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Abstract 

Due to the globally rapid growth of human communities, the amount of artificial light has 

increased.  Artificial light threatens bats survival due to the disturbance’s light pollution causes. 

Their foraging, mating, circadian system and habitat are negatively affected. The purpose of this 

study is to see if there is a relationship between the occurrence of bats and light pollution in 

Stockholm. As well if the presence of light-opportunistic and light-sensitive bats occurrence 

differs in different zones of light pollution. In this study Stockholm was divided in three zones, 

zone 1 has the greatest light pollution, zone 2 has less, and zone 3 has the least. The light pollution 

was measured with Sky Quality Meter version L at 45 bat inventories. The bats were divided into 

two groups, light-opportunistic and light-sensitive. The result of the study shows no significant 

interaction between the two bat groups and the zones on the number of bat species. The light 

pollution measurements indicate no significant impact on the number of bat species. The variables 

light pollution, distance to road and railroad and the amount of clouds have no significant 

influence on the number of bats. 

  



 
 

Sammanfattning 

På grund av den globalt snabba tillväxten av mänskliga samhällen har mängden artificiellt ljus 

ökat. Artificiella ljuset hotar fladdermössens överlevnad på grund av de störningar som ljuset 

orsakar i fladdermössens födosökande, parning, habitat samt deras cirkadianska system. Syftet 

med denna studie är att se om det finns ett samband mellan förekomsten av fladdermöss och 

ljusföroreningar i Stockholms län samt om förekomsten av ljusopportunistiska respektive 

ljuskänsliga fladdermöss skiljer sig vid olika grader av ljusföroreningar. I studien delades 

Stockholm i tre stycken zoner: zon 1 har mest ljusföroreningar, zon 2 har mindre, och zon 3 har 

minst. Styrkan på ljusföroreningar mättes med Sky Quality Meter version L vid 15 stycken 

fladdermusinventeringar i vardera zonen. Fladdermusarterna delades in i två grupper, 

ljusopportunistiska och ljuskänsliga. Resultatet av studien visar ingen signifikant interaktion 

mellan fladdermusgrupp och zonindelningens påverkan på fladdermusandel. Ljusföroreningarna 

indikerar ingen signifikant påverkan på fladdermössantal. Variablerna ljusförorening, avstånd till 

väg och järnväg samt molnighet har ingen signifikant påverkan på fladdermössantalet. 

  



 
 

Innehållsförteckning 

 
Introduktion .......................................................................................................................................1 

Ljusföroreningar .............................................................................................................................1 

Fladdermöss ...................................................................................................................................2 

Belysningens påverkan på fladdermöss..........................................................................................2 

Fladdermöss grupper......................................................................................................................3 

Belysningsmätare ...........................................................................................................................4 

Vägars påverkan på fladdermöss ...................................................................................................4 

Syfte och frågeställning ..................................................................................................................4 

Hypotes ..........................................................................................................................................4 

Metod ................................................................................................................................................5 

Förarbete........................................................................................................................................5 

Mätning ..........................................................................................................................................6 

Statistisk analys ..............................................................................................................................6 

Resultat ..............................................................................................................................................8 

Indelning av fladdermöss ...............................................................................................................8 

Envägs variansanalys (Anova) ........................................................................................................8 

Två-vägs Anova ..............................................................................................................................9 

Regressionsanalys ........................................................................................................................ 10 

Multipel regressionsanalys ........................................................................................................... 11 

Diskussion ........................................................................................................................................ 11 

Resultat ........................................................................................................................................ 11 

Metod .......................................................................................................................................... 13 

Åtgärder ....................................................................................................................................... 14 

Etiska aspekter ............................................................................................................................. 14 

Slutsats ......................................................................................................................................... 15 

Tack .................................................................................................................................................. 15 

Referenser ........................................................................................................................................ 16 

Bilagor .............................................................................................................................................. 19 

 

 



1 
 

 

Introduktion 

Ljusföroreningar 

Det naturliga ljuset har fram till den globalt snabba tillväxten av mänskliga samhällen varit jämt 

och konsekvent under lång tid. Vid tillväxt av mänskliga samhällen ökar mängden artificiellt ljus 

som orsakar störning i dagsljus respektive mörkercykler (Gaston, Bennie, Davies & Hopkins, 

2013). I ett globalt perspektiv ökar artificiellt ljus 6 procent per år (Stone, 2013). Himmelströljus 

är himlens diffusa ljus som finns över städer under natten. Det uppstår på grund av artificiellt ljus 

sprids uppåt från staden som sedan reflekteras tillbaka mot marken (Schnitt, Ruhtz, Fischer, 

Höker & Kyba, 2013). Kartan från 2015 (Fig. 1) representerar himmelströljuset över Sverige samt 

grannländerna (Falchi et al., 2016).   

 
Figur 1. Karta över Norden med ljusföroreningar år 2015. Ljusstyrkan visas i Zenith och är mätt i 

magnitudes per square arcsecond (Falchi et al., 2016) 

Utomhusbelysning har blivit en naturlig del av stadslandskapet, eftersom många människor rör 

sig utomhus när solen gått ned (Deak Sjöman, Sjöman, & Johansson, 2015). Den har flera syften, 

exempelvis möjliggör de för människor att se väsentliga detaljer under natten vid arbete eller 

rekreation (Pollard, Bommel, Diaz Castro, Pong, & Walking, 2017). Belysningen främjar även 

reklam och visning där ljusets ändamål är att belysa reklamskyltar eller betona kommersiella 

lokaler (Pollard et al., 2017). Utomhusbelysning ökar även känslan av säkerhet och trygghet vilket 

därigenom skapar ett bekvämare samhälle där flera aktiviteter kan genomföras under alla tider 

på dygnet (Deak Sjöman et al., 2015). 

Dock medför elektriska belysningen en rad konsekvenser på grund av uteslutet mörker och 

konstant utstrålning (Deak Sjöman et al., 2015). Artificiellt ljus rubbar organismers utnyttjande 

av naturligt ljus som resurs och information om sin miljö i ekosystemen (Gaston et al., 2013). 
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Dessutom påverkas djurs beteendeutvecklingar genom att den naturliga rytmen för exempelvis 

jakt på föda, förflyttning och fortplantning störs av det utestängda mörkret (Deak Sjöman et al., 

2015). 

