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Inventering av fladdermöss inom planeringsområdet för 
dubbelspår mellan Helsingborg - Ödåkra 

 
Bakgrund 

På uppdrag av Sweco Civil AB (kontaktperson Martin Ljungström) har vi inventerat fladder-
musfaunan inom planeringsområdet för dubbelspår mellan Helsingborg – Ödåkra (fig. 1). 

Samtliga fladdermusarter, för närvarande 19 st., fridlystes i Sverige år 1986. Sedan dess har 
ytterligare ett skydd tillkommit som omfattar samtliga Europas fladdermöss, nämligen euro-
peiska fladdermusavtalet, ”EUROBATS”. Sverige skrev under avtalet 1992 och det trädde i 
kraft 16 januari 1994. Sverige har därigenom förbundit sig att genom inventeringar lokalisera 
platser som är viktiga för fladdermössens bevarandestatus samt ta hänsyn till dessa i den fy-
siska planeringen. Samtliga arter är även upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv 
(92/43/EEG), bilaga 4, dvs. arter som kräver strikt skydd. Fyra av de svenska arterna är dess-
utom listade i bilaga 2, där det krävs att de ingående arterna får ”särskilda bevarandeområ-
den”. Genom Artskyddsförordningen (SFS 2007:845) har en väsentlig del av bestämmelserna 
i EU:s art- och habitatdirektiv införts i svensk lagstiftning (Miljöbalken). 

 

Figur 1. Planerat dubbelspår mellan Helsingborg-Ödåkra (streckad linje). ©Trafikverket. 
 
 

Metodik 

Inventeringarna utfördes under perioden 9-11 juni 2015 under goda väderleksbetingelser (tab. 
1). Vid inventeringen använde vi oss av automatisk registrering av fladdermössens ultraljud 
med hjälp av s.k. autoboxar, D500X (Pettersson Elektronik AB), utrustade med ”time expan-
sion”. Systemet med ”time expansion” innebär att den inkommande ljudsignalen reduceras 
med avseende på hastighet, i det här fallet 10 ggr. Ljudfilerna lagras på minneskort och analy-
seras senare i ljudprogram, i vårt fall BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB).  

Placeringen av autoboxarna gjordes på basis av våra erfarenheter av hur olika fladdermusarter 
rör sig i landskapet och var insekter ansamlas och därmed var man kan förvänta sig störst 
fladdermusaktivitet. Autoboxarna var i drift under fladdermössens huvudsakliga aktivitetspe-
riod från kl. 22.00 till 04.30. 
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Tabell 1. Väderleksbetingelserna under perioden 9 -10 juni 2015 vid planeringsområdet för dubbel-
spår för järnväg mellan Helsingborg-Ödåkra, Helsingborgs kommun.  

Datum Kl. Temp. °C Vind m/s Molnighet % 

9.6 22.00 12  2 S 50 

24.00 11  3 S 50 

10.6 22.00 12  4 V 0 

24.00 11  3 V 20 

 

 
Beskrivning av området 

Området kring det planerade dubbelspåret mellan Helsingborg-Ödåkra utgörs av ett mosaikar-
tat åkerlandskap, som i norr gränsar till ett äldre villaområde omgivet av en park, i öster av 
nyare bebyggelse, båda utgörande delar av samhället Ödåkra. 

Två kommunala naturreservat finns i närheten av det planerade dubbelspåret, dels i sydväst, 
Småryds naturreservat och dels i söder, Väla skog (fig. 2).  

 
Figur 2. Flygbild över inventeringsområdet. Röd linje anger dubbelspårets sträckning. 

 

Småryds naturreservat utgörs av en ädellövskog, dominerad av skogslönn, ask, skogslind och 
avenbok (fig 3). Några av de äldsta träden är 90-100 år gamla. Väla skog karaktäriseras av 
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gammal bokskog med inslag av ek, ask, skogslind, avenbok, björk och klibbal. De äldsta bo-
karna härstammar minst från 1700-talet och träd med 3-4 meters omkrets är inte ovanliga. 

