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1. Bakgrund 
 
Då Oskarshamns kommun 2014 presenterade planritningar för ny villabebyggelse i södra 
Vånevik väcktes frågan om projektets eventuella påverkan på djur och växtlivet i området. 
Undertecknad ombads med anledning av detta göra en oberoende inventering. Syftet är att 
skapa en överblick över fladdermössens status, och bedöma riskerna och konsekvenserna för 
den lokala fladdermuspopulationen vid ett eventuellt genomförande av planerat projekt. 
 
Alla våra 19 fladdermusarter är skyddade och fridlysta på grund av sin känslighet för 
störningar i sina levnadsområden, och i många fall för sin sällsynthet. Sverige undertecknade 
1992 Eurobat-avtalet (SÖ 1993:30) och förpliktigade sig därmed att upprätta juridiskt skydd 
för fladdermöss. Exekutivt organ för tillämpning av lagstiftning när det gäller denna 
djurgrupp är Naturvårdsverket.   
 
Fladdermöss är fortfarande bristfälligt kartlagda i Sverige och det antas att många hittills 
oinventerade lokaler hyser värdefull fladdermusfauna, varför denna typ av undersökningar 
också fyller en viktig funktion för helhetsbilden när det gäller fladdermössens status i Sverige. 
I den naturinventering som Enviroplanning genomförde hösten 2014 gjordes ingen 
uppskattning av fladdermusantal eller artmångfald. Den här rapporten är därför nödvändig för 
att kunna göra en korrekt bedömning av områdets status. Inventeringen är utförd på uppdrag 
av intresseföreningen Vi som värnar om Vånevik. 
 
 
2. Uppdragsbeskrivning 
 
Syftet med denna inventering är att kartlägga och dokumentera Våneviks fladdermusfauna. 
Både artantal och en uppskattning av individers distribution i området ska framgå. Eventuella 
vilo- eller koloniplatser ska också noteras där det är möjligt. Relevant information om 
fladdermössens användning av och rörelser inom området ska genom denna rapport 
tillgängliggöras. 
 
Inventeraren förpliktigar sig att göra en riskbedömning och analys av 
miljökonsekvensen för fladdermusfaunan vid eventuell bebyggelse av området som ska 
kunna tjäna som underlag vid beslutsfattande kring Oskarshamn kommuns planerade 
exploatering. 
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3. Plankarta 
 

 
 
Kartan visar den planerade exploateringens omfattning i området 
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4. Om fladdermöss 
 

 
 
 
Brunlångöra, Plecotus auritus. En art som är vanligt förekommande i Sverige men ofta 
förbigås vid inventeringar eftersom den är mycket diskret. 
 
Det finns omkring 1300 olika fladdermusarter i världen. De flesta påträffas i tropiska 
områden. Europa företräds av ca 35 arter och av dessa är 19 arter påvisade i Sverige och alla 
är nattaktiva insektätare. Vissa arter som grålångöra, nymffladdermus och större musöra har 
endast påträffas tillfälligt, och det är fortfarande osäkert om arterna förekommer regelbundet i 
landet. Dammfladdermus, sydfladdermus, mindre brunfladdermus, sydpipistrell och 
Bechsteins fladdermus är sällsynta arter i Sverige. De övriga 11 arterna har relativt stor 
utbredning, åtminstone i södra Sverige. Fladdermöss finns i hela landet, d.v.s. från sydspetsen 
till Kiruna i norr. Artantalet ökar mot söder, från en art i Lappland till drygt ett dussin arter i 
sydligaste Sverige.  
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Fladdermöss är egentligen det enda flygande däggdjuret. De 19 svenska arternas namn, 
förekomst, status i svenska rödlistan, status i EUs habitatdirektiv och i IUCNs globala rödlista 
framgår av tabell 1. 
 
 

 
 
Taigafladdermus. Det är svårt att skilja på Taiga- och Mustaschfladdermöss utan att fånga 
dem varför de två behandlas som en art i rapporten. Foto: Göran Östh 
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5. Metod 
 
Inventeringen föregicks av rekognoscering i dagsljus för att identifiera lämpliga ställen att 
montera inspelningsutrustning och utföra manuell inventering. Det konstaterades hög 
potentiell lämplighet på flera olika ställen inom området.  De områden som låg förhållandevis 
nära det tänkta exploateringsområdet prioriterades då det är större sannolikhet för att ett 
ingrepp här kan ha negativ påverkan på fladdermuspopulationen än till exempel i de 
artfattigare omgivningarna, och i områden som ligger mer än en kilometer från projektets 
kärnområde. 
 
