. Förutom bokskogen finns här många sommarstugor. 

Ett besök gjordes under kvällen från den 22/7. En autobox placerades i områ-
dets centrala del. Fem vanliga arter hittades. 

 
Fästningsholmen och vallgraven på Stjärneholm. 

Stjärneholm 

En borgruin med bevarad vallgrav kantad av grova lövträd i kanten av Söder-
slätt, belägen strax väster om Skurup. Intill ligger en gård. 
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Ett besök gjordes under åsknatten 12/7. Dock nådde inte åskan riktigt så här 
långt österut och aktiviteten var lite bättre än vid Börringe och Havgård. Två 
autoboxar placerades ut, den ena vid vallgravens sydvästra hörn och den andra 
i ett träd ute på fästningsholmen. 

Totalt noterades 8 arter vilket gör att platsen kan karaktäriseras som tämligen 
artrik. De mest intressanta observationerna var sydfladdermus och trollflad-
dermus. 

Förekomsten av ett ganska stort antal grova lövträd är särskilt värdefull i ett 
läge som detta, nära fullåkersområden. Skötseln bör även framgent vara inrik-
tad på att bevara de gamla lövträden. 

Tjörnarp 

Området kring Tjörnarps kyrka i nordöstra delen av Höörs kommun invente-
rades vid ett besök den 5/8. Ett stort antal autoboxar placerades ut i området 
kring kyrkan och ner mot Tjörnarpasjön. Längs stränderna till sjön finns ett 
ganska stort bokskogsområde, vilket genomsöktes tämligen intensivt. En lång 
och smal udde sträcker sig ut i sjön. Från denna har man på flera ställen goda 
möjligheter att lyssna ut över sjöytan. Även området kring kyrkan avlyssnades. 

Hela 11 arter observerades, vilket är väldigt mycket för ett enda besök. Förut-
om en fullständig uppsättning av de vanliga arterna observerades fransflad-
dermus kring kyrkan och i bokskogen vid sjön, strax nedom kyrkan, sydflad-
dermus i bokskogen en bit nordost om kyrkan samt längst ute på udden i sjön. 
Leislers fladdermus observerades också från uddens yttersta spets, liksom en 
stor mängd vattenfladdermöss och stor fladdermus. Trollfladdermus hördes 
också vid kyrkan och i bokskogen nere vid sjön. 

Ingen barbastell kunde konstateras, men området tillhör ändå de bättre och 
mer fladdermusrika i Skåne. Även kringliggande marker i Tjörnarps socken är 
rika på bokskog och småbrutet odlings- och skogslandskap och kan säkert vara 
intressanta för fladdermöss. 

På kullen med fornåkrar nordost om kyrkan gjordes 1863 det första fyndet 
någonsin av bechsteins fladdermus i ett ihåligt träd. Detta har framkommit vid 
efterforskningar under vintern 2010-2011. Ytterligare sök efter denna art i om-
rådet kan vara givande. 

Kullen med fornåkrar och området utmed sjön och udden kan vara aktuellt 
som naturreservat inriktat på att bevara och utveckla bokskogens värden. 

Torup 

Slott med vallgrav och stor och välhållen park. Strax söder om slottet ligger det 
lövskogsområde som av många Malmöbor kort och gott kallas Bokskogen. 
Hela området är ett mycket välbesökt utflyktsmål. 

Området besöktes under natten från den 13/7. Fyra autoboxar lades ut vid 
parken och i bokskogen. 
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Barbastell registrerades i en av autoboxarna, belägen i bokskogen strax söder 
om slottsparken. 

Totalt noterades 11 arter, vilket innebär att många av de vanliga arterna samt 
en hel rad ovanligare förekommer. Området hör till de artrikare i Skåne. De 
ovanliga arter som observerades är fransfladdermus, Leislers fladdermus, syd-
fladdermus samt en mycket stor mängd inspelningar av pipistrell. Mängden 
inspelningar av den senare arten, samt det faktum att det rör sig om minst två 
exemplar gör att man kan misstänka att en koloni finns någonstans i området. 
Sedan tidigare finns bara en känd koloni av pipistrell i Sverige. 

Skötselmässigt är området i mycket bra skick för fladdermöss. Det finns en hel 
del buskage och bryn med gamla träd. Runt parken, till exempel rakt söder om 
den, finns bestånd som inte bör gallras. Det ser bra ut nu, helt enkelt. Vid re-
noveringar av byggnader bör hänsyn tas till så att förutsättningarna för flad-
dermöss bevaras. 

