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Biologi – ekologi
Länk: Gemensam text (biologi och ekologi)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#4

Livsmiljö
Bechsteins fladdermus bor mest i hålträd men använder även holkar (förutom fladdermusholkar även fågelholkar) men inte i byggnader. Kolonierna finns oftast inne
i skogsområden, framför allt äldre bokbestånd. Från kolonierna flyger fladdermössen till jaktbiotoper i gammal skog, hagmarker, betesmarker, gläntor, bryn eller
fruktodlingar. Gammal bokskog är troligen en av de viktigaste furageringsbiotoperna i Sverige. Arten observeras även ofta i beteslandskap med äldre lövträd,
likaså av en mosaik naturlövskog och fruktodling. Övervintringen sker i grottor,
gruvor och klippspringor.
Önskvärd naturlig stress och störning
Fortsatt bete i de naturbetesmarker med stora fristående träd eller trädgrupper där
arten förekommer.
Reproduktion och spridning
Arten har som de flesta fladdermöss förmåga att röra sig fritt över landskapet, men
är inte känd att företa långväga flyttningar.
Övrigt
Arten använder de stora öronen för att höra prasselljud från byten på marken. En
stor del av artens bytesdjur utgörs icke-flygande djurgrupper såsom tvestjärtar,
spindlar, lockespindlar, dubbelfotingar och fjärilslarver. Arten jagar dessutom ofta
runt fristående träd genom att cirkla runt i tvära bågar på relativt låg höjd.
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Status
Länk: Gemensam text (status)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#6

Status och internationellt ansvar
 Sveriges rödlista 2010: Arten är klassad som Akut hotad (CR).
 Global rödlista 2008: Arten är klassad som Nära hotad (NT).
Rapporterad nationell bevarandestatus 2007
Rapporterat 2007

Reg. A

Reg. B

Natura 2000-områden
Utpekade för arten (antal)
Utbredning
Aktuellt värde (km2)
Referensvärde (km2)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend
Population
Aktuellt värde (enhet1)
Referensvärde (enhet1)
Bedömning aktuell status
Bedömning trend

Reg. K

Totalt

0

0

a

a

a

a

a

a

a

a

Artens livsmiljö
Bedömning aktuell status
Bedömning trend
Framtidsutsikt
Bedömning aktuell status
Bedömning trend
Samlad bedömning
Bedömning aktuell status
Bedömning trend
1

Enhet för artens population är antal individer.

Kommentarer till rapporterade uppgifter
a

Eftersom bechsteins fladdermus inte stod med på Sveriges förteckning över arter i
landet blev denna art inte rapporterade 2007. Arten kommer troligen att inkluderas
på referenslistan för kontinental region. Ingen bedömning av värden eller status och
trender har hunnit ske.
Bechsteins fladdermus finns i Skåne där den regelbundet observerats som övervintrare i de gamla kalkgruvorna i nordöstra Skåne. Den svenska populationens storlek
är okänd, men får tills vidare antas ha storleksordningen <50 adulta individer.
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Förutsättningar för bevarande
Länk: Gemensam text (förutsättningar för bevarande)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#12

Hotbild
 Arten har sannolikt missgynnats av att grova hålträd minskat i antal, men
också av minskad tillgång på lämpliga jaktbiotoper i form av gammal
ogallrad bokskog av utmarkstyp, naturbetesmarker med stora fristående
träd och trädgrupper.
 Arten är störningskänslig på övervintringsplatserna (grottor, gruvor och
klippspringor i närheten av sommartillhållen).
 Tills dess att artens benägenhet att jaga på hög höjd vid rik insekttillgång
har klarlagt bör inte vindkraftverk etableras inom minst 2 km från artens
tillhåll.
Bevarandeåtgärder
 Gängse åtgärder för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus så att ingen
försämringar för arten sker, (dvs. att dess intressen respekteras i fysisk planering, tillståndsprövning, generell naturvårdshänsyn, förvaltning av skyddade områden, artskydd och uppföljning samt övervakning).
 Genomförande av aktionsprogram under ”Fladdermusavtalet”
EUROBATS, Agreement on the Conservation of Bats in Europe, 1991,
vilket är ett avtal under Bonnkonventionen.
 Galler och låsta grindar har satts upp på de viktigaste övervintringsställena
och ska förvaltas så att de fortsätter att hindra obehörigt inträde.
Regelverk
Länk: Gemensam text (regelverk)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#16