Under en natt i augusti (16/8-17/8) gjordes inspelningar från en timme innan solnedgång till 
en timme efter soluppgång. Vädret var lämpligt för fladdermusinventering. Temperatur från 
18-12°C med svag vind till svag bris och ingen nederbörd. Vid inventeringstillfället gjordes 
också manuellt sök under samma tidsperiod. 
 
Vid manuell inventering användes Wildlife Acoustics Echo Meter Touch, som tillåter både 
tidsexpanderad inspelning av intressanta arter för dokumentation och avlyssning i realtid. EM 
Touch ger också stöd vid artbestämning då fladdermössens läten visas som spektrogram 
samtidig som man lyssnar. Observera att modulens inbyggda artbestämningsmjukvara inte 
användes under någon fas av inventeringsarbetet, då denna mjukvara inte med säkerhet ger 
tillförlitliga data och således inte är användbar till inventering. Den manuella inventeringen 
gjordes till fots i form av artkartering i enlighet med Ingemar Ahléns rekommendationer för 
inventering av fladdermöss. 
Visuell observation gjordes med hjälp av en strålkastare av märket Led Lenser som enbart var 
tänd i korta perioder för att inte störa fladdermössen mer än nödvändigt. 
 
Vid övervakning och inspelning användes en ”autobox” med tidsexpansion av märket 
Pettersson D500 och en ”autobox” med tidsexpansion av märket Griffin Batbox. Kvalitete 
på inspelningar med dessa olika modeller är fullt jämförbar. Båda modulerna programmerades 
med hög sensitivitet och fyra sekunders inspelningstid per passage och en sekunds intervall. 
Boxarna placerades på två platser där fladdermusaktiviteten förväntades vara hög. 
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Hålträd med hackspetthål är viktiga för fladdermöss. 
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6. Inventeringsresultat 
 
Art Box A Box B total 
Mustasch/Taigafladdermus 141 11 152 
Fransfladdermus 0 7 7 
Vattenfladdermus 2 481 483 
Dammfladdermus 0 2 2 
Nordfladdermus 0 12 12 
Dvärgpipistrell 23 28 51 
Trollpipistrell 0 0 0 
Större brunfladdermus 4 1 5 
Gråskimlig fladdermus 0 2 2 
Brunlångöra 0 2 2 
 
Totalt alltså 10 (11) arter: 
 
Mustasch/Taigafladdermus 
Fransfladdermus 
Vattenfladdermus 
Dammfladdermus 
Brunlångöra* 
Nordfladdermus 
Större brunfladdermus 
Dvärgpipistrell 
Trollpipistrell* 
Gråskimlig fladdermus 
 
*Enbart manuellt registrerad. 
Observera att de Svenska namnen på fladdermusarter som här används är de uppdaterade och 
i SLUs Artportalen godkända artnamn. Se sida 21. 
 
Då det är svårt att skilja på Mustaschfladdermus och Taigafladdermus utan att fånga in dem 
behandlas de två som en art i denna inventering.  
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7. Karta 1. Koloniplatser och tillhåll 
 

 
 
Markeringarna visar lokaler där dagvila eller koloniplats har lokaliserats eller där 
fladdermöss har visat territoriellt/socialt beteende som avslöjar närliggande tillhåll. 
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Dvärgpipistrellkoloni i ekonomibyggnad på privat fastighet inom berört område. 
Foto: Marit Stigsdotter 
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8. Karta 2. Områden för näringssök 
 

 
 
Viktiga områden för födosökande fladdermöss är markerade med rött. 
 
Av mycket stor betydelse för födosökande fladdermöss är de skyddade vikarna kring 
Snäckholmen och lilla Enholmen samt stenbrotten vid Flatmejselvägen och stora brottet vid 
Brödlösa. Alkärret vid Våneviksmararna är synnerligt viktigt för skogslevande arter då det är 
rikt på små insekter.  
 
Viktiga är också det parkartade landskapet kring Stenvillan och ängarna vid badplatsen. 
Skogsstigar med överhängande grenar och trädridåer samt vattenlopp och bäckar är också 
skyddsvärda och uppvisar stor art- och individrikedom. 
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9. Karta 3. Artdistribution 
 

 
 
Karta över fladdermössens distribution i området. Antalet prickar utgör en 
individuppskattning baserad på antal inspelningar och manuella observationer.  
Kartan bör betraktas som en indikation på aktivitet snarare än ett absolut individantal. Man 
kan bara i undantagsfall bedöma om det rör sig om flera djur eller bara ett som har blivit 
registrerat flera gånger då analysen av automatiska inspelningar ofta bygger på 
observationer utan visuellt stöd.  
 