I anslutning till den äldre villabebyggelsen i södra delen av Ödåkra norr om Ekvägen finns en 
större park. Övriga strukturer av betydelse för fladdermöss utgörs av trädridåer nordväst om 
den nya villabebyggelsen öster om den aktuella sträckan av järnvägen mellan Helsingborg 
och Ödåkra. 

.  

Figur 3. Småryds naturreservat, Helsingborgs 
kommun. 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 4. Väla skog (naturreservat), Helsingborgs-
kommun. 
   

  

Figur 5. Korsning mellan järnväg och 
trädridå, nordväst om den nya be-
byggelsen öster om den aktuella 
sträckan, Helsingborgs kommun. 
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Resultat 

Antal registreringar av fladdermöss som görs av en autobox är ett mått på flygaktiviteten och 
anger således inte antalet individer eftersom en och samma fladdermus under jakten på insek-
ter kan flyga fram och tillbaka och bli registrerad vid flera tidpunkter.  

Numreringen av autoboxarna har följt principen att första siffran anger den individuella auto-
boxens nummer och andra siffran anger inventeringsdag. Exempel: 42 visar placeringen av 
autobox nr 4 under den andra dagens inventering (fig. 6). 

 
 

 
Figur 6. Placering av autoboxar för inventering av fladdermöss i anslutning till det planerade dubbel-
spåret mellan Helsingborg-Ödåkra, Helsingborgs kommun. 
 

Resultatet av inventeringen av fladdermöss i anslutning till det planerade dubbelspåret visar 
på en tämligen individrik fladdermusfauna, omfattande fem arter (tab. 2). 

På grund av att flera av våra fladdermusarter haft diffusa eller felaktiga namn med hänsyn till 
utbredning och släktskap har de fått nya svenska namn (Naturvårdskonsult Gerell 2011, de 
Jong m.fl. 2015). 
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Tabell 2. Resultat av inventeringarna av fladdermöss under perioden 9  - 11 juni 2015 inom plane-
ringsområdet för dubbelspår för järnväg mellan Helsingborg-Ödåkra, Helsingborgs kommun. Angivel-
serna av lokaler, se fig.6 . Förklaringar: Nnoc = större brunfladdermus (Nyctalus noctula), Eser = syd-
fladdermus (Eptesicus serotinus), Enil = nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), Ppyg = dvärgpipistrell 
(Pipistrellus pygmaeus) och Paur = brunlångöra (Plecotus auritus). 
Datum Lokal Nnoc Eser Enil Ppyg Paur 

9-10 
juni 

F11 2  8 71 42 
F21 14  6 4 2 
F31 1  3 75 18 
F41 17  42 15 2 
F51   19 12  
F61 2  119 6  

10-11 
juni 

F12 13  163 170 220 
F22 33 2 12 13 4 
F32 8 1 8 4 2 
F42 2 1 3 2  
F52 56 13 3 12 3 
F62 6 3 6 17 18 

 
 

Större brunfladdermus (Nyctalus noctula) och sydfladdermus (Eptesicus serotinus) utgörs av 
stora arter (vingspann ca 35 cm), som vanligtvis jagar på högre höjder (> 20 m), medan de 
övriga, nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) och 
brunlångöra (Plecotus auritus) jagar på lägre nivåer. Sydfladdermusen är klassad som starkt 
hotad (EN) i den nationella rödlistan (ArtDatabanken 2015). 

Störst aktivitet av jagande fladdermöss noterades längs trädridån nordväst om villabebyggel-
sen (tab. 2), öster om den aktuella järnvägssträckan (fig. 7). Här noterades flera individer av  

 

 
Figur 7. Viktigt jaktområde för fladdermöss längs trädridån, nordväst om villabebyggelsen, Ödåkra, 
Helsingborgs kommun. Pilarna anger korsning med den aktuella järnvägssträckan, planerad för dub-
belspår (röd linje). Svart streckad linje anger placering av ett bullerplank. ©Lantmäteriet. 
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både nordfladdermus och dvärgpipistrell, vilket indikerar yngelkolonier inom trädridån eller 
dess närhet. 