Fladdermöss 

Flygande däggdjuret fladdermöss (Chiroptera) är till störst del aktiv under natten. Djuret 

orienterar sig i mörkret med hjälp av ultraljud, som de skickar ut genom munnen eller näsan 

(Naturvårdsverket, 2018a). När ljudet träffar ett föremål som exempelvis ett hinder eller 

bytesdjur studsar det tillbaka. Fladdermössen uppfattar ekona med hjälp av känsliga hörselorgan 

som talar om vad det är för objekt framför dem. Djuret använder sina ögon för grov orientering 

för att urskilja träd eller hus (Naturvårdsverket, 2018a). 

25 procent av däggdjursarterna i Sverige utgörs av 19 arter av fladdermöss (Naturvårdsverket, 

2018b). Se tabell 1 för fladdermusarter som finns i Sverige. Fladdermössen har en utbredning 

över hela landet och de livnär sig på insekter. Samtliga fladdermöss i Sverige är skyddade av 

artskyddsförordningen och europeiska konventionen Eurobats. Detta innebär förbud mot att 

flytta, döda eller fånga fladdermöss, samt att förstöra deras boplats eller jaktrevir 

(Naturvårdsverket, 2018b). Nio fladdermusarter i Sverige är rödlistade enligt Artdatabanken 

(ArtDatabanken, 2015). Fladdermöss är en viktig resurs i ekosystemets tjänster bland annat 

genom att de äter skadegörande insekter i trädgårdar (Naturvårdsverket, 2018b). 

Tabell 1. Fladdermusarter i Sverige (Naturvårdsverket, 2018c). 

Dvärgpipistrell 
(Pipistrellus pygmaeus) 

Sydfladdermus 
(Eptesicus serotinus) 

Dammfladdemus 
(Myotis dasycneme) 

Större musöra (Myotis 
myotis) 

Sydpipistrell 
(Pipistrellus pipistrellus) 

Nordfladdermus 
(Eptesicus nilssonii) 

Tajgafladdermus 
(Myotis brandtii) 

Nymffladdermus 
(Myotis alcathoe) 

Trollpipistrell 
(Pipistrellus nathusii) 

Gråskimlig fladdermus 
(Vespertilio murinus) 

Mustaschfladdermus 
(Myotis mustacinus) 

Brunlångöra (Plecotus 
auritus) 

Större brunfladdermus 
(Nyctalus noctula) 

Barbastell (Barbastella 
barbastellus) 

Fransfladdermus 
(Myotis nattereri) 

Grålångöra (Plecotus 
austriacus) 

Mindre brunfladdermus 
(Nyctalus leisleri) 

Vattenfladdermus 
(Myotis duabentonii) 

Bechsteins fladdermus 
(Myotis bechstenii) 

 

 

Belysningens påverkan på fladdermöss 

Fladdermöss är en av de djurgrupper som är mest känt för att påverkas negativt av artificiellt ljus 

(Jägerbrand, 2018). Fladdermöss utsätts endast för naturligt ljus under natten i form av månsken, 

stjärnljus och skymning. Deras ögon är specialiserade för låga ljusa nivåer. Artificiellt ljus med 

högre ljusstyrka än månen, maskerar den naturliga rytmen av ljus, vilket medför bland annat 

störningar i fladdermöss födosökande, parning och cirkadiska systemet (Voigt et al., 2018). 

Fladdermöss överlevnad hotas på grund av artificiellt ljus orsakar barriärer mellan fladdermöss 

habitat och föda, direkt förlust av mark samt orsakar missbedömning vid födosökstidpunkt 

(Stone, 2013). Artificiellt ljus rubbar organismers nyttjande av naturligt ljus som resurs och 

informationskälla av deras miljö i omgivande ekosystem. Belysningen påverkar arters 

primärproduktion, uppdelning av den tidsmässiga nischen, reparation och återhämtning av 

fysiologisk funktion, störningar i cirkadianska rytmer; månads- och säsongscykler; upptäckande 
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av resurser, predatorer och navigation (Gaston et al., 2013). Fladdermöss har potential att vara 

bioindikatorer tack vare deras taxonomiska stabilitet: trenderna i deras populationer kan 

övervakas, korta- och långsiktiga effekter på populationerna kan mätas och de finns utspridda 

över hela världen (Jones et al., 2009).  

Fladdermöss grupper  

Fladdermöss kan delas in i två grupper, ljusopportunistiska respektive ljuskänsliga. Första 

gruppen består av snabbflygande fladdermöss som jagar flygande insekter över stor yta. De är 

mer ljustolererande och kan kortsiktigt gynnas av hög tillgång av insekter samlade vid 

gatubelysning. Dock missgynnar det arten långsiktigt om insektstillgången minskar på grund av 

ljusföroreningar (Jägerbrand 2018). Ljusopportunistiska fladdermöss äter insekter attraherade 

till ljus. Dock undviker arterna förflyttning vid ljusa platser i urban miljö och föredrar att förflytta 

sig bland vegetation med lite ljus. De undviker även vattendrickande vid ljusa platser (Rowse et 

al., 2018).  

Andra gruppen fladdermöss jagar sittande insekter vid bland annat vattenytor och tät vegetation, 

och är därmed långsammare fast bättre på manövrering i trånga utrymmen. Denna grupp 

undviker öppna utrymmen samt belysning. Belysningen blir därmed en barriär för arterna 

(Jägerbrand 2018). Ljuskänsliga arter påverkas negativt av gatubelysning på grund av att de flyger 

långsammare och är därmed vid högre risk för predation vid ljusa områden (Rowse et al., 2018). 

Ljus påverkar en stor del fladdermusarter negativt vid boplatser för ungar, födosökande vid 

mörker, ide, förflyttning och reproduktion (Stone 2013).  

Rowse et al. (2018) undersökte ljusopportunistiska Sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus) och 

ljusskygga Myotis spp. aktivitet vid olika ljusstyrkor. De analyserade gatubelysning med styrkorna 

0, 25, 50 och 100 procent, varav de sistnämnda två styrkorna ökade aktiviteten av 

ljusopportunistiska arterna och minskade aktiviteten av ljusskygga arter (Rowse et al., 2018). 