Vrams Gunnarstorp 

Slott i kanten av Söderåsens västligaste del. Här finns rikligt med stora lant-
bruksbyggnader. I parken finns diverse träd och buskar, en del grova lövträd. I 
åssluttningen breder bokskogen ut sig. Några små dammar finns i närheten av 
bebyggelsen. 

Området besöktes vid ett tillfälle under natten från den 20/7. 7 arter observe-
rades. Mest intressanta av dem är de rödlistade arterna fransfladdermus och 
sydfladdermus. 

 
Sluttningen i Allarps bjär. 
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20100712 21.04 23.28 1349295 6160567 
Häckeberga, Husarahagen, 
bokar i SV D500x 1 106   4  7 2    11      

Avbröts, 
åskväder I. Ahlén 

20100712 21.17 23.42 1349868 6160383 
Häckeberga, Husarahagen, 
bokar i SO D500x 2 0                Apparatfel I. Ahlén 

20100712 21.25 23.11 1350303 6160449 
Häckeberga, Husarahagen, 
alkärr i Ö D500x 3 199   1  36 3  1  10 7   8  

Msp bl.a. 
Mm/b I. Ahlén 

20100712 22.02 22.47 1349275 6163169 
Häckeberga, Bokskog SV 
om sjön D500x 4 46          1      

Avbröts, 
åskväder I. Ahlén 

20100713 21.31 00.09 1335947 6162510 
Torup, slottsparkens SO-
hörn D500x 1 145     29 51  2  4 7 4     I. Ahlén 

20100713 21.58 00.02 1335987 6162398 
Torup, bokskog S om 
slottsparken D500x 2 53     13 3  1  1    1   I. Ahlén 

20100713 22.09 23.51 1336967 6163094 
Torup, bokskog N om 
Hybyvägen D500x 3 230     6 2 1 90 135 15 6 2   1 Ppip =>2 ex I. Ahlén 

20100713 22.28 23.43 1336559 6162709 Torup, naturskolan D500x 4 20     1 1  3  2     2  I. Ahlén 

20100713 22.41 00.21 1336188 6162671 
Torup, skolan, dammar, 
gård, slottspark, m.m. D1000x  31  8 2  10 1  6  1 4      I. Ahlén 

20100712 21.00 01.50 1345527 6152828 
Havgårdssjön inre delen av 
udden D240x 5      1            J. Ahlén 

20100712 21.00 01.50 1345347 6152876 
Havgårdssjön, SV om inre 
kullen ute på udden D240x 6      1            J. Ahlén 

20100712 21.00 01.50 1351622 6153524 
Stjärneholm, grov ek på NÖ 
delen av fästningsön D240x 7      1 1    3 3      J. Ahlén 

20100712 21.00 01.50 1351568 6153458 
Stjärneholm SV-hörnet av 
vallgraven D240x 8      49 3  1  2 5 1   10  J. Ahlén 

20100712 22.00 23.30 1343164 6154049 Börringesjön D1000x  15  7      1   5     
Avbröts, 
åskväder J. Ahlén 

20100712 23.35 23.50 1343511 6155727 Börringekloster D1000x  4        1   3      J. Ahlén 

20100712 00.00 00.50 1345527 6152828 Havgård - udden i sjön D1000x  8     5   3         J. Ahlén 

20100712 01.05 01.50 1351622 6153524 Stjärneholm D1000x       1 1    2 4      J. Ahlén 

20100713 21.00 02.10 1340021 6159706 Bökeberg, kring herrgården D1000x  31  1   7 3    3 10  1 5 2 

två besök, 
21.00-
00.10+01.35
-02.10 J. Ahlén 

20100713 00.20 01.30 1341989 6158934 
Fjällfotasjön, skogarna NV 
om D1000x  11   1  3 1  1  2 2      J. Ahlén 

20100713 21.00 02.00 1341353 6157919 
Vid vägen, ut mot Fjällfota-
sjön D240x 3 18      2   1  3      J. Ahlén 

20100713 21.00 02.00 1340764 6158829 
Vid vägen, i bokskog SÖ 
om Bökeberg D240x 5 246     1     1 5   2   J. Ahlén 

20100713 21.00 02.00 1340372 6159272 
I bokskog vid avtagsvägen 
mot Norrskog, Bökeberg D240x 6 12   1  4     1 1      J. Ahlén 

20100713 21.00 02.00 1339906 6159983 
Bökeberg, högstubbe norr 
om manbyggnaden D240x 7 28     6 2  1  1 4      J. Ahlén 

20100713 21.00 02.00 1339914 6159690 
Bökeberg, skogskant SV 
om manbyggnaden D240x 8 27   2  1 1    1 13      J. Ahlén 