 

Trafikens effekter på fladdermusfaunan 

Det saknas undersökningar av järnvägstrafikens effekter på fladdermusfaunan. Vi är därför 
hänvisade till de undersökningar som gjorts av biltrafikens påverkan. En året-runt studie i 
Poland av en ca 16 km lång vägsträcka genom en nationalpark visade på en mortalitet av 3,7 
fladdermöss per km och år (Lesinski 2011). Längs en 8 km lång sträcka av motorvägen 
Brno-Wien i södra Tjeckien var trafikdöden ännu högre än i Polen. Där omkom i genomsnitt 
15 fladdermöss per km och år (Gaisler et al. 2009). Som jämförelse kan nämna att 1,8 flad-
dermöss omkom per vindkraftverk och år i södra Tyskland (Rydell m.fl. 2011). Med tanke på 
att järnvägstrafiken är intermittent till skillnad från vägtrafiken som är mer eller mindre konti-
nuerlig på en motorväg kan man anta att mortaliteten orsakad av järnvägstrafiken är betydligt 
lägre. 

Strukturer i landskapet, som är jaktområden för fladdermössen, är den viktigaste variabeln när 
det gäller biltrafikens effekter. Exempel på betydelsefulla strukturer är lövskogsområden samt 
korsande trädridåer, skogsvägar och vattendrag (Medinas m.fl. 2013). Troligtvis gäller även 
detta för järnvägstrafiken.  
 
Förslag på åtgärder för att minska dödligheten hos fladdermöss till 
följd av järnvägstrafiken 

Fladdermöss har en mycket god förmåga att undvika hinder genom att skicka ut ljudstötar och 
registrera deras reflekterande egenskaper (ekolokation). Risken för kollisioner uppstår när de 
konfronteras med snabbt uppdykande föremål som t.ex. bilar och järnvägståg. Ju högre has-
tighet, ju större är risken för kollision.  

Denna tidsbegränsade studie inom det aktuella området för ett dubbelspår mellan Helsingborg 
och Ödåkra visar på ett område med mycket hög fladdermusaktivitet, nämligen trädridån som 
korsar järnvägsspåren nordväst om villaområdet (tab. 2, fig. 7). En åtgärd för att minska död-
ligheten till följd av kollisioner med tågen kan vara att man sätter upp någon typ av ”buller-
plank” strax öster om spåret. Planket tvingar fladdermössen att stiga och därmed undvika en 
kollision. Utprovning av plankets höjd och utformning föreslås bli gjord på platsen. 
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Inventering av flora och fladdermusfauna inom planeringsområ-
det för dubbelspår i Väla skog, Helsingborgs kommun  

 
Bakgrund 

På uppdrag av Sweco Civil AB (kontaktperson Martin Ljungström) har vi genomfört en över-
siktlig florainventering samt en inventering av fladdermusfaunan inom planeringsområdet för 
dubbelspår i Väla skog, Helsingborgs kommun, med syfte att notera arter som berörs av Art-
skyddsförordningen (SFS 2007:845). Det aktuella området längs Västkustbanan är 25 m brett 
(fig. 1). 

 

 
Figur 1. Indelning av utredningsområdet i sektioner (A – K), bredd 25 m, inom naturreservatet Väla 
skog, Helsingborgs kommun . Området som berörs av det planerade dubbelspåret mellan Helsing-
borg-Ängelholm begränsas av röd streckad linje. ©Trafikverket. 
 