Stone et al. (2012) visar att gatubelysning av LED orsakar en minskad aktivitet av långsamt 

flygande fladdermössen Dvärghästskonäsa (Rhinolophus hipposideros) och Myotis spp.. De två 

arternas aktivitetsnivå var signifikant reducerad även vid låg ljusstyrka av 3,6 lux. LED belysning 

påverkade inte aktivitetsnivån på snabbt flygande arter Sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus), 

Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeusand), Brunfladdermus (Nyctalus spp.) och Eptesicus spp.. 

LED belysning orsakar fragmentering i fladdermöss pendlingsvägar vilket medför negativa 

konsekvenser för bevarande (Stone et al., 2012).  

Vid undvikande av belysta områden resulterar det i uppdelning av fladdermöss livsmiljöer som 

potentiellt orsakar migration, kolonisering, inavel och utrotning av befolkningen. Sydpipistrell 

(Pipistrellus pipistrellus), Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), Större brunfladdermus 

(Nyctalus noctula), Mindre brundfladdermus (Nyctalus leisleri) och Sydfladdermus (Eptesicus 

serotinus) anses vara arterna dragna till belysning på grund av insektssamlingar vid gatubelysning 

(Mathews et al., 2015). Dock hävdar Mathews et al. (2015) att dessa arters aktivitet inte ökar vid 

belysning, utan endast arterna Mindre brunfladdermus och Sydpipistrell under vissa habitat 

förhållanden. Orsaken är inte bestämd, dock pekar studier på att fladdermöss förlitar sig på synen 

i ljusa miljöer även om de har en begränsad rumslig upplösning. Ekolokeringsmönstret av 

fladdermössen har vid mätningar visat sig vara densamma vid ljus som vid mörker, dock ökar 

sannolikheten för dem att kollidera med objekt vid ljus (Mathews et al., 2015). 



4 
 

Belysningsmätare 

Sky Quality Meter (SQM) är en enkel och bärbar enhet som syftar till att underlätta mätningen av 

himlens ljusstyrka av icke-kvalificerad personal. SQM används för att mäta ljusföreningar i allt 

från ljusförorenade områden till astronomiska observatorier när det gäller studier relaterade till 

ljusföroreningar. Instrumentet SQM har ett förmånligt pris och är lätt att använda. SQM-L-

modellen är en handhållen fotometer avsedd att samla data i fält (Sánchez de Miguel et al., 2017). 

SQM mäter himlen i “magnitudes per square arc second”, som sträcker sig från 24 mag/arc s2 

(nästan fullständigt mörker) till 0 mag/arc s2 (förekommer under gryning och skymning) (Den 

Outer et al., 2011). 

Vägars påverkan på fladdermöss 

Vägar har stora negativa konsekvenser på insektslevande fladdermöss födosökande, mångfald, 

population och ekosystem världen över (Berthinussen & Altringham, 2012). Enligt Berthinussen 

och Altringham (2012) tripplar aktiviteten av fladdermöss när de är mer än 1600 meter från vägar 

jämfört med aktiviteten mellan noll till 1600 meter från vägar. Effekter av vägar på vilda djur 

innefattar dödligheten från fordonskollisioner, förstörelse av livsmiljöer, barriäreffekter, 

kanteffekter; störning från ljus, buller och kemiska föroreningar. Storleken på vägars effekter 

varierar över tid och flera effekter kommer vanligtvis vara kumulativa på lång sikt (Berthinussen 

& Altringham, 2012). Detta orsakar minskad förmåga att finna föda, reproducera sig och finna 

sovplatser för fladdermöss (Abbott et al., 2015). 

Syfte och frågeställning 

Syfte med examensarbetet är att se om det finns ett samband mellan förekomsten av fladdermöss 

och ljusförorening i Stockholms län samt om förekomsten av ljusopportunistiska respektive 

ljuskänsliga fladdermöss skiljer sig vid olika grader av ljusföroreningar. 

Hypotes 

H0:  Det finns ett samband mellan förekomsten av fladdermöss och ljusförorening i 

Stockholms län. 

Det finns ett samband mellan förekomsten av ljusopportunistiska respektive 

ljuskänsliga fladdermöss vid olika grad av ljusföroreningar. 

H1:  Det finns inte ett samband mellan förekomsten av fladdermöss och ljusförorening i 

Stockholms län. 

Det finns inte ett samband mellan förekomsten av ljusopportunistiska respektive 

ljuskänsliga fladdermöss vid olika grad av ljusföroreningar. 
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Metod 

Förarbete 

Litteraturundersökning har genomförts över internet (sökmotor: Google, Google Scholar, Scopus, 

Web of Science & Sciencedirect: ord “fladdermöss”, “ljus”, “vägar”, “ljusförorening”) för att finna 

relevanta artiklar och böcker som underlag till rapporten. Svenska fladdermöss har delats in i två 

grupper, ljusopportunistiska och ljuskänsliga i tabell 3 med hjälp av litteraturundersökning. 

Inventering av fladdermöss i Stockholms län sammanställdes från tre rapporter; Jong (2016), 

Palmqvist och Jong (2017) samt Stahre och Ignell (2017). Samtliga inventeringar använde 

autoboxmodellen Pettersson D500x vid mätning av fladdermöss aktivitet med inställningarna: 

Recording sensitivity (very high) eller (high), sample frequency (500), pretrig (off), rec-length (3), 

HP-filter (y), autorec (y), input gain (60), trigger lvl (30) och interval (5).  

Koordinaterna från varje autobox kartlades i ArcMap (v. 10.5) (Fig. 2). Översiktskarta med 

vektorformat laddades ned från SLU:s GET-tjänst © Lantmäteriet (2018).  

 
Figur 2. Svarta punkter representerar varje autobox använd för inventering av fladdermöss (Jong, 2016) 

(Palmqvist & Jong, 2017) (Stahre & Ignell, 2017). Översiktskarta över Stockholm användes från 

Lantmäteriet © Lantmäteriet (2018). 

