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Förekomst av barbastell (Barbastella barbastellus) i Våneviks 
gammelskog 
 
Vid inventering av Våneviks gammelskog den 23–24 september gjordes flera 
inspelningar av barbastell. En inspelning gjordes vid ett båthus där många andra 
arter var aktiva och ytterligare 11 inspelningar gjordes på en stig genom blandskog 
med inslag av äldre lövträd (ek, lind och lönn).  
 
Observationen bekräftar hypotesen om möjlig barbastellförekomst i Våneviks 
gammelskog och huvuddelen av inspelningarna gjordes i biotop som bedöms som 
lämplig för barbastell.  
 
 
Viktig lokal för arten 
 
Barbastell har tidigare (2003) påvisats på flera platser inom kommunen, närmast i 
Påskallavik, vilket indikerar att Vånevik är en del av ett större område där 
barbastellen vistas och utnyttjar lämpliga biotoper.  
 
Det är högst sannolikt att förekomsten av barbastell i Vånevik är permanent och att 
det i detta fall inte rör sig om migrerande eller förbipasserande djur. Observation av 
barbastell i aktiv näringssök och i lämplig biotop inom ett område där flera tidigare 
observationer av arten har gjorts är en stark indikation på permanent förekomst och 
Våneviks gammelskog bör därför betraktas som en viktig lokal för arten.  
 
 

 
 
Screenshot av barbastellens artstypiska alternerande pulser, inspelad under 
observationsperioden.  
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En hotad och skyddad art 
 
Barbastellen är rödlistad (VU) och bedöms vara en fokusart på grund av sina mycket 
specifika biotopkrav. Barbastellens status påverkas negativt av habitatförlust vid 
skövling eller fällning av träd i eller inom områden med lång skoglig hävd. Genom sitt 
specialiserade jaktbeteende – den jagar ofta nattfjärilar i eller vid vegetation i mörka 
områden – är barbastellen också särskilt känslig för ljusförorening, och förekommer 
sällan eller aldrig där gatubelysning, ljuskastare, fasadbelysning eller belyst 
byggnation finns (Rydell 2017). Barbastellen betraktas också som så kallad högriskart 
vid etablering av vindkraft. Det är dock troligt att habitatförlust och ljusförorening 
utgör ett större problem för denna arts bevarandestatus i Sverige än vindkraft.  
 
Förekomster av barbastell skyddas specifikt av flera olika regler och riktlinjer. Ett 
åtgärdsprogram för bevarande av arten formulerades 2015 av Ingemar Ahlén på 
uppdrag av Naturvårdsverket. *) 
 
 
 
*) Länk till Åtgärdsprogram för barbastell: 
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:919620/FULLTEXT01.pdf 
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Slutsats 
 
Exploatering av Våneviks gammelskog rekommenderas, på bakgrund av tidigare 
inventeringsresultat samt redovisade barbastellobservationer, absolut inte. 
	

	
	
Observation av barbastell i Våneviks gammelskog. En punkt markerar en 
inspelning, tre punkter markerar övriga inspelningar.  
 
Koordinater:  
57.180501, 164.55863  
57.175988, 16.455906  
 
 
 
Hallaröd den 29 september 2017 
Espen Jensen 
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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 
 