 

A 

K 

B C D E F G H I  J 
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Artskyddsförordningen 

Kärlväxter 

Alla rödlistade och fridlysta arter omfattas av Artskyddsförordningen 

 

Fladdermusfaunan 

Samtliga fladdermusarter i Sverige, för närvarande 19 st., fridlystes år 1986. Samtliga arter är 
även upptagna i EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG), bilaga 4, dvs. arter som kräver 
strikt skydd. Fyra av de svenska arterna är dessutom listade i bilaga 2, där det dessutom krävs 
att de ingående arterna får ”särskilda bevarandeområden”.  
 

Metodik 

Flora 

Den översiktliga inventeringen av floran gjordes den 18 maj (våraspekten) och den 17 juni 
(sommaraspekten). Det berörda området (fig. 1) delades in sektioner (A-K) med en längd av 
50 m med hjälp av snitsel. Startpunkt koordinater 6218658/ 358864 (SWEREF 99 M). Inven-
teringen genomfördes genom strövande och notering av samtliga observerade arter. 

 

Fladdermusfaunan 

Inventeringarna utfördes under perioden den 18 maj 2017 under goda väderleksbetingelser 
(tab. 1). Vid inventeringen använde vi oss av automatisk registrering av fladdermössens ultra-
ljud med hjälp av s.k. autoboxar, D500X (Pettersson Elektronik AB), utrustade med ”time 
expansion”. Systemet med ”time expansion” innebär att den inkommande ljudsignalen redu-
ceras med avseende på hastighet, i det här fallet 10 ggr. Ljudfilerna lagras på minneskort och 
analyseras senare i ljudprogram, i vårt fall BatSound Pro (Pettersson Elektronik AB).  

Placeringen av autoboxarna gjordes dels på basis av våra erfarenheter av hur olika fladder-
musarter rör sig i landskapet och dels på att täcka olika delar av det berörda området. Auto-
boxarna var i drift under fladdermössens huvudsakliga aktivitetsperiod från kl. 22.00 till 
24.00. 
 

 
Tabell 1. Väderleksbetingelserna under 18 maj 2017 inom det aktuella området inom Väla skog, Hel-
singborgs kommun. 

Datum Kl. Temp. °C Vind m/s Molnighet % 

18.5 22.00 14 1 N 43 

24.00 13  1 V 46 
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Resultat 

Flora 

Floran inom Väla skog utgör till större delen av en lundflora. Här påträffades bl.a. Sankt Pers 
nycklar (Orchis mascula), skogstry (Lonicera xylosteum) och skogskornell (Cornus sangui-

nea) samt de rödlistade arterna alm (Ulmus glabra)och ask (Fraxinus excelsior) (tab. 2). 
Bland de mindre allmänna arterna kan nämnas idegran (Taxus baccata) och Skånebjörnbär 
(Rubus axillaris). Skånebjörnbäret tillhör krypbjörnbären och har en starkt begränsad utbred-
ning till kusttrakterna på Bjärehalvön. Arten är den mest sällsynta inom Väla naturreservat. 

Almen är klassad som akut hotad (CR) till följd av almsjukan (svampsjukdom) men är fortfa-
rande tämligen allmän i landskapet. Detsamma gäller asken som är klassad som starkt hotad 
(EN).  

Längs banvallen utgjordes floran dels av torrmarksarter på den grusiga banvallen som t.ex. 
strimsporre (Linaria repens) och den mindre allmänna ludna johannesörten (Hypericum hirsu-

tum), dels fuktkrävande arter som rosendunört (Epilobium hirsutum) och älggräs (Filipendula 

ulmaria). Den ludna johannesörten noterades i ca 100 ex. 