Karta från Dark Site Finder (Lorentz, 2006) användes med ljusföroreningar över Stockholms län. 

Sex ljusaste zonerna (Fig. 3) slogs ihop till tre zoner i ArcMAP (v.10.5), Zon 1; vit & grå, Zon 2; röd 

& mörkröd, Zon 3; orange & mörkorange. Polygoner skapades av de tre zonerna i ArcMAP (v.10.5). 

15 stycken autoboxar valdes slumpmässigt ut i varje zon, totalt 45 stycken autoboxar (Fig. 3) med 

hemsidan slump.nu.  
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Figur 3. Kartan i ArcMap med tre stycken zoner från dark site finder (Lorentz, 2006). Punkterna på kartan 

representerar 45 stycken slumpmässigt valda inventeringar genomförda med autobox i Stockholms län. I 

varje zon finns 15 stycken punkter. Översiktskarta över Stockholm användes från Lantmäteriet © 

Lantmäteriet (2018). 

Mätning  

I Google maps (Google, n.d.) skapades ett lager med de 45 koordinaterna från autoboxarna. Kartan 

användes för att få fram GPS-koordinater. Dessa koordinater besöktes den första till tredje april 

samt sjätte till sjunde april 2019 för att mäta himmelströljus. Himmelströljuset mättes vid varje 

autobox placering med fri sikt mot himlen när solen var nere. Sky Quality Meter-L (SQM-L) 

användes vid mätning av himmelströljuset mätt i magnitudes per square arcsecond. Vid mätning 

trycks knappen på SQM-L mätare flera gånger för att värma upp apparaten. Sedan görs fyra 

observationer av himmelens ljusstyrka där mätaren är riktad direkt uppåt. Mätaren vrids 90 

grader för varje observation. Medelvärdet räknas ut av det fyra mätningarna och registreras som 

en mätning.  

Resultatet av mätningarna dokumenterades i Excel (v. 1905), tillsammans med molnigheten den 

kvällen över platsen vilket hämtades från SMHI (SMHI, 2019). Molnigheten grupperades i 5 

grupper, 0–20 procent, 20–40 procent, 40–60 procent, 60–80 procent och över 80 procent (bilaga; 

tabell 5 & 6). I ArcMap (v. 10.5) mättes avståndet från varje autobox punkt till närmaste motorväg, 

motortrafikled eller järnväg med verktyget “measure tool”. Resultatet dokumenterades i Excel 

(bilaga; tabell 5 & 6).  

Statistisk analys  

Statistiska genomfördes med tvåvägs Anova, enkel linjär regression och multipel regression 

genomfördes två gånger i SPSS (v. 22). En gång med all data från de tre inventeringarna, samt en 
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gång utan data med Lidingö då de inte urskilt arten vattenfladdermus som inventeringarna 

Södertörn och Ryssberget gjort (tabell 2). 

Tabell 2. Fladdermusarter registrerade vid inventering av Södertörn (Palmqvist & Jong, 2017), Lidingö 

(Jong, 2016) och Ryssberget (Stahre, & Ignell, 2017).  

Södertörn Lidingö Ryssberget 

Mustaschfladdermus (Myotis 

mustacinus) / Taigafladdermus 

(Myotis brandtii) 

Mustaschfladdermus (Myotis 

mustacinus) / Taigafladdermus 

(Myotis brandtii) / 

Vattenfladdermus (Myotis 

duabentonii) 

Mustaschfladdermus (Myotis 

mustacinus) / Taiga fladdermus 

(Myotis brandtii) 

Dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus) 

Dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus) 

Dvärgpipistrell (Pipistrellus 

pygmaeus) 

Större brunfladdermus (Nyctalus 

noctula) 

Större brunfladdermus (Nyctalus 

noctula) 

Större brunfladdermus (Nyctalus 

noctula) 

Nordfladdermus (Eptesicus 

nilssonii) 

Nordfladdermus (Eptesicus 

nilssonii) 

Nordfladdermus (Eptesicus 

nilssonii) 

Gråskimlig fladdermus (Vespertilio 

murinus) 

Gråskimlig fladdermus (Vespertilio 

murinus) 

Gråskimlig fladdermus 

(Vespertilio murinus) 

Brunlångöra (Plecotus auritus) Brunlångöra (Plecotus auritus) Brunlångöra (Plecotus auritus) 

Sydfladdermus (Eptesicus serotinus) Sydfladdermus (Eptesicus serotinus) 
 

Trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) Trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) 
 

Vattenfladdermus (Myotis 

duabentonii) 

 
Vattenfladdermus (Myotis 

duabentonii) 

Dammfladdermus (Myotis 

dasycneme) 

  

Fransfladdermus (Myotis nattereri) 
  

“Homogeneity of variance test” genomfördes i SPSS (v.22) på resultatet av belysningsmätningarna 

i varje zon (se bilaga, tabell 5 & 6) för att se om grupperna har lika variation för att kunna 

genomföra envägs variansanalys (Anova). Envägs variansanalys (Anova) genomfördes i SPSS (v. 

22) med belysning mätningarna i varje zon. “Tukey´s test” genomfördes på samma data i SPSS och 

resultatet visualiseras i ett stapeldiagram framtaget med SPSS (v. 22).  

Två-vägs Anova genomfördes i SPSS med andelen fladdermöss i varje fladdermusgrupp och zon. 

Två-vägs Anovan genomfördes för att avgöra om zon samt fladdermusgrupp påverkar andelen 

fladdermöss. Först genomfördes testet “Levene’s test” för att se om två-vägs Anova kan 

genomföras om variationen är liknande för varje grupp. Stapeldiagram skapades i SPSS (v.22) 

med resultatet.  

Enkel linjär regression genomfördes med artantal och belysning mätningarna i SPSS (v.22). 

“Shapiro wilk” test genomfördes först för att se om data är normalt fördelad. Sedan genomfördes 

linjär regressionsanalys på data med och utan Lidingö.  
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Multipel regressionsanalys genomfördes i SPSS (v.22) på artantal med tre variabler, avstånd till 

motorväg/motortrafikled/järnväg, molnighet och belysning mätningar. Detta test genomfördes 

för att avgöra om de tre variablerna har en påverkan på artantal. 