Färgkodning: (Autoboxarnas placering är markerad med vita kryss) 
 
Röd – Dvärgpipistrell   Grön – Fransfladdermus 
Grå – Vattenfladdermus   Vit – Större brunfladdermus 
Brun – Brunlångöra    Rosa – Trollpipistrell 
Violett – Dammfladdermus   Gul – Nordfladdermus 
Svart – Mustasch /Taigafladdermus  Blå – Gråskimlig fladdermus 
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10. Sammanfattning 
 
Inventerat området uppvisar en mycket rik fladdermusfauna och måste betraktas som en 
mycket viktig lokal för fladdermöss. Både artantal och individantal är högt. 
Vissa delområden visar mycket höga individantal. Två rödlistade arter har påträffats, varav en 
är den globalt rödlistade dammfladdermusen. Det har också påvisats koloniplats för 
brunlångöra. Koloni- eller dagtillhåll för dvärgpipistrell samt för mustasch/taigafladdermus är 
påvisade på flera platser.  
 
Territorialt beteende som parnings- eller kurtisläten, sociala läten eller aggressiva läten kan 
avslöja sannolika koloni- eller viloplatser. Områden med hög dylik aktivitet är markerade 
med rött på karta 2. I de fall där faktiska fladdermustillhåll kunde påvisas är dessa markerade 
med blått på karta 1. Lokalisering av kolonier har dock inte prioriterats i denna inventering. 
Prioritering av kolonilokalisering är ett arbete som sträcker sig över minst ett år och det krävs 
en separat rapport för att beskriva alla lokaler. Artförekomster har plottats in på karta 3. 
 
 
11. Slutsatser/åtgärder 
 
Med tanke på områdets art- och individrikedom och exploateringsområdets omedelbara närhet 
till zoner med hög till mycket hög aktivitet måste hänsyn visas. Det planerade ingreppets 
negativa konsekvenser för fladdermusfaunan kan troligen inte begränsas effektivt genom 
regleringar i byggplanen, vilket gör en eventuell exploatering lagstridig. 
 
Då omfattande markarbete och byggande av nödvändig infrastruktur troligen inte är möjligt 
utan störning och förstörelse av betydelsefulla områden för fladdermöss bör exploatering i sin 
planerade utformning definitivt inte genomföras. Byggande av villatomter i detta område är 
av naturskyddshänsyn inte tillrådligt och skulle innebära brott mot Art- och 
habitatskyddsförordningens paragraf 7 och 8. Fladdermöss får enligt nämnda paragrafer inte 
avsiktligt dödas eller störas. Inte heller får deras levnadsområde avsiktligt störas eller 
förstöras utan tillåtelse från Naturvårdsverket. Undertecknad bedömer med grund i insamlade 
data att exploatering enligt Oskarshamn kommuns planutkast inte är möjlig utan att påverka 
fladdermusfaunan allvarligt. 
 
Exempel på viktiga biotoper som är skyddsvärda med hänsyn till fladdermöss är 
lövskogsdominerade områden med rik förekomst av grova träd och/eller hålträd och gles 
underväxtlighet, vattenlopp eller andra vattenförekomster, våtmarksområden, sumpskog, 
skogsgläntor, ängar, äldre byggnader, blombärande buskar och träd som är attraktiva för 
nattflygande insekter, som slån, fläder, hagtorn, stora solitära lövträd samt mindre områden 
med stora lövträd. Alla dessa naturtyper finns inom inventeringsområdet.  
 
Det måste också visas hänsyn till områdets hydrologiska förutsättningar. De hydrologiska 
förutsättningarna i de områden som är dominerade av sumpskog är redan försämrade på grund 
av utdikning. Markarbete här kommer troligen att förstöra mycket av den kvarvarande 
sumpskogskaraktären och de fuktiga områden som är viktiga för produktion av insekter som 
fladdermössen är beroende av, och som gör detta område synnerligen värdefullt ur det 
perspektivet. Exploateringen, så som den är presenterad i byggnadsplanen, skulle 
otvivelaktigt resultera i stor permanent förlust av habitat för fladdermössen samt förlust av 
föryngringsplatser och lämpliga områden för näringssök. Troligtvis har flera arter här viktiga 
områden för årlig rast under sträck, vilket i så fall innebär att stora ingrepp i naturen här inte 



Fladdermusinventering i södra Vånevik 
Espen Jensen 

15 

bara utgör ett hot för den lokala populationen utan också kommer påverka sträckande 
fladdermöss utbredning i stort. 
 
