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Sveriges inte helt första fladdermuskonferens 

 

 

Lördag förmiddag. Projektorn loopade en fladdermusanimation på väggen och kaffet började 

så sakta att rinna ner. Sabine sprang fram och tillbaka och jag bäddade minigruvan med 

sovsäck och kudde. Sveriges inte helt första fladdermuskonferens skulle gå av stapeln och 

telefonen skvallrade om att media ville veta mer. Och strax efter att Espen anlänt i sin 

fältvänliga bil, levererat norsk frukt och dukat bordet med glasfladdermöss, började 

deltagare efter deltagare att titta in. Högen med lunchlådor minskade och bekanta namn fick 

ansikten i solen. Calluna hälsade på Ecocom, sörlänningar tog i hand med norrmän och 

naturguider samtalade med inventerare och akademiker. Radio Jönköping spelade in sorlet 

av fladdermusdiskussioner medan jag förklarade så trovärdigt jag kunde att vi absolut skulle 

göra detta till ett årligt arrangemang. 

Snart följde kaffekopparna med in i 

åhörarsalen och stolarna tog slut. Hans 

Fransson, ordförande i Gruvföreningen 

inledde seminariet.  

”Titanomagnetitolivinit” sa han och visade 

bilder på gamla nazister och gruvgångar, 

ugglor och tidslinjer över epoker som 

förflutit. Berget, som är Smålands näst 

högsta och numera tillhör fladdermössen, har överlevt hot från skidturister, 

förflyttningsplaner och gruvbolag. I dess gångar övervintrar sex arter och i år räknades 422 

individer, nytt rekord. Det sista kanske aldrig nämndes under seminariets inledning, men så 

är det i alla fall. Fladdermössen trivs i Taberg. 

Deltagare sön 27/4 

Hans om bergets historia 



Det var ungefär nu som Erika anlände, direkt från England. Men för att 

slippa prata med andan i halsen stuvades schemat om. Christer Gunnarsson, 

Mittuniversitetet, tog plats på golvet och hoppet om fladdermössens plats i 

akademien tändes igen. Christer talade om utbredda vindparker i den 

jämtländska vildmarken, om att köra bil i flera timmar för att se en enda 

nordisk fladdermus i 20 sekunder och om att analysera tiotusentals 

inspelningar utan resultat. Vi vet lite om hur fladdermössen beter sig och 

reagerar på vindkraftverk i boreal skog och någon måste göra jobbet. 

Samarbete efterlystes, liksom vikten av att ha en fungerande metodik. Men 

som om vindkraftsproblematiken inte skulle vara nog, satte Christer fingret 

på ett än större problem – fladdermöss i hus. Husägare får inte den hjälp de 

behöver och tar ofta saken i egna händer, vilket leder till felaktiga 

avhysningar av fladdermöss och ett mörkertal 

stort som södra Norrland.  

Många nickade, hummade och ställde frågor. 

Idéer kring jourlinjer och utbildning av 

länsstyrelserna dryftades. Alla kunde instämma i 

problemet, samtidigt som Erika Dahlberg, 

Winchester Bat Consultancy, laddade sin 

presentation. Vi fick se en bild på grå långörad 

fladdermus, långt mycket finare än det anskrämliga foto som hänger i utställningen. Erika 

lärde oss att skilja den från den bruna kusinen, brunlångöra eller brun långörad fladdermus. 

En namndiskussion bröt ut. Men officiellt har våra svenska namn bytts ut, något som 

undertecknad bakåtsträvare får lära sig leva med. Erika fortsatte med att visa de få fynd som 

har gjorts av grålångöron och hur vi ska återupptäcka dem. Den senaste observationen 

gjordes 1989 och det börjar ju bli ett tag sedan, vilket våra vänner längst bak i salen, Elias 

och Petter kan skriva under på.  