Resultat  

Indelning av fladdermöss  

Svenska fladdermöss har delats in i två grupper, ljusopportunistiska och ljudkänsliga (Tabell 3). 

Tabell 3. Fladdermusarter i Sverige indelade i ljusopportunistiska och ljuskänsliga arter (Naturvårdsverket, 

2018c), (Jägerbrand, 2018), (Stone, 2013), (Rowse, Harris och Jones 2018), (Stone, Jones, & Harris, 2012). 

(Mathews et al., 2015).  

Ljusoppurtunistiska fladdermöss Ljuskänsliga fladdermöss 

Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) Vattenfladdermus (Myotis duabentonii) 

Sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus) Dammfladdemus (Myotis dasycneme) 

Trollpipistrell (Pipistrellus nathusii) Tajgafladdermus (Myotis brandtii) 

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) Mustaschfladdermus (Myotis mustacinus) 

Mindre brunfladdermus (Nyctalus leisleri) Fransfladdermus (Myotis nattereri) 

Sydfladdermus (Eptesicus serotinus) Bechsteins fladdermus (Myotis bechstenii) 

Nordfladdermus (Eptesicus nilssonii) Större musöra (Myotis myotis) 

Gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus) Nymffladdermus (Myotis alcathoe) 

Barbastell (Barbastella barbastellus) Brunlångöra (Plecotus auritus) 
 

Grålångöra (Plecotus austriacus) 

 

Envägs variansanalys (Anova) 

Resultatet av “Homogeneity of variance test” genomfört i SPSS med belysnings mätningarna i 

varje zon, har p-värdet 0,55, vilket konstaterar att grupperna har samma variation. Datan 

uppfyller kravet på lika stor variation för genomförande av Anova test.  

Resultatet av envägs variansanalysen (Anova) visar en signifikant skillnad mellan belysnings 

mätningarna mellan zonerna (F2,9 = 32,4, p <0,05). 

Resultatet av “Tukey´s test” visas i figur 4 där p-värde mellan grupperna visualiseras över 

staplarna. Signifikant nivån 0,05 är använd. Skillnaden mellan Zon 1 och Zon 2 har p-värde 0,003. 

Skillnaden mellan Zon 1 och Zon 3 har p-värde mindre än 0,0001. Skillnaden mellan Zon 2 och 

Zon 3 har p-värde mindre än 0,0001.  
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Figur 4. Genomsnittlig ljusstyrka mätt i magnitudes per square acseconds på himlen i varje zon. Staplarna 

representerar medelvärde ± 1 SD. Statistisk signifikans bestämdes av envägs Anova (F2,9 = 32,4, p <0,05), 

följt av Tukeys post-hoc-test (n = 15 i varje grupp).  

Två-vägs Anova 

“Levene's test” genomfördes med andel fladdermöss, zon och fladdermusgrupp. P-värdet med 

Lidingö är 0,137 och utan Lidingö är 0,231 vilket innebär att liknande variationer för varje grupp 

kan antas och två-vägs Anova kan genomföras. 

Två-vägs Anova genomfördes för att avgöra om zon samt fladdermusgrupp påverkar andelen 

fladdermöss. Två-vägs Anovan visar fladdermusgrupp har en inverkan på andelen fladdermöss 

med Lidingö, F2,18 = 47,9, p <0,001 och utan Lidingö, F2,18 = 19,2, p <0,001. Inverkan av zon har inte 

en signifikant betydelse på andelen fladdermöss med Lidingö, F2,18 = 0,159, p = 0,853 och utan 

Lidingö F2,18 = 0,26, P = 0,772. Interaktionen mellan zon och fladdermusgrupp har inte påverkan 

på andelen fladdermöss med Lidingö, F2,18 = 0,251, p = 0,779 och utan Lidingö, F2,18 = 0,285, P = 

0,753.  

Figur 5 visar att fladdermusgrupp har påverkan på kvoten av fladdermöss. Linjerna med 

ljusopportunistiska och ljuskänsliga är parallella vilket innebär att det inte finns en interaktion 

mellan fladdermusgrupp och zon på andelen fladdermöss.  
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Figur 5. Diagram från SPSS (v. 22) med andelen fladdermöss vid varje zon. Blåa linjen representerar 

ljusopportunistiska fladdermöss, röda linjen representerar ljuskänsliga fladdermöss. X-axeln representerar 

tre zoner, y-axeln representerar andelen fladdermöss.  

Figur 6 är andelen fladdermöss i varje fladdermusgrupp vid varje zon.  

 

Figur 6. Stapeldiagram med andelen fladdermöss i varje fladdermusgrupp i tre zoner. Blåa stapeln är 

ljusopportunistiska fladdermöss, röda stapeln är ljuskänsliga fladdermöss. X-axeln representerar tre zoner, 

y-axeln representerar andelen fladdermöss. Staplarna representerar medelvärde ± 1 SD. 

Regressionsanalys  

Regressionsanalys med artantal samt mätningarna över ljusföroreningar genomfördes. Alla 

antagandena för regressionsanalys är uppfyllda: linjära data, inga outliers, normalt distribuerad, 

konstant varians av residualer, residualer är oberoende. 

En linjär regression med data från Lidingö visade att belysning inte kan förutsäga artantalet, F = 

1,86 p = 0,18. Belysningen utgjorde 4,1% (justerat R2-värde) av den förklarade variationen i 

artantal. Vilket innebär att det inte finns ett stort samband mellan artantal och belysning. Den 

förutspådda regressionsekvationen är: Artantal = -1.608 + 0.286*Belysning (magnitudes per 

square arcsecond). Resultat med data utan Lidingö är; F = 0,737 p=0,397, 2,2% (justerat R2-

värde), regressionsekvation: Artantal = -0.652 + 0.263* Belysning (magnitudes per square 

arcsecond). 
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Multipel regressionsanalys  

Multipel regressionsanalys genomfördes för att förutsäga antal arter utifrån ljusförorening, 

fladdermöss avstånd till motorväg, motortrafikled och järnväg samt molnighet vid 

ljusföroreningsmätningarna. Tabell 4 visar att ingen signifikant påverkan av variablerna på 

fladdermöss antal kan förutsägas. 