Ny inventering med en eller två boxnätter samt manuellt sök bör företas under försommaren 
2016 för att samla in data om fladdermössens nyttjande av området under första halvan av 
säsongen. Med tanke på att en natts fältarbete har gett så övertygande resultat bedöms 
möjligheterna att hitta fler arter och tillhåll som stor. 
 
 
12. Diskussion 
 
Fynd av dammfladdermus kan indikera att området har en viktig funktion som rast- och 
forageringsområde under vår och höst för arter med östlig utbredning. Dammfladdermus är 
listad på både den svenska och den europeiska rödlistan och omfattas av bestämmelserna i 
Art- och habitatdirektivets bilaga II och IV, vilket innebär att såväl arten som dess habitat ska 
skyddas enligt direktivets föreskrifter. 
 
Fynd av fransfladdermus, som högst sannolikt förekommer permanent i lämplig biotop inom 
området, kräver att särskilda hänsyn tas för bevarande av biotop i enlighet med Art- och 
habitatsdirektivets bilaga IV. 
 

 
 
Fransfladdermus i vinterdvala 
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Brunlångöra har registrerats i liten omfattning. Det råder dock inget tvivel om att arten är 
vanlig inom området. Brunlångöra jagar ofta nära vegetation och rör sig inte över stora 
avstånd under jakt. Det är troligt att autobox A och B inte har placerats intill brunlångöras 
jaktområde. Brunlångöra är ofta mycket lågmäld under jakt och därmed lätt att förbise vid 
inventering. Låg decibelnivå gör brunlångöra svår att detektera med mindre än att man 
befinner sig mycket nära en ekolokaliserande individ. Brunlångöras sociala läten har ofta låg 
frekvens, lång räckvidd och hög decibelstyrka. Det är övervägande sociala läten som har 
registrerats under denna inventering vilket skulle kunna ge stöd åt teorin om att brunlångöra 
förekommer i större antal men är svåra att detektera. 
 
Det mycket höga antalet jagande vattenfladdermöss vid skyddade vikar och vattenfyllda 
stenbrott kan indikera att området är viktigt inte bara för den lokala populationen, utan också 
för migrerande vattenfladdermöss som sträcker från Baltikum och rastar längs Sveriges 
östkust. 
 
Troligtvis kan detsamma gälla för den sällsynta dammfladdermusen, varför ett särskilt 
program för kartläggning av denna arts förekomst bör utformas i en nära framtid. 
 
 

 
 
Jagande vattenfladdermus och nattslända. Foto: Göran Gustafsson 
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Brödlösa stenbrott, en lämplig biotop för vattenfladdermöss. Också andra arter förekommer 
här, som den sällsynta dammfladdermusen. Foto: Marit Stigsdotter 
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13. Översikt över Sveriges fladdermöss och deras skyddsstatus enligt Svenska Rödlistan, 
EUROBAT-avtalet, IUCN och i EU-direktiv bilaga 2 och 4 
 
Samtliga fladdermusarter i Sverige skyddas Eurobat-avtalet. De arter som även skyddas enligt 
artskyddsbestämmelserna i EU bilaga II, Art- och habitatskydd är här markerad med ett X. De 
fladdermusarter som har utökat skydd enligt EU-bilaga IV är här markerade med ett X. 
 
Tabell 1 
 
 Sveriges rödlista EU bilaga II EU bilaga IV IUCN 
Bechsteins fladdermus, 
Myotis bechsteinii CR akut hotad X X X-VU 