20100805 20.00 01.25 1351416 6209843 
Allarps bjär, uppe på 
berget, näst högsta nivån D500x 1 65   1  12     2 1    5  I. Ahlén 

20100805 20.15 01.05 1352831 6207892 Hallaröds kyrka, S-sidan D500x 2    1  16 22  47  27 12 8 2  2  I. Ahlén 
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20100805 20.45 00.30 1357867 6213025 Osinga hall, dalen D500x 3 400     7 1    3 1      I. Ahlén 

20100805 21.00 00.10 1362547 6211624 Bokskog SO om Hädensjö D500x 4 31                
inga flad-
dermöss I. Ahlén 

20100805 21.30 23.50 1363426 6210260 Tjörnarps kyrka D500x 5 77     2 6 1   45 5 2 2  17  I. Ahlén 

20100805 21.35 23.45 1363326 6210073 
Tjörnarp, slänt i bokskog S 
om kyrkan D500x 6 14   1  4     1       I. Ahlén 

20100805 21.40 23.40 1364289 6210466 
Tjörnarp, bokskog med väg 
och bom D500x 7 15      1      1     I. Ahlén 

20100805 21.30 23.50 1363426 6210260 
Tjörnarps kyrka och 
bokskogen nere vid sjön D1000x  32   3  9 3    2 4    2  I. Ahlén 

20100805 01.15 02.05 1351416 6209843 Allarps bjär D1000x  6       4   1     1  I. Ahlén 

20100805 20.00 01.25 1351479 6209796 
Allarps bjär, vid muren ÖSÖ 
om högsta toppen D240x 2 16       2 1    1   1  J. Ahlén 

20100805 20.15 01.05 1352854 6207933 Hallaröds kyrka, N-sidan D240x 3 87     1 52 1 3  8 6  1  3  J. Ahlén 

20100805 20.35 00.45 1355756 6210422 
Dagstorps naturreservat, 
norra delen D240x 5 46   2  10   3  3 1    1  J. Ahlén 

20100805 21.40 23.40 1363411 6209993 
Tjörnarp, liten båtplats S 
om kyrkan D240x 6 19     3 1    3     2  J. Ahlén 

20100805 21.45 23.35 1363544 6209914 
Tjörnarp, precis innanför 
udden D240x 7 7          1       J. Ahlén 

20100805 21.50 23.30 1363346 6209712 Tjörnarp, ytterst på udden D240x 8 74     47 28 3   1 26 1 2   

Msp är 
sannolikt 
Mdau med 
tanke på 
läget J. Ahlén 

20100805 22.00 23.25 1363663 6210095 
Tjörnarp, några 100 m upp i 
skogen från udden D240x 12 7                

inga flad-
dermöss J. Ahlén 

20100805 21.30 23.50 1363426 6210260 
Tjörnarp kyrkan och 
bokskogen utmed sjön D1000x  40  10 2  13 6 3 1  4     2  J. Ahlén 

20100805 01.15 02.05 1351416 6209843 Allarps bjär D1000x  7     1  2   1     1  J. Ahlén 

20100806 20.40 02.05 1353109 6205719 

Bokskog V om vägen 
mellan Munkarp och 
Hallaröd D240x 2 102     3     14 2  66    J. Ahlén 

20100806 20.50 02.00 1352831 6207892 Hallaröds kyrka S-sidan D240x 3 0                Apparatfel J. Ahlén 

20100806 21.05 01.50 1352169 6209250 
Allarp, betesmark SO om 
Allarps bjär D240x 5 792     7 1  3   1     

massor av 
buskvårtbita-
re J. Ahlén 

20100806 21.10 01.30 1351479 6209796 
Allarps bjär, vid muren ÖSÖ 
om högsta toppen D240x 6 94   2  9  42 2  2 2      J. Ahlén 

20100806 21.10 01.30 1351318 6209783 
Allarps bjär, vid brantens 
södra del D240x 7 46     6     17     1  J. Ahlén 

20100806 21.10 01.30 1351488 6209848 Allarps bjär, på kullens topp D240x 8 14 1    1           

OBS! 
Nymfflad-
dermus! J. Ahlén 

20100806 21.10 01.30 1351444 6209949 
Allarps bjär på vid vägskälet 
i reservatets NV-hörn D240x 12 65   4  26 1    1       J. Ahlén 