”På med overall och mask, upp på slottsvindarna och samla 

spillning” kunde Erika ha uppmanat, men uttryckte sig nog inte 

exakt så. Det är dock så det kommer att se ut framöver, då 

projekt Grålångöra ska ta fart bland skånska slott och 

herrgårdar. Fart blir det också i Södra Rörum, då Erika och 

Suzanne Schlyter sjösätter ett byprojekt för att inventera 

fladdermöss. Magentadetektorer ska finnas tillgängliga, vindar, 

väggar och jordkällare ska undersökas. Byn ska stå modell för 

hur bysamarbete ska se ut, åtminstone för byar som vill veta 

vilka fladdermöss som finns där. Vi väntar med spänning på de årliga rapporterna.  

Orup? 

Erika med grå långörad fladdermus 



På en dryg kafferast förflyttades vi från Södra Rörum till 

Elfenbenskusten, till den enkla fältstationen i Taï och till 

de västafrikanska skogarna, till en plats med 39 olika 

fladdermusarter att hålla reda på.  Stefan Pettersson, 

Eidolon Ekologi, drog historien om hur han som 

doktorand hissade upp nät i afrikanska träd, samlade 

dofter och lärde sig flygekorrarnas nattliga rutter, den 

hårda vägen. Efter att ha flyttat på ett gäng flyghundar ur 

sovrummet, överlevt ett inbördeskrig och kryssat ett 

flertal tropiska sjukdomar, kunde han konstatera att 

dofterna som de sydamerikanska fladdermössen lockas 

av, inte alls stämmer överens med de afrikanska. 

Flyghundar gillar inte svavel såsom bladnäsor gör. Studien 

gav också upptäckten att vissa av 

områdets fladdermöss är extremt 

hemkära och att endast ett fåtal 

blommor nyttjas. Men blomningarna 

avlöser varandra på ett tillsynes uttänkt sätt, vilket ändå ger 

fladdermössen jämn tillgång på mat över hela året. Vi fick dock aldrig 

svar på vad det är för fel på Västafrika i juli. 

Men vad vi fick svar på, var varför vi alla bör rapportera in våra fladdermusfynd i Artportalen 

(ett svenskt elektroniskt, internetbaserat rapportsystem för observationer och information 

kring svensk flora och fauna, enl. Wikipedia). Sofia Blank, Noctula och Artdatabanken, gav 

oss svaret. Och det var enkelt, vi alla har nytta av det. Artportalen ger oss inte bara en 

upplysning om var på kartan olika fladdermusarter finns utan kan också ge oss statistik och 

en bild av förändring över tid. Viktigt är dock att 

alla observationer är korrekta och validerade. I 

dagsläget är det Ingemar Ahlén som 

ombesörjer att svårbestämda arter får rätt 

epitet. Hur det ser ut om några är det dock 

ingen som vet. Önskemål om att kunna koppla 

inspelningar till fynd och att barbasteller inte 

ska döljas diskuterades en stund, 

liksom konsten att bestämma rätt. 

Myotisarter togs som det inom 

fladdermuskretsar klassiska exemplet. 

Det är bättre att ange mindre specifikt 

och mer rätt än detaljerat och fel.   

 

Stefan P 

Hammarhuvad flyghund säger bong! 

Sofia 
Ingemar  



Det konkreta släcktes ner och Powerpoint byttes ut mot en filosofisk papperslapp, lite 

skrynklig i kanterna, men med väl genomtänka visdomsord. Espen Jensen, Myotis 

naturupplevelser, tog över på det som borde ha varit en scen.  

”Ett hjärta måste tala till ett annat hjärta” var 

budskapet. En känsla för naturen är abstrakt, men 

när man väl har omfamnat känslan 

ter sig istället den moderna världen 

abstrakt, ja rentav absurd. Espen 

arbetar med kunskap och empati i 

förening, konkreta fakta som vävs in 

själen och skapar positiva bilder och 

associationer. Åhörare och 

medresenärer tänker till och öppnar hjärtats öron och tänker positivt om 

fladdermöss.  

Dagen fortsatte på temat naturupplevelser, med en guidningsidé. 

Stefan Viktorsson, Fladdermöss i Skåne, för tillfället inte klädd i 

Tabergs fladdermusdräkt, pratade om trattmetodiken. Genom att 

börja brett och sakta ringa in målet, fångar man lyssnaren. Stefan 

inleder med hur landskapet såg ut när den första människan 

anlände till Skåne, hur vi har format vår omgivning och hur 

fladdermössens historia är sammanflätad med vår. Kunskapen är 

underordnad upplevelsen, men utan att lägga märke till det, har 

deltagarna lärt sig inte bara fladdermusfakta, utan även historia. 