Brunlångöra,  
Plecotus auritus *) LC livskraftig    

Dammfladdermus,  
Myotis dasycneme *) EN starkt hotad X X X-VU 

Barbastell,  
Barbastella barbastellus EN starkt hotad X X X-VU 

Dvärgpipistrell,  
Pipistrellus pygmaeus *) LC livskraftig    

Fransfladdermus,  
Myotis nattereri *) VU sårbar  X  

Grålångöra,  
Plecotus austriacus NE status inte tillgänglig X   

Gråskimlig fladdermus, 
Vespertilio murinus *) LC livskraftig    

Mindre brunfladdermus, 
Nyctalus leisleri EN starkt hotad    

Mustaschfladdermus, 
Myotis mystacinus *) LC livskraftig    

Nord-fladdermus, 
Eptesicus nilssonii *) LC livskraftig    

Nymffladdermus,  
Myotis alcathoe NE status ej tillgänglig X   

Större brunfladdermus, 
Nyctalus noctula *) LC livskraftig    

Större musöra,   
Myotis myotis NE status ej tillgänglig X X X-NT 

Sydfladdermus,  
Eptesicus serotinus EN status ej tilgänglig    

Sydpipistrell,  
Pipistrellus pipistrellus CR akut hotad    

Taigafladdermus,  
Myotis brandtii *) LC livskraftig    

Trollpipistrell,  
Pipistrellus nathusii *) LC livskraftig    

Vattenfladdermus,  
Myotis daubentonii *) LC livskraftig    

 
*) Arter noterade i Vånevik vid inventeringstillfället. Mustaschfladdermus och 
taigafladdermus har noterats kollektivt. 
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14. Rödlistekategorier 
 
RE   Nationellt utdöd, Regionally Extinct 
En art är Nationellt utdöd när det är ställt utom rimligt tvivel att den sista individen som är 
potentiellt kapabel till reproduktion inom regionen (landet) har dött eller försvunnit från 
regionen, eller ifall den var en tidigare regelbunden besökare att den sista individen har dött 
eller försvunnit från regionen.  
 
CR   Akut hotad , Critically Endangered. 
En art är Akut hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna 
A–E för akut hotad och att den därmed bedöms löpa extremt hög risk att dö ut i vilt tillstånd. 
 
EN   Starkt hotad, Endangered. 
En art är Starkt hotad när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av 
kriterierna A–E för Starkt hotad och att den därmed bedöms löpa mycket hög risk att dö ut i 
vilt tillstånd.  
 
VU   Sårbar, Vulnerable. 
En art är Sårbar när bästa tillgängliga data indikerar att den uppfyller något av kriterierna A–E 
för Sårbar och att den därmed bedöms löpa hög risk att dö ut i vilt tillstånd.  
 
NT   Nära hotad, Near Threatened. 
En art förs till kategorin Nära hotad om den inte uppfyller något av kriterierna för vare sig 
Akut hotad, Starkt hotad eller Sårbar, men är nära att uppfylla kriterierna för någon av dessa 
kategorier nu eller i en nära framtid. 
 
LC   Livskraftig, Least concern. 
En art förs till kategorin Livskraftig om den bedömts enligt rödlistningskriterierna men ej 
uppfyller något av kriterierna. F.n. är den alltså inte rödlistad. 
 
DD   Data ej tillgänglig, Data Deficient. 
En art förs till kategorin Kunskapsbrist när det inte finns tillräckliga kunskaper att utifrån dess 
utbredning och/eller populationsstatus göra vare sig en direkt eller indirekt bedömning av dess 
risk att dö ut. 
 
NE   Ej bedömd, Not Evaluated. 
En art har inte bedömts enligt rödlistekriterierna. Ofta beror detta på att artens status i landet 
är oklar.   
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Gamla ihåliga träd erbjuder viktiga vilo- och koloniplatser åt hålboende arter. I detta vackra 
äppelträd bor mustaschfladdermus. Foto: Marit Stigsdotter 
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15. Fladdermössens aktuella namn 2015 
 
Vetenskapligt namn Tidigare namn Nytt namn Auktor 
Myotis daubentonii Vattenfladdermus Vattenfladdermus Kuhl 1817 
Myotis dasycneme Dammfladdermus Dammfladdermus F Boie 1825 
Myotis brandtii Brandts fladdermus Taigafladdermus Eversmann 1845 
Myotis mystacinus Mustasch-fladdermus Mustasch-fladdermus Kuhl 1817 
Myotis nattereri Fransfladdermus Fransfladdermus Kuhl 1817 
Myotis myotis Större musöra Större musöra Borkhausen 1797 

Myotis alchatoe Nymffladdermus Nymffladdermus Von Helversen 
2001 

Myotis bechsteinii Bechsteins fladdermus Bechsteins fladdermus Kuhl 1817 
Nyctalus noctula Storfladdermus Större brunfladdermus Schreber 1774 
Nyctalus leisleri Leislers fladdermus Mindre brunfladdermus Kuhl 1817 
Pipistrellus pipistrellus Pipistrell Sydpipistrell Schreber 1774 
Pipistrellus pygmaeus Dvärgfladdermus Dvärgpipistrell W E Leach 1825 
Pipistrellus nathusii Trollfladdermus Trollpipistrell Keyserling 1839 