Tabell 4. Coeffecient samt p-värde av multipel regressionsanalys genomförd med SPSS (v.22) på antalet 

arter av fladdermöss med variablerna ljusförorening, avstånd till motorväg, motortrafikled och järnväg 

samt molnigheten vid genomförda mätningar av ljusföroreningen. 

  Coeffecient  
med Lidingö 

Coeffecient  
utan Lidingö 

P-värde  
med Lidingö 

P-värde  
utan Lidingö 

Ljusförorening -0,086 -0,038 0,838 0,920 

Avstånd -0,000  0,000 0,262 0,177 

Molnighet -0,944  ------- 0,405 ------- 

 

Diskussion 

Denna studie påvisar inget samband mellan förekomst av ljusopportunistiska respektive 

ljuskänsliga fladdermöss vid olika grad av ljusföroreningar. Det finns inget samband mellan 

förekomsten av fladdermöss och ljusförorening i Stockholms län. Därmed förkastas H0. 

Ljusförorening, fladdermöss avstånd till motorväg, motortrafikled och järnväg samt molnighet vid 

ljusföroreningsmätningarna har ingen påverkan på fladdermössantal.  

Resultat 

Resultatet från Anova-testet tyder på att ljusföroreningarna vid Stockholm är störst i centrum 

(Zon 1) och avtar gradvis desto längre från centrum (Fig. 4). Resultatet har en låg signifikant nivå 

vilket innebär att det finns en tydlig skillnad mellan belysningen i varje zon. Detta resultat innebär 

att Lorentz (2006) zonindelning stämmer överens med belysningsmätningarna. Slutsatsen från 

detta resultat kan antas vara att ljusföroreningarna avtar vid zoner längre bort från centrum. 

Lorentz karta med ljusföroreningar kan användas i vidare studier som en grov indelning av 

belysningens styrka där möjligheter för belysningsmätningar inte finns. Kartan med 

zonindelningen använder ljusföroreningsdata från år 2006 (Falchi et al., 2016). Eftersom 

belysningen har ändrats sedan år 2006 och kan kartan inte användas för en detaljerad analys över 

belysningen. 

Resultatet från två-vägs Anovan tyder på att fladdermusgrupp har betydelse på 

fladdermusandelen vilket visas av figur fem och sex. Det finns dock inget samband mellan 

fladdermusgrupp och zonindelningens påverkan på andelen fladdermöss. Endast i datan utan 

Lidingö går det att urskilja ljuskänsliga fladdermössandelens ökning vid mörkare zoner (Fig. 5 och 

6). Det finns dock ingen signifikans i det resultatet. Resultatet i denna studie pekar inte på ett 

samband mellan fladdermusgrupp samt belysning, Det går därmed inte att förutsäga ett samband 

mellan fladdermusgrupp och zon.  

Rowse et al. (2018) påpekar att aktiviteten av ljusopportunistiska Sydpipistrell (Pipistrellus 

pipistrellus) ökade samt ljuskänsliga Myotis spp. minskade vid högre ljusstyrkor. Stone et al. 
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(2012) förklarar i studien att ljuskänsliga fladdermössen Myotis spp. och Dvärghästskonäsas 

(Rhinolophus hipposideros) aktivitet minskade signifikant vid gatubelysning av LED även vid låga 

ljusnivåer. LED-belysning påverkade inte aktivitetsnivån på de ljusopportunistiska arterna 

Sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus), Brunfladdermus 

(Nyctalus spp.) och Eptesicus spp. Dessa två studier styrker att aktiviteten av ljusopportunistiska 

fladdermöss är högre vid ökad belysning och aktiviteten av ljuskänsliga fladdermöss är lägre. 

Dock stämmer inte dessa samband överens med resultaten i denna rapport. Detta kan bero på att 

en större studie bör genomföras med fler fladdermusinventeringar i fler zoner.  

Enligt Mathews et al. (2015) är arterna Sydpipistrell (Pipistrellus pipistrellus), Dvärgpipistrell 

(Pipistrellus pygmaeus), Större brunfladdermus (Nyctalus noctula), Mindre brundfladdermus 

(Nyctalus leisleri) och Sydfladdermus (Eptesicus serotinus) arterna dragna till belysning på grund 

av insektssamlingar vid gatubelysning och kan därför betraktas som ljusopportunistiska. Studien 

hävdar att deras aktivitet inte ökar vid belysning, förutom arterna mindre Brunfladdermus och 

Sydpipistrell och då vid vissa habitatförhållanden. Denna studie överensstämmer med resultatet 

i figur 5–6 där ljusopportunistiska fladdermusarters antal inte ökar vid högre belysning. 

I figurerna 5–6 är andelen ljusopportunistiska fladdermöss större än ljuskänsliga fladdermöss. 

Detta resultat kan bero på att data är insamlad i Stockholms län som är en storstad med mycket 

belysning. Fladdermusinventeringarna befinner sig i de sex ljusaste zonerna enligt Dark site 

finder zonindelning (Lorentz, 2006) visat i figur 3. Totalt finns 15 zonindelningar enligt Lorentz 

(2016). I vidare studier kan fladdermusinventeringar användas från de mörkare zonerna för att 

se om fler ljuskänsliga fladdermöss befinner sig i de mörkare zonerna.    

Regressionsanalysen indikerar att belysning inte kan förutsäga fladdermössantal. Studien Azam 

et al. (2015) jämförde fladdermöss aktivitet vid tre områden: ingen belysning, halv belysning 

(stänger av offentliga gatljus mitt på natten) och full belysning. Fem av åtta fladdermusarter som 

studerades visade ingen signifikant skillnad mellan aktivitet vid halv belysning och full belysning. 

Det innebär att halv belysning inte är tillräckligt effektiv för att öka fladdermusaktivitet. 

Belysningen bör stängas av tidigare under natten för att gynna fladdermössen. Azam et al. (2015) 

diskuterar om små ändringar i belysningen inte har en betydelse på fladdermöss antal. 