 Arten ingår i art- och habitatdirektivets bilaga 2 och den är inte en prioriterad art där.
 Arten kräver noggrant skydd enligt art- och habitatdirektivet. Den ingår i
art- och habitatdirektivets bilaga 4 och betecknas med N i artskyddsförordningens bilaga 1.
 Vilt levande exemplar av arten är fredade enligt 2 och 4 stycket 4§ Artskyddsförordningen (2007:845) vilket innebär att det är förbjudet att avsiktligt störa arten eller avsiktligt förstöra eller skada bo- och viloplatser.
 Enligt 3§ Jaktlagen får arten inte fångas eller dödas om det inte uttryckligen är tillåtet vid jakt enligt andra delar av jaktlagstiftningen. När viltet är
fredat gäller det även dess bon.
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 Vilt levande exemplar av arten omfattas av 23§ Artskyddsförordningen
vilket innebär att det är förbjudet att förvara och transportera arten.

Bevarandemål och uppföljning
Länk: Gemensam text (bevarandemål och uppföljning)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#24

Förslag till mål (inte fastställda)
Mål – utbredning & förekomst Nivå

Metod

Utbredningsområdet för
bechsteins fladdermus ska
vara minst XXa km2 i kontinental region

Biogeografisk

Geografisk analys enl. Antal km2
EU:s metodik för
artikel 17-rapporter.

Vart 6:e år

Mål – population

Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Det ska finnas minst XX
individer av bechsteins fladdermus i kontinental region.

Biogeografisk

Inventering och sammanställning av fynddata.

Antal individer

Vart 6:e år

Det ska finnas ett reproducerande bestånd av bechsteins
fladdermus om minst XXa
individer i kontinental region.

Biogeografisk

Motsvarande metodik
som i projekt för
barbastell (metodik
2008).

Antal individer

Sommarlokaler
vart 3:e år,
vinterlokaler varje år

Det ska finnas minst XX
övervintrande individer av
bechsteins fladdermus på
övervintringslokalen YY.

Lokal

Kontroll och räkning
av övervintrande
individer.

Antal övervint- Varje år
rande individer

Mål – livsmiljö

Nivå

Metod

Mått

Frekvens

Det ska finnas minst XX km2
lämplig livsmiljö (äldre lövnaturskog) för bechsteins fladdermus i de delar av Skåne
och Blekinge som ligger i
kontinental region.

Biogeografisk

Uppföljning av naturtyperna.

Antal km2

Vart 6:e år

Det ska finnas minst XX ha
lämplig livsmiljö (äldre lövnaturskog) för bechsteins fladdermus inom en radie av XX
meter från lokalens centrum
på lokalen YY.

Lokal

Uppföljning av naturtyperna.

Antal ha

Vart 6:e år

Under övervintringsperioden
är inte övervintringsloken YY
för bechsteins fladdermus
tillgänglig för allmänheten.

Lokal

Kontroll av lås.

Antal fungerande lås.

Varje år
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Kommentarer
a
Målet definieras med antal när referensvärde för arten har angetts. Se även kommentar under tabell för nationell bevarandestatus 2007.
Miniminivån för uppföljning i skyddade områden är uppföljning av livsmiljö vart
12:e år.

Litteratur och kontaktuppgifter
Länk: Gemensam text (litteratur och kontaktuppgifter)
http://www.naturvardsverket.se/upload/04_arbete_med_naturvard/vagledning/arter/artergemensam.pdf#30
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