Barbastell
sällsynt fladdermus i skogsbygd

Foto: Sofia Gylje Blank.

I Sverige har 19 fladdermusarter påträffats, varav barbastell är en av de ovanligare. Barbastellen är en medelstor, mörk fladdermus med karaktäristiskt breda
och framåtriktade öron som möts i pannan. Arten förekommer framför allt i
Götaland, med rikare förekomster i de inre delarna av Halland, i gränsområdet
mellan norra Småland och södra Östergötland samt i skogsdominerade delar av
Skåne. På Sydsvenska höglandet hittar man barbastellen i det småskaliga landskapet runt små byar där omgivningarna fortfarande brukas. I södra och mellersta Skåne är habitatvalet delvis annorlunda och där förekommer arten framför
allt i gammal ek- och bokskog, inte sällan i anslutning till slott och större gods.
Barbastellen kräver ett varierat landskap med insektsproducerande marker,
lämpliga jaktmiljöer och koloniplatser. När de öppna markerna inte längre brukas och när gammal gles skog avverkas och ersätts av kalhyggen och planterad
ungskog riskerar arten att försvinna.
Naturvårdsverket har tillsammans med länsstyrelserna tagit fram ett särskilt
åtgärdsprogram för barbastell. Den här skriften är framtagen inom ramen för
åtgärdsprogrammet och ger tips och råd på vad du som markägare kan göra för
att gynna barbastellen.

Året runt med barbastellen
Vinter
Fladdermöss tillbringar vintern i svala och frostfria miljöer med hög luftfuktighet. När nätterna blir kyligare och tillgången på insekter minskar söker barbastellen upp en lämplig övervintringsplats där den går i dvala. Under tiden
i dvala sänker fladdermössen sin kroppstemperatur och alla kroppsfunktioner
går på sparlåga.
En del av barbastellerna övervintrar i närheten av yngelkolonierna medan andra flyttar, under hösten ses arten till exempel regelbundet längs Skånes kuster. Övervintrande exemplar har hittats i grottor, källare och bergrum så långt
norrut som på Värmdö.

Vår
Hur tidigt på våren barbastellen vaknar styrs bland annat av temperaturen. Efter
flera månader i dvala är fladdermössen hungriga och söker sig till områden där
det finns rikligt med nattfjärilar och andra insekter. De kan flyga långa sträckor,
ibland mer än 10 km, för att komma till bra födosöksområden.

Sommar
I början av sommaren samlas barbastellen i yngelkolonier i träd eller byggnader där den söker sig in bakom gles panel. En koloni består normalt av 5–30
honor och deras ungar. Honorna återvänder gärna till samma område år efter
år eftersom de känner till omgivningarna och vet var det finns gott om föda.
Ungarna föds kring midsommar. Vanligtvis får honan en unge per år som hon
diar i ca 6 veckor. I slutet av juli blir ungarna flygfärdiga, men de stannar oftast
några veckor i närheten av yngelkolonin tillsammans med honorna.

Höst
Är insektstillgången fortsatt hög i närheten av yngelkolonin kan barbastellen
stanna kvar in på senhösten. Det är också under hösten som parningen sker.
Fladdermöss har vad man kallar fördröjd befruktning, vilket innebär att befruktningen av ägget sker först på våren. Under vintern förvarar honan spermierna i livmodern, där hon förser dem med näring för att hålla dem vid liv.
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Skötselåtgärder
Tillgången på föda är den faktor som har störst betydelse för om barbastellen
klarar sig i ett område eller inte. Skötselförslagen är därför inriktade på att öka
förekomsten av nattfjärilar och andra insekter, att bevara och skapa lämpliga
jaktmiljöer och att bevara lämpliga koloniplatser.