Mitt i allt fikande, detektor-rattande och småpratande, har några  

av nattens hemligheter avslöjats. Alla är nöjda. Föredraget 

avslutades med en boll till publiken, tips utbyttes och Sofia 

demonstrerade hur man använder Hans för att förevisa 

parningsdanser. Obekräftade rykten säger att det finns filmbevis.  

Som avslutning på lördagens teoretiska pass, fick vi ta del av en folkloristisk fladdermus-

inventering. Bengt Edqvist, Institutet för Språk och 

Folkminnen, tog oss på en resa från uppteckningar i 

arkiven, via Google maps och ut i fält. Enligt uppgift så 

spökade det i Prästkvarnen i Gällstad och man sökte hjälp hos 

en Knalle från Marbäck. Han gick ut på kvällen och fångade en 

fladdermus, borrade ett hål i dynestocken, en central del av 

kvarnmaskineriet, och stoppade in fladdermusen. Sen spökade 

det aldrig mer. Liknande berättelser dyker upp i arkiven och 

tillsammans med Jens Rydell har Bengt börjat besöka de platser 

som omnämns, i jakt på fladdermössen, något som inte bara ger oss kunskap om fladdermössens 

utbredning förr och nu utan också berättar historier från svunna tider. Dessutom vet vi nu att 

Espen lyssnar till sitt hjärta 

Stefan V i nationaldräkt 

Prästekvarna 



fladdermöss har tre droppar blod, de kan användas som kärleksgåva, underlättar fiske och fungerar 

om man vill spela svåra fiolstycken.    

Bengt var dock inte färdig där. Efter en bensträckare och återsamling tog han fram gitarren 

och brast ut i hyllningssång till brun långörad fladdermus. När sången var till ända avtäcktes 

2014 års upplaga av Tabergs fladdermust, med etikett designad av Johan Wanloo.  

 

Till musten serverades middag, smörgåstårta från bygden. Och när undertecknad tog hand 

om disken satte Sabine på sig guidehjälmen. Seminariet förflyttades in i mörkret och fukten i 

gruvgångarna. Sabine drog historien om Tabergs järn och gruvans tillkomst, berättade om 

fladdermössen i berget och om inventeringarna 

som har pågått sedan 80-talet. Några fladdermöss 

bodde kvar och inväntade senvåren, bland annat 

en fransfladdermus. Några av deltagarna verkade 

ha samma tanke och stannade glatt kvar när 

Sabine låste porten. De ångrade sig dock när ölen 

ställdes fram runt lägerelden och ringde för att bli 

utsläppta.  

 

Samtidigt som banjotonerna slogs an, vaknade 

fladdermössen. En dvärg undersökte grillområdet och 

försvann igen. Några myotis-arter passerade och en 

nordisk tog ett par varv. Men kylan avskräckte och snart 

blev det tyst i detektorer och ultraljudsmoduler. 

Petterssonsystem jämfördes med Griffin och EM3. 

Fladdermustrelease 2014 

Fransfladdermus 

Grillplats Taberg 



Ljudkurvorna i Echo Meter Touch placerades på GPS-kartan och 

Leif Gjerde gav intresserade en liten lektion i den snart 

utdöende konsten att artbestämma med heterodyn. Prylarna tar 

över och den genuina kunskapen hamnar i skymundan. Men alla 

kunde ändå enas kring att prylar är roligt, ett ämne som skulle 

återkomma på söndagen.    

 

     

 

 

 

Ett av lördagens seminarier sparades till söndagen, en ljudlektion. Erika Dahlberg, 

Winchester Bat Consultancy, redogjorde för hur man skiljer olika arter åt medhjälp av 

tidsexpansionsinspelningar. Vi fick bekanta oss med ljuduppspelningar och titta på 

ljudkurvor. Sorgsna och ledsna ljud, valsånger, plipp-plopp och hockeyklubbor. Det finns 

många sätt att beskriva utseende och upplevelser av ljuden och ju längre inspelningssekvens, 

desto lättare att hitta medelvärden som kan skilja ut ljuden från andra. Erika erbjuder såväl 

powerpoint-presentation som pdf-litteratur för den som önskar lära sig mer.  