Belysningsmätningarna i denna studie kanske inte har ett tillräckligt brett spann för att se en 

signifikant skillnad. Som tidigare nämnt är belysningsmätningarna genomförda vid en storstad. 

Resultatet kan se annorlunda vid större omfattning av belysningsmätningarna.  

Multipla regressionsanalysen från belysningsmätningarna av ljusförorening, avstånd till 

motorväg, motortrafikled och järnväg samt molnighet vid ljusföroreningsmätningar kunde inte 

förutsäga fladdermusantal. 

Himmelströljus skapas när ljus från städer flyr uppåt där de integrerar med atmosfäriska 

komponenter och sprids tillbaka till marken. Ljuset reflekteras av molekyler som aerosoler, små 

partiklar eller droppar. Moln förstärker himlens luminans vilket leder till ökad himmelströljus. 

Moln är samlingar av aerosoler (små vattendroppar) vilket gör moln väldigt reflekterande och 

därför förstärker de himmelströljuset (Kyba, Ruhtz, Fischer, & Hölker, 2011).  I 

regressionsanalysen används variabeln molnighet vid mätning av belysningen för att förutsäga 

artantal. Resultatet tyder på ingen signifikant påverkan av molnigheten på artantal. Resultatet kan 

bero på att molnigheten inte mättes samtidigt som fladdermössen inventerades, därmed är inte 

molnigheten densamma vid mätning av belysningen och fladdermusinventeringar. Molnigheten 
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vid mätningarna representerar endast två av fem grupper. Detta innebär att mätningarna inte 

genomförts med alla fem grupper av molnighet och därmed kan inte ett pålitligt resultat av 

molnigheten göras. I framtida studier bör belysningen mätas vid samma punkt under flera nätter 

för att få ett resultat med flera molnighetsgrupper, och därmed se om det finns ett samband 

mellan molnighet och fladdermössantal.  

Enligt Berthinussen och Altringham (2012) har vägar negativa konsekvenser på fladdermöss. De 

påpekar att fladdermössaktivitet ökar längre bort från vägar än nära vägar. I multipla 

regressionsanalysen användes avstånd till motorväg, motortrafikled och järnväg som bland annat 

orsakar buller. Tabell 4 tyder på att avståndet till vägarna/järnvägen inte påverkar förekomsten 

av fladdermusantal. Resultatet stämmer inte överens med Berthinussen och Altringham (2012) 

forskning. Detta kan bero på att inga mätningar med buller har genomförts vid dessa vägar utan 

endast avstånd till dem. Det innebär att antaganden har gjorts att dessa vägar/järnvägar orsakar 

lika mycket buller vid samma avstånd till inventeringen. Detta stämmer nödvändigtvis inte, utan 

mätningar bör göras då vägar/järnvägar orsakar olika mycket buller beroende på bland annat 

trafik, fordon och vägunderlag. Abbott et al. (2015) påstår att effekter från vägar varierar 

beroende på fladdermusart. Deras kroppsstorlek, vingform, ekologi och strukturen av 

ekolokaliseringen förutsäger hur de flyger och använder sig utan landskapet. Större 

snabbflygande arter, som är mer anpassade för födosökande i det öppna, är sannolik mindre 

påverkade av vägar, eftersom de förbrukar mindre energi över långdistansflyg och ofta flyger högt 

över marken. Mindre, skogsanpassade arter är bättre på manövrering men mindre effektiva 

flygare. De undviker flygning i öppna utrymmen och tenderar att flyga bland träd, vattendrag och 

skogskanter. Detta ger dem skydd mot väder och predatorer. Dessa arter påverkas i högre grad 

av vägar. Dock anser forskarna att de flesta arterna påverkas negativt av vägar (Abbott et al., 

2015). Denna analys delade inte fladdermössen i grupper. I vidare analyser kan påverkan av vägar 

jämföras mellan fladdermusgrupper för att avgöra om de påverkas olika av vägar. 

Metod  

Vid mätning med SQM-L är det viktigt att mäta så långt som möjligt från lampor och andra 

ljuskällor för att få exakta SQM observationer. Till exempel är avståndet mellan gatlyktor på en 

stadsgata inte tillräckligt långt borta från ljuskälla för exakta mätningar. I stadsområden bör 

mätningarna göras i en park eller på tak. I denna studie genomfördes mätningar där autoboxarna 

var placerades. Det innebär att lampor och andra ljus kan påverkat mätningarna.  

Om SQM-värdena ändras med mer än cirka 0,2 mag/arcsec2 under observationerna, påverkas 

SQM sannolikt av ljus och den datan bör inte användas.  Alla mätningar genomförda i denna 

studie användes vid analyserna, även där lampor fanns i närheten eftersom mätningarna 

genomfördes vid placeringarna av autoboxarna.  

I framtida studier kan observationer tas på samma plats vid olika tidpunkter under en kväll, eller 

vid flera kvällar för att få pålitliga mätningar. Dock blir studien mer tidskrävande och kostsam. 

Komplettering av mätningar senare under fladdermussäsongen vore även bra, då denna studie 

var tvungen att genomföras första kvartalet av året. Ljuset är även annorlunda under olika 

årstider, till exempel är solen uppe längre under sommaren i Sverige. Belysningens längd under 

natten har inte tagits hänsyn till i denna studie.  
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Fladdermöss utnyttjar flera födosöksplatser och sovplatser (Abbott et al. 2015). Eftersom de är 

en rörlig art innebär det att förekomsten av fladdermöss vid inventeringarna inte är säkert att 

fladdermössen finns kvar där. De kan endast ha passerat när mätningen skedde. 

Undersökningen tar inte hänsyn till bland annat bebyggelse, habitat och konstruktion vid 

inventeringarna. Detta kan ha en påverkan på fladdermus. Enligt Pollard et al. (2017) kan andra 

faktorer än belysningen ha mer påverkan på djur som till exempel buller, trafik och parkering.  

Andra metoder för mätning av belysning kan också testas att användas för att få ett brett 

perspektiv av belysningen på varje lokal. 

Åtgärder  

En stor del av den nattliga belysningen är ändamålslös. Till exempel är livsmedelsaffärer, 

kontorskomplex och shoppingcentrum upplysta dygnet runt trots att de inte nyttjas under natten. 