Bevara och restaurera gles skog
Barbastellen jagar i såväl barrskog som lövskog. I takt med att gammal, gles
och flerskiktad skog blir allt mera sällsynt får den det allt svårare. En mycket
viktig åtgärd är därför att bevara och sköta skog så att den behåller rätt struktur.
I de mest värdefulla områdena kan det vara nödvändigt med hyggesfritt skogsbruk och återkommande bortröjning av inväxande gran och lövsly. En annan
viktig åtgärd är att friställa och vårda lämpliga koloniträd, samtidigt som man
bör se till att det finns nya träd som kan ta över när de gamla träden dör.
Barbastellen jagar gärna längs stigar och utmed skogsvägar. Genom att låta
trädgrenar växa så de bildar ett tak över mindre skogsvägar kan man skapa
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vindskyddade jaktmiljöer för fladdermöss, så kallade lövtunnlar. För att gynna
förekomsten av nattfjärilar är det bra att spara sälg, hagtorn och andra blommande och bärande träd och buskar längs vägkanter och i bryn.

Skogsbete ger naturliga gläntor
Skogsbete håller skogen öppen och i de naturliga gläntor som skapas kan
barbastellen jaga. Gläntorna ger ett ökat ljusinsläpp som ökar variationen av
buskar och blommande örter, vilket i sin tur gynnar förekomsten av nattfjärilar.

Betesmarker och ängar
Många nattfjärilar är värmeälskande och missgynnas därför av en allt för
kraftig igenväxning. De är dessutom beroende av värdväxter och växter som
producerar pollen och nektar. Många av dessa växter är konkurrenssvaga och
försvinner när marken gödslas eller när betet upphör och marken växer igen.
Solexponerade och lövrika bryn är mycket viktiga för produktionen av nattfjärilar och andra insekter. Bryn kan därför vara viktiga jaktmiljöer för barbastell
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och många andra fladdermöss. Lämpliga platser att anlägga ett lövrikt bryn är
mot en betesmark eller en äng. Brynen ska helst vara vända mot söder eller
sydväst, glesa och flikiga med rik förekomst av blommor samt blommande och
bärande buskar och träd. Trädklädda betesmarker är naturligt rika på bryn och
kantzoner och utnyttjas därför ofta som födosöksområden.
För att gynna insektsfaunan bör marken hävdas varje år och helst på eftersommaren. Sen slåtter eller sent betespåsläpp gör att växterna hinner sätta frö
samtidigt som det gör att insekternas ägg och larver hinner utvecklas. Använd
skärande eller klippande redskap vid slåttern. Avslaget gräs ska föras bort för
att bibehålla den rika floran.

Bevara boplatser
Ihåliga träd och träd med löst sittande bark är viktiga som boplatser. Var därför
försiktig med att rensa bort skadade och döende träd. Även ladugårdar, lador
och fritidshus med gles eller löst sittande panel utnyttjas som yngelkolonier.
Fladdermöss är anpassade till ett liv i mörker, undvik därför belysning vid och
i nära anslutning till boplatser under perioden juni–oktober.

Det här kan du göra för att gynna barbastellen
•
•
•
•
•
•
•
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Bevara och restaurera gammal gles skog.
Bevara gamla träd, särskilt sådana med håligheter och löst sittande bark.
Bruka skogen med hyggesfria metoder.
Låt betesdjuren gå på naturbetesmarker och i skogen.
Gynna blommande och bärande buskar och träd längs stigar och vägar.
Skapa och bevara flikiga och solbelysta bryn.
Gynna ängsfloran och insektsfaunan genom att släppa på betesdjuren
under eftersommaren.
Slå ängen på eftersommaren varje år och för bort det avslagna gräset.
Ta hänsyn till fladdermössen vid fasadrenovering.
Begränsa användandet av fasad- och gårdsbelysning.
Tänk på att alla fladdermöss är fridlysta. Det är förbjudet att avsiktligt
störa yngelkolonier och övervintrande fladdermöss.
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Kontakta din länsstyrelse för mer
information om barbastellen och
vilka möjligheter det finns att söka
ersättning för olika åtgärder
Blekinge län: 010-224 00 00
Gotlands län: 010-223 90 00
Hallands län: 010-224 30 00
Jönköpings län: 010-223 60 00
Kalmar län: 010-223 80 00
Kronobergs län: 010-223 70 00
Skåne län: 010-224 10 00
Västra Götalands län: 010-224 40 00
Östergötlands län: 010-223 50 00