Sen var det dags för konferensen att flytta ut, lägga fram prylar, jämföra teknik och 

förbereda diskussioner om framtiden. Till denna del av tvådagarsseminariet valdes Cecilia 

Wide som ordförande. Hon efterfrågade genast en vision och en riktning. Tankar från 

gårdagen återkom och som harmoni, stark fladdermusmiljö och plattform för 

kunskapsspridning lyftes fram. Vi kunde inte enas kring idén om en officiell förening, men väl 

att fördjupa samarbetet via webben och genom seminarier. Tills vidare fortsätter vi i mindre 

grupperingar och utbyter idéer via facebookgruppen, som troligen stryker ordet ”Skåne” ur 

namnet, för att inte avskräcka fladdermusentusiaster från andra delar av landet (och 

utanför).  

Time expansion vs heterodyn 

Sovplats 



   

  

Några konkreta saker kunde vi dock enas om. Bland annat ska webbsidorna chiroptera.se 

och fladdermus.net slås ihop på ett eller annat sätt. Taberg fortsätter som ett fysiskt 

centrum för fladdermuskunskap och anordnar ett årligt seminarium med teoretisk inriktning, 

gärna i samband med vinterinventering om lokalerna tillåter. Utöver den årliga träffen ska 

åtminstone ett ytterligare seminarium anordnas i Fladdermöss i Skånes regi. Detta ska ha 

mer fokus på praktik i form av en workshop. Redan i sommar anordnas ett seminarium med 

tema naturguidning. Utöver Tabergs- och Fladdermöss i Skåne-aktiviteterna ska Södra 

Rörum fungera som ett arbetsexempel och ett tredje ben i vår gemenskap. Viska också 

försöka bearbeta Stockholmsfalangen för kommande samarbeten.  

Diskussionerna avslutades och några av oss promenerade till bergets topp, åt lunch och 

skingrades. Förhoppningsvis syns vi redan i sommar igen och/eller på den Europeiska 

fladdermuskonferensen i Kroatien.  

Vid protokollet, som mer liknar en berättelse,  

        Johan Eklöf 

 

 

Prylar och diskussioner 



Program, Fladdermusseminarium Taberg, 26-27 april 2014 

 

Dag 1 

11.30-12.30  Lunch och mingel 

 

12.30-12.40  Välkommen  

Johan Eklöf, Graptolit – ord & natur och Sabine Lind, Tabergs gruvguider 

 

12.40-13.00  Information om Tabergs Gruvguider, verksamheten och lite om berget  

Hans Fransson, ordförande Tabergs gruvguider 

 

13.00-13.50  Grå långörade fladdermöss i Skåne och ”citizen science” i Sverige  

Erika Dahlberg, Winchester Bat Consultancy 

 

14.00-15.00  Är vindkraftsparker i boreal skog ett hot för fladdermusfaunan?  

Christer Gunnarsson, Mittuniversitetet 

 

15.00-15.30  Diskussion och fika 

 

15.30-16.00  Fladdermöss och forskning i Afrika  

Stefan Pettersson, Eidolon Ekologi  

 

16.00-16.20  Registrera dina fladdermusobservationer i Artportalen - så här gör du!  

Sofia Blank, Noctula 

 

16.30-17.00  Att förmedla naturkärlek  

Espen Jensen, Myotis naturupplevelser 

 

17.00-17.30  Fladdermössen och landskapet - en guidningsidé  

Stefan Viktorsson, Fladdermöss i Skåne 

 

17.30-18.00  Fladdermöss och folktro  

Bengt Edqvist, Institutet för Språk och Folkminnen 

 

18.00-18.45  Smörgåstårta och release  

 

18.45-19.45  Ljudanalys 

Erika Dahlberg, Winchester Bat Consultancy  

 