             Art A B C D E F G H I  J K 

Åkerfräken Equisetum arvense x x x x x x 

Skogsfräken Equisetum sylvaticum x x x 

Majbräken Athyrium filix-femina x x x x x x x x 

Skogsbräken Dryopteris carthusiana x x x x x x 

Träjon Dryopteris filix-mas  x 

Idegran Taxus baccata x 

Asp Populus tremula  x x x x x 

Sälg Salix caprea x x x x x x x x x x x 

Gråvide Salix cinerea x x x x x x x x 

Vårtbjörk Betula pubescens x x x x x 

Avenbok Carpinus betulus x x x x x x x x x x x 

Figur 2. Placeringen av autoboxar 
inom Väla skog den 18 maj 2017. 
Gul linje anger gränsen för det områ-
de som berörs till följd av anläggan-
det av dubbelspåret mellan Ängel-
holm – Helsingborg. © Lantmäteriet. 
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Hassel Corylus avellana x x x x x x x 

Bok Fagus sylvatica x x x x x x x x x x x 

Ek Quercus robur x x x x x x x x x x 

Alm Ulmus glabra x 

Brännässla Urtica dioica x x x x 

Krusskräppa Rumex crispus x x 

Skogsskräppa Rumex sanguineus x x x x x x 

Buskstjärnblomma Stellaria holostea x x x x 

Våtarv Stellaria media x 

Sydlundarv Stellaria nemorum  x x 

Vitsippa Anemone nemorosa x x x x x x x x x x x 

Gulsippa Anemone ranunculoides x x x x 

Smörblomma Ranunculus acris x x x x 

Majsmörblomma Ranunculus auricomus x x 

Svalört Ranunculus ficaria x x 

Löktrav Alliaria petiolata x 

Backtrav Arabidopsis thaliana 

Penningört Thlaspi arvense x 

Rundhagtorn Crataegus laevigata x x x x x x x x x 

Älggräs Filipendula ulmaria x x x x x x x 

Smultron Fragaria vesca x x x x 

Humleblomster  Geum rivale x x x x x x x x 

Nejlikrot Geum urbanum x x 

Kal stenros Rosa canina ssp. canina x x 

Kal nyponros Rosa dumalis ssp. dumalis x x x x x x x x 

Skånebjörnbär Rubus axillaris x x x x x x x 

Hallon Rubus idaeus x x x x x x x x x x x 

Rönn Sorbus aucuparia x x x x x x x x x x 

Gökärt Lathyrus linifolius x x 

Gulvial Lathyrus pratensis x x 

Skogsklöver Trifolium medium x x 

Foderrödklöver Trifolium pratense sativum x x 

Häckvicker Vicia sepium x x x 

Stinknäva Geranium robertianum x 

Skogsbingel Mercurialis perennis x x x x 

Lönn Acer platanoides x x x x x x x x 

Tysklönn Acer pseudoplatanus x x x x x x x x x x x 

Blekbalsamin Impatiens parviflora x x x 

Benved Evonymus europaeus x x x 

Brakved Frangula alnus x x 

Lind Tilia cordata x x x x x x x x x x 

Luden johannesört Hypericum hirsutum x x x x 

Underviol Viola mirabilis x 

Skogsviol Viola riviniana x x x x x x 

Mjölke Epilobium angustifolium x x x x x 

Rosendunört Epilobium hirsutum x x x 

Bergdunört Epilobium montanum x x x 

Skogskornell Cornus sanguinea x x 

Murgröna Hedera helix x x x x x 

Kirskål Aegopodium podagraria x x x x x x x x x x x 

Hundkäx Anthriscus sylvestris x x x x 

Strandlysing Lysimachia vulgaris x 

Skogsstjärna Trientalis europaea x x 

Ask Fraxinus excelsior x x x x x x x x 

Stormåra Galium album x 

Strimsporre Linaria repens x x x 

Flenört Schrophularia nodosa x x 

Vildkaprifol Lonicera periclymenum x x x x x x x x x x 

Skogstry Lonicera xylosteum x x x x 

Fläder Sambucus nigra x x x x x x x x x x 

Olvon Viburnum opulus x x x x x x x x x x 

Nässelklocka Campanula trachelium x 

Åkertistel Circium arvense x x x x x 

Flockfibbla Hieracium umbellatum x x x x x 

Harkål Lapsana communis x 
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Bergkorsört Senecio sylvaticus x x x x x x x x x x 