20100806 21.10 01.40 1351416 6209843 Allarps bjär D1000x  43   2  7  5 4  5 1      J. Ahlén 
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20100809 20.30 00.40 1351372 6209846 Allarps bjär, på kullens topp D500x 1 25   1  3          2  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351337 6209804 Allarps bjär, krönkant åt S D500x 2 33     3 1    3     4  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351459 6209856 Allarps bjär, krön åt NV D500x 3 59 1  1  1     1      

OBS! 
Nymfflad-
dermus! I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351269 6209799 
Allarps bjär, muren V om 
krönet D500x 4 45   2  34  3   1     1  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351141 6209655 
Allarps bjär, sydkanten V 
om krönet D500x 5 112   2  11 1 12 1  14 2    1  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351479 6209796 
Allarps bjär, vid muren ÖSÖ 
om högsta toppen D500x 6 56     5 1 21        1  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351372 6209787 
Allarps bjär nederst i 
rasbranten D500x 7 70     8 2 31        2  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351419 6209432 
Allarps bjär, stor stock 
utefer stig i södra delen D500x 8 66   1  8  6        2  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351338 6209847 
Allarps bjär, krönet, glänta i 
östra delen D500x 9 15              2   I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351318 6209839 Allarps bjär, toppen, glänta D500x 10 8          3     1  I. Ahlén 

20100809 20.30 00.40 1351416 6209843 Allarps bjär D1000x  36     7  6   5 1   1 3  I. Ahlén 

20100719 22.10 01.00 1333711 6228472 Bjärsgård D240  31  4  5 5 1    5 15    1  O.Kullingsjö 

20100720 22.10 00.10 1339871 6220755 Herrevadskloster D240  53  7  3  10    3 30  1    O.Kullingsjö 

20100720 00.45 01.25 1323618 6223136 Vrams Gunnarstorp D240  23  5 1 2      5 10    1  O.Kullingsjö 

20100720 21.30 01.15 1323618 6223136 Vrams Gunnarstorp, parken D240x 8      8      2      O.Kullingsjö 

20100720 21.30 01.20 1324036 6223878 Vrams Gunnarstorp, glänta D240x 14            8 1     O.Kullingsjö 

20100721 21.50 00.50 1400055 6220491 Balsberget D240  60  10  10  10  20 1 5 5 1     O.Kullingsjö 

20100721 01.00 01.15 1400923 6217846 Balsby badplats D240  9  3    1    5       O.Kullingsjö 

20100721 21.50 00.50 1400055 6220491 Balsberget, grottan D240x 12 5   2  3            O.Kullingsjö 

20100721 22.10 00.30 1402200 6222577 
Balsberget, närmast 
dammarna D240x 13 35     10 4  9 1  2 9     O.Kullingsjö 

20100721 22.05 00.35 1401261 6220281 Balsberget, längs vägen D240x 14 3          3       O.Kullingsjö 

20100721 22.20 00.25 1400050 6219850 Balsberget, i skogen D240x 8 10     6   2  1    1   O.Kullingsjö 

20100722 22.20 23.40 1409350 6218431 Bäckaskogs slott D240  28  3  3  3  5  10 2  2   
1 insp av 
trolig Nlei O.Kullingsjö 

20100722 23.55 00.30 1405528 6225906 Snärjet D240  45    3  1    30 2      O.Kullingsjö 

20100722 00.40 01.10 1407785 6221439 Bokelund D240  24  1  1    1  10 1      O.Kullingsjö 

20100722 22.20 01.30 1408895 6218495 Bäckaskogs slott, stranden D240x 8 264     1 4  194  18 2  2    O.Kullingsjö 

20100722 22.20 01.30 1409350 6218431 Bäckaskogs slott, parken D240x 13 25      5  2  1 1      O.Kullingsjö 

20100722 21.55 00.30 1405528 6225906 Snärjet D240x 14 21     2     10 5    1  O.Kullingsjö 
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20100722 22.05 01.10 1407785 6221439 Bokelund D240x 12 121     6 1   1 11   2    O.Kullingsjö 

20100723 21.55 23.45 1405622 6223653 Bökenäset D240  25  1  10  5    3 5  1  1  O.Kullingsjö 

20100723 21.55 23.45 1405720 6225050 Bökenäset D240x 8     3      1    1   O.Kullingsjö 

20100723 00.10 01.10 1406772 6221703 Karsholm D240  42  2  5    3  30 2      O.Kullingsjö 

20100723 21.30 01.10 1406627 6221580 Karsholm, allén D240x 12 151    25    2  40 4     
Troligen 
Vmur minst 1 O.Kullingsjö 

20100723 21.30 01.10 1406772 6221703 Karsholm, parken D240x 13 82    12  1    17 30      O.Kullingsjö 

 