20.00-20.45  Visning av Tabergsgruvan  

Sabine Lind, Tabergs gruvguider 

 

21:00 –  Guidningstips, korvgrillning, holkbygge (?) och kvällsvandring 

 

Dag 2 

8.00-9.00  Frukost 

9.00-11.00  Framtiden och fladdermöss. Workshops, träffar, konferenser, utbildning mm…  

11.30-12.30  Avslutning och egen gemensam lunch 

 
 



 
Deltagarlista  

   Namn Organisation/Företag mailadress 

Bengt Edqvist Institutet för språk och folkminnen Bengt.Edqvist@sofi.se  

Birgitta Öhman Tabergs gruvguider lennart.ohman@telia.com  

Cecilia Wide 
 

widececilia@hotmail.com  

Christer Gunnarsson Mittuniversitetet christer.gunnarsson@ange.se  

Claes Frostfeldt Tabergs gruvguider claes@jonkoping.net  

Elias Ander 

 
Contact@askelias.se  

Emelie Nilsson Ecocom AB emelie@ecocom.se  

Erik Dahlberg 
  Erika  Dahlberg Winchester Bat Consultancy erika_dahlberg@hotmail.com  

Espen Jensen Myotis naturupplevelser espen@incendi.se  

Eva Dahlberg 
  Gertrud Grahn Nyman Fladdermöss i Skåne Gertrud@lillehem.org  

Hans Fransson Tabergs gruvguider hans.fr@telia.com  

Håkan Ignell Calluna AB hakan.ignell@calluna.se  

Johan Eklöf Graptolit ord&natur / Fladdermuscentrum Taberg johan.eklof@gmail.com  

Leif Gjerde Nordisk informasjonssenter för flaggermus niff@flaggermus.no  

Marcuis Schwartz 
 

marcus.schwarz@telia.com  

Mattias Stahre Calluna AB mattias.stahre@calluna.se  

Petter Johansson 

 
Sveavikingen@gmail.com  

Sabine Lind Tabergs gruvguider / Fladdermuscentrum Taberg sabine.lind.taberg@gmail.com  

Sofia Blank Noctula sofia@noctula.se  

Stefan Nyman Fladdermöss i Skåne stefan.nyman@chiroptera.se  

Stefan Pettersson Eidolon ekologi ses.pettersson@gmail.com  

Stefan Viktorsson Fladdermöss i Skåne stefan.viktorsson@malmoaviation.se 

Suzanne Schlyter 

 
Snnsch@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sabine 
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 Jänke i kvarna 

Det började bli svårt att få någon att arbeta i kvarnen, därför att det var mycket känt i 

trakten att det var "otug" där [...] ”Det blev riktigt lessamt mä kvarna, vi vore betänkta på å 

flötta frå alltihop". Så en gång kom en knalle från Marbäck till Prästekvarna. Han hade varit 

vida. Bland annat också i Lappland. "Du sûm har vart i Lapplann har la lärt dej å trôlla. Du 

kunde kanske få bôrt vårt jänke i kvarna". "Trôlla kan ja inte" sa han, "men vetenskap har ja, 

så ja kan bota kreatur å människor å lite sånt kan ja la mä” […] "men ska ja göra nôt åt detta 

så får ja la stanna över natta". Detta fick han. På kvällen gick han ut å fångade en flädermus 

levande. Den förvarade han till morgonen därpå. Då tog han med sig meddelaren till 

kvarnen. Han hade flädermusen med sig. I underkvarna fanns "hjulgruva” och i den fanns en 

tvärstock, som kallades "dyna" eller ”dynestocken”. I denna stock, som så att säga var en 

"dyna" för hela kvarnen, borrade Andreas Larsson, som knallen hette, ett hål och stoppade 

ner den levande flädermusen där och täppte till. Under hela proceduren mumlade han något 

obegripligt. - "Å sen den dan va jänket bôrte frå kvarna å suntes aldri te mera" - Detta hände 

för 70 år sedan. 

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG), IFGH 3196.   

Nedtecknat i Dannike, Västergötland, 1933. 

 

 

  

 Brun långörad fladdermus och kvarnen i Dannike – foto Jens Rydell 