Ogräsmaskrosor Taraxacum sect. Ruderalia x x 

Ängshavrerot Tragopogon pratensis   x 

Liljekonvalj Convallaria majalis x x x x x x x x x 

Ekorrbär Maianthemum bifolium x x x x x 

Storrams Polygonatum multiflorum x x x x x x 

Sankt Pers nycklar Orchis mascula x x x x 

Skärmstarr Carex remota x x x x x x 

Flaskstarr Carex rostrata x 

Skogsstarr Carx sylvatica x x x x x x x x x 

Knylhavre Arrhenatherum elatius x x x x x x x x 

Hundäxing Dactylis g. Glomerata x x x x x x x x x x x 

Tuvtåtel Deschampsia caespitosa x x x x x 

Kruståtel Deschampsia flexuosa x x x x x x 

Långsvingel Festuca gigantea x 

Rödsvingel Festuca rubra ssp. rubra x 

Lundslok Melica uniflora x x 

Hässlebrodd Milium effusum x 

Lundgröe Poa nemoralis x x 

Ängsgröe Poa pratesis ssp. pratensis x x 

Tabell 2. Kartering av floran inom del av Väla skog den 18.5 och 17.6 2017. Rödfärgade arter utmär-
ker arter som berörs av Artskyddsförordningen. Blåfärgade arter är lokalt mindre allmänna. 
 

 
Fladdermusfaunan 

På basis av en tidigare inventering av fladdermusfaunan (Naturvårdskonsult Gerell 2015) 
visste vi att det viktigaste jaktområdet inom Väla utgjordes av stigarna. Två av autoboxarna 
placerades därför längs den västra stigen (fig. 2). Övriga autoboxar placerades inom utred-
ningsområdet, dvs. inom 25 m-området, dels i centrum och dels i brynet mot järnvägen (fig. 
2). 

Resultatet av inventeringen visar att två arter, dvärgpipistrell och större brunfladdermus, note-
rades inne i utredningsområdet. Den större brunfladdermusen utgjordes med stor sannolikhet 
av ett överflygande exemplar. Större delen av det berörda området har för tät vegetation och 
lämpar sig därför inte som jaktområde för fladdermössen. Största antalet fladdermusarter no-
terades i brynet ut mot järnvägen, hela 7 st. (tab. 2). 

Inga kolonier av fladdermöss registrerades inom utredningsområdet. 

 
Tabell 2. Resultat av inventeringarna av fladdermöss den18 maj 2017 inom en 25 m brett område 
inom Väla skog, Helsingborgskommun, lokaliserat längs med Västkustbanan. Angivelserna av lokaler, 
se fig. 2 . Förklaringar: Mdau = vattenfladdermus (Myotis daubentonii), Mmys/bra = mustaschfladder-
mus/taigafladdermus (Myotis mystacinus/M. brandtii), Nnoc = större brunfladdermus (Nyctalus noctu-
la), Vmur = gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus), Enil = nordfladdermus (Eptesicus nilssonii), 
Pnat = trollpipistrell (Pipistrellus nathusii), Ppyg = dvärgpipistrell (Pipistrellus pygmaeus) och Paur = 
brunlångöra (Plecotus auritus). 
Box nr Ant. filer Mdau Mmys/bra Nnoc Vmur Enil Pnat Ppyg Paur 

V1 40   1    1  
V2 55 7      2  
V3 221 1  5 1 2 1 8 1 
V4 20 4 1 1    2 1 
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Effekter på flora och fladdermusfauna till följd av utbyggnaden av dubbelspåret 
inom Väla skog  

Brynzonen flyttas ca 12 meter in i skogen vilket medför ett ökat ljusinsläpp och förändrade 
vindförhållanden för vegetation som tidigare stått mer skyddad (Trafikverket 2017). En ökad 
vindpåverkan kan således medföra en ökad risk för stormskador. Borttagandet av brynet med-
för också ett förändrat mikroklimat, som i första hand påverkar insektstillgången och därmed 
fladdermusfaunan. Med tanke på den begränsade förekomsten av fladdermöss inom den be-
rörda delen bedömer vi dock effekterna på fladdermusfaunan som marginella. 