Plecotus auritus Brun långörad 
fladdermus Brunlångöra Linnaeus 1758 

Plecotus austriacus Grå långörad fladdermus Grålångöra J B Fischer 1829 
Barbastellus barbastella Barbastell Barbastell Screber 1774 
Eptesicus Nilssonii Nordisk fladdermus Nordfladdermus Keyserling 1839 
Eptesicus serotinus Sydfladdermus Sydfladdermus Screber 1774 
Vespertilio murinus Gråskimlig fladdermus Gråskimlig fladdermus Schreber 1774 
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90(6):1318-1323 Bilaga 2.  
www.google.maps 
Åtgärdsprogram för skydd av fladdermusfaunan naturvårdsverket. Ahlén. 
Kunskapsläget 2011. Fladdermusfaunan i Sverige. Ahlén. 
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Habitat use and species richness of bats in a patchy landscape. Acta Theriologica 40: 237-248  
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Eptesicus nilssonii, Plecotus auritus and Pipistrellus pipistrellus) in patchy and continuous 
environments. Ekman, M. & de Jong, J. 1996. 
Gärdenfors, U. (ed.) 2010. Rödlistade arter i Sverige 2010 – The 2010 Red List of Swedish 
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Gylje Blank. Fladdermus utredning. Östra sallerup 2014 
 
Litteratur: 
Acoustic Ecology of European bats- Barateaud-2015 
British bat calls-Russ-2012 
Social calls of the bats of Britain and Ireland-Midderlton, Froud and French-2014 
Studies on bats and bat parasites-Rydberg 1947 
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Foto där inget annat är angivet: 
Espen Jensen    
   
Sökmotor vid inhämtning av litteratur och aktuell och relevant information: 
Google Chrome 
 
Kartor:   
Google Earth 
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Naturkonsult Espen Jensen 
 
Myotis Natur och Kultur HB 
Hallaröd 507 
243 97 Hallaröd 
 
Tel: 073-682 10 55 
www.myotis.se 
 
 
Myotis Natur och Kultur erbjuder inventeringstjänster för företag, kommuner och 
privatpersoner. Företaget har specialistkompetens inom artbestämning, kartläggning och 
ljudanalys av inspelade fladdermusläten. Företaget utför också rovfågels- och 
fågelinventering, landskaps- och biotopanalys, erbjuder rådgivning och konsultation vid 
planering av vindkraftsetablering samt rådgivning vid utförande av åtgärder för gynnande av 
fladdermöss och fåglar. Utöver rapportskrivning och miljökonsekvensbeskrivning levererar 
företaget guidningar, föredrag samt pedagogiska och publika tjänster. 
 
Uppdrag: 
 
Fladdermusinventering, Billy Vind AB vindkraft 
Fågel och fladdermusinventering, Billy Vind AB, vindkraft 
Fladdermusinventering och landskapsanalys, Billy Vind AB vindkraft 
Fladdermusinventering Månslunda, Skåne 
Fladdermusinventering, Hallaröd., Skåne 
Artdokumentation, Sallerup, Skåne 
Rådgivning, Eslövs kommun 
Rådgivning Länsstyrelsen, Skåne 
Projekt Bechsteins fladdermus, Skåne 
Assisterande inventerare, Eslövs Kommun. 
Utbildning av Fältbiologerna i Skåne. 
Rådgivning och utbildning, Alnarp. 
Vinterinventering av fladdermöss, Taberg, Jönköping. 
Vinterinventering, Ädelfors, Småland. 
Vinterinventering, Buskerud, Norge. 
Informationsinsatser genom etablering av Facebookforum ”Fladdermöss i Sverige”. 
Organisering av fladdermussymposium: ”Artbestämning och ljudanalys av fladdermöss.” 
Privata guidningar, konsultation och rådgivning. 
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Sofia Gylje Blank, biolog, Noctula AB och raritetskomiten, SLU:s Artdatabank 
Maria Nedinger, biolog, Länsstyrelsen. 
Petra Bach, zoolog och fladdermusspecialist, Tyskland. 
Staffan Åkerby, f d ordförande i Skånes ornitologiska förening 