Ytterligare energimissbruk är utebelysningen med sfäriskt sken, där ljussken sprids ut i en vid 

rymdvinkel upp mot himlen. Denna typ av belysningen bidrar främst till stadens nattliga 

ljusförorening, och är inte till någon nytta för stadens brukare då det är överskott och spill av ljus 

riktad mot rymden. Användning av armaturer med skärm som riktar ljuset nedåt mot platsen eller 

föremålet som ska belysas minskar ljusföroreningar i tätorter. Denna metod förbättrar även synen 

av kontraster och konturer i närmiljö av både personer samt föremål, vilket ökar tryggheten och 

säkerheten i städer (Deak Sjöman et al., 2015). 

Exempel på åtgärder för att få mörkare nätter är bland annat belysning med lägre effekt användas 

samt belysning med sensorer, så energiförbrukningen inte uppstår i onödan där aktivitet inte 

pågår. Belysningen kan även skärmas av och riktas så den inte strålar mot rymden (Deak Sjöman 

et al., 2015).  

Dimming av gatubelysning minskar ljusintensitet och mängden ljus fördelat från ljuskällan, vilket 

skapar mörka partier där ljusskygga fladdermöss kan använda för förflyttning i urbana områden 

(Rowse et al., 2018).  

Fladdermöss är långlivade djur med låg reproduktionshastighet, vilket gör dom lätt mottagliga för 

minskad reproduktion eller ökad dödlighet. Vid populationsminskningar återhämtar sig inte 

fladdermöss enkelt. Tyvärr har fladdermuspopulationen minskat drastiskt på grund av mänskliga 

aktiviteter (Abbott et al., 2015). Åtta fladdermusarter är rödlistade i Sverige och samtliga 

fladdermusarter är skyddade av artskyddsförordningen. I detta skydd innebär det att 

fladdermöss inte ska flyttas, dödas eller fångas samt att deras boplats eller jaktrevir inte ska 

förstöras (Naturvårdsverket, 2018.b). Dessa åtgärder för belysning bör vidtas för att skydda de 

nuvarande fladdermössen från ljusföroreningar samt undvika att allt fler fladdermöss hamnar på 

rödlistan. 

Etiska aspekter  

Fladdermusinventeringar har använts från tidigare inventeringar och därmed inte stört arterna. 

Vid mätningarna orsakades buller och belysnings påverkan från bil som användes för att ta fram 

sig till lokalerna. Belysningsmätningarna anses ha minimal påverkan då störningen endast varade 

en kort stund. 
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Slutsats  

Denna studie påvisar inget samband mellan förekomsten av fladdermöss och ljusföroreningar i 

Stockholm. Det finns även inget samband mellan fladdermusgruppers förekomst i olika zoner med 

belysning. Troligtvis är det flera variabler som påverkar fladdermusförekomsten. Studien är även 

genomförd i Stockholm med stora ljusföroreningar. Fler studier bör göras med ett bredare spann 

av ljusföroreningar och inte endast i storstad. Mer kunskap om fladdermöss och belysning är 

viktigt för att bättre kunna skydda och bevara arten.   
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Bilagor 
Tabell 5. Resultat från alla mätningar i studien med Lidingö data. Mmys/bra = mustaschfladdermus / taigafladdermus, Mdas = dammfladdermus, Mnat = 

fransfladdermus, Pnat = trollpipistrell, Ppyg = dvärgpipistrell, Nnoc = större brunfladdermus, Enil = nordfladdermus, Eser = sydfladdermus, Vmur = gråskimlig 

fladdermus, Paur = brunlångöra, Mdau = vattenfladdermus. Siffrorna under fladdermusarterna representerar antalet inspelningar av respektive fladdermusart vid 

varje lokal. Belysningsmätningarna är i “magnitudes per square arc second”.  
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Tabell 6. Resultat från alla mätningar i studien med utan Lidingö data. Mmys/bra = mustaschfladdermus / taigafladdermus, Mdas = dammfladdermus, Mnat = 

fransfladdermus, Pnat = trollpipistrell, Ppyg = dvärgpipistrell, Nnoc = större brunfladdermus, Enil = nordfladdermus, Eser = sydfladdermus, Vmur = gråskimlig 

fladdermus, Paur = brunlångöra, Mdau = vattenfladdermus. Siffrorna under fladdermusarterna representerar antalet inspelningar av respektive fladdermusart vid 

varje lokal. Belysningsmätningarna är i “magnitudes per square arc second”. 

 

 

Z3ID2 Södertörn 149 0 0 0 38 25 98 0 1 0 19,8675 8660 20-40 0,8 0,2 
Z3ID3 Södertörn 0 0 0 0 0 6 1 0 0 0 19,62 1891 20-40 1 0 
Z3ID4 Södertörn 0 0 0 0 6 31 32 0 1 0 18,7525 1469 20-40 1 0 
Z3ID5 Södertörn 8 0 1 0 65 23 809 0 0 0 19,3425 2843 20-40 0,6 0,4 
Z3ID6 Södertörn 23 0 1 0 27 1 8 0 0 0 19,315 2979 20-40 0,6 0,4 
Z3ID7 Södertörn 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,385 4424 20-40 0 1 
Z3ID8 Södertörn 1 0 0 0 0 0 5 0 0 0 20,4875 4710 20-40 0,5 0,5 
Z3ID9 Södertörn 59 0 0 0 0 186 145 0 0 0 20,3525 9915 20-40 0,67 0,33 
Z3ID10 Södertörn 7 0 0 0 0 40 31 0 0 0 19,155 9957 20-40 0,67 0,33 
Z3ID11 Södertörn 2 0 0 0 0 8 2 0 0 1 19,8325 10932 20-40 0,5 0,5 
Z3ID12 Södertörn 66 0 0 0 20 15 48 6 1 2 20,1375 9917 20-40 0,71 0,29 
Z3ID13 Södertörn 0 0 0 0 0 8 3 0 0 0 20,8025 1600 20-40 1 0 
Z3ID14 Södertörn 1 0 1 0 0 49 17 1 0 0 20,7075 1697 20-40 0,6 0,4 
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