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Tyskland 10-12 döda per verk/år

Kanada 15 per döda verk/år

(variation 0-120 döda verk/år)

+ okänt antal ”cryptic deaths”

Sverige ???

Flera 100 000 per år ….. Går det i 
längden?

Hög dödlighet



Inventeringar från marken med ultraljudsdetektor…



Metodik

• Extern mikrofon utanpå nacellhuset
• Ultraljudsdetektor i marknivå, sladd 

genom tornet
• Vind och temperatur som medelvärde 

över 10 min 
• Aktivitet av fladdermöss med samma 

precision

Presentatör
Presentationsanteckningar
- The time stamps of the recorded bats were used to place the bat within respective 10 minutes interval- All bat recordings included (weak and strong)



Park Antal 
verk

År Antal 
inspelningar 
per verk/år

A 2 2014 
2015 
2016

93
76

471
C 3 2015 

2016 
2017

335
321
152

D 1 2014
2015

32
14

E 1 2014
2015

8
17

F 1 2017 20

G 1 2015 5



Park År Antal 
funna 
kadaver

Beräknad 
dödlighet 
per verk 
och år

Askome 2014 3 2,9

2015 1 1,5

2016 3 2,8

Ryssbol 2017 7 6,5

Kvilla 2016 4 3,5

2017 4 6,5



I navhöjd

Vid marken

Variation i aktivitet vid park C (Kvilla)

• 80 % av aktiviteten 15 juli - 15 september 
• Toppar under varma lugna nätter

• Stor skillnad mellan arter





Större brunfladdermus Nyctalus noctula Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus

Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeusNordfladdermus Eptesicus nilssonii



Aktivitet av fladdermöss i navhöjd - vindstyrka och temperatur

Nyctalus/Vespertilio
*  Eptesicus

Pipistrellus



• 2030 observationer

• 80% av aktiviteten 15 
jul–15 sep

• 90% <5.8 m/s 

• 90% >14.6 °C 



Nya riktlinjer - Förslag

• Avstängning vid vindstyrka <6 m/s, temp >14 °C, solnedgång-
soluppgång, 15 juli - 15 september

• Kontrollprogram 3 säsonger för att 
• A Kontrollera att åtgärden fungerar som avsett
• B) Visa att aktiviteten i rotorhöjd är låg och avstängning  därför onödig

Presentatör
Presentationsanteckningar
-Evaluation on correlation between activity and mortality



…. skulle behövas…

1. Kunna ange en gräns för när ”bat-mode” behövs resp. inte behövs.
Som hjälp för handläggare.

2. Undersöka aktivitet (och dödlighet) av fladdermöss vid verk off-shore
både till havs och i sjöar, och ta fram riktlinjer inför utbyggnad.
Är fladdermöss off-shore ett problem? 

3. Skapa en bättre helhetsbild när det gäller fladdermöss och vindkraft 
för norra Sverige inför storskalig utbyggnad.
Fler platser i norr behöver undersökas (4 är för lite)



Tack
Finansierat genom Vindval-programmet (Naturvårdsverket och 
Energimyndigheten)

Medverkande företag - Eolus Vind AB, Green Extreme AB, Holmen Energy 
AB, Lemnhult Energi AB, Varbergs Energimarknad AB, Vestas Sweden AB 

Vattenfall Vindkraft AB
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