När det gäller floran medför det ökade ljusinsläppet till följd av bortagandet av brynet att mer 
ljusälskande arter som t.ex. skånebjörnbäret gynnas. För att försäkra sig om att arten även 
fortledes kommer att finnas inom naturreservatet rekommenderas att ett antal plantor flyttas 
till områden utanför exploateringszonen. 

 

Arter som berörs av Artskyddsförordningen 

Bland kärlväxterna är det de rödlistade arterna, alm och ask, samt den fridlysta Sankt Pers 
nycklar som omfattas av Artskyddsförordningen.  

Alla fladdermöss är fridlysta, vilket innebär att dvärgpipistrellen och den större brunfladder-
musen berörs i det här fallet av Artskyddsförordningen. Ingen av de aktuella arterna har kolo-
nier inom utredningsområdet men fladdermössens jaktområden omfattas också av Artskydds-
förordningen (Naturvårdsverket 2009).  
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Trafikverket. 2017. PM 2017-04-21. Romares väg. Miljökonsekvensbeskrivning. Underlag 
för ansökan om upphävande av naturreservat samt ansökan om dispens från reservatföresk-
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Bedömning av träden längs Södra Rälsgatan, Ödåkra att utgöra 
fortplantnings- och övervintringsområde för fladdermöss 

 
 

Bakgrund 

På uppdrag av Sweco Civil AB (kontaktperson Martin Ljungström) har vi gjort en bedömning 
av träden längs Södra Rälsgatan, Ödåkra att utgöra fortplantnings- och övervintringsområde 
för fladdermöss.  Trädraden, som ligger inom planeringsområdet för dubbelspår mellan Hel-
singborg – Ödåkra (fig. 1), är planerade att avverkas för att ge plats åt dubbelspåret. Fladder-
mössen är fridlysta och skyddas därmed av Artskyddsförordningen ((SFS 2007:845). 

 

 
Figur 1. Trädrad längs Södra Rälsgatan, Ödåkra (avgränsad med röda linjer), planerad att avverkas 
till följd av utbyggnaden av dubbelspåret mellan Helsingborg-Ödåkra. 
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Metodik 

Det aktuella området besöktes den 24 augusti 2016, varvid vi gjorde en okulär besiktning av 
träden med avseende på förekomst av hål eller springor som skulle kunna fungera som tillhåll 
för fladdermöss.  

Fladdermössen flyger normalt ut ca en halvtimme efter solnedgången. Innan dess råder en 
viss aktivitet i kolonin inne i håligheten, som bl.a. yttrar sig i form av kvittrande ljud. Med 
hjälp av en ultraljudsdetektor kan man avlyssna dessa ljud. Vi använde oss av en D240x (Pet-
tersson Elektronik AB) för avlyssning av trädraden. 
 
Resultat 

Samtliga träd i den aktuella trädraden utgjordes av lind, troligen parklind (Tilia x europaea). 
Åldern på träden uppskattades till ca 60 år. 

Undersökning av träden startades söderifrån på Södra Rälsgatan. 
 
Delområde 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träd nr Ø cm Hålighet 

1 60 - 
2 60 - 

 
Figur 2. Delområde 1 (träd nr 1-2), Södra Rälsgatan, Ödåkra. 
 
Delområde 2 

 

 
 
 
 
 
Träd nr Ø cm Hålighet 

3 50 - 
4 50 - 
5 45 - 
6 80 - 
7 45 - 
8 45 - 

 
 
Figur 3. Delområde 2 (träd nr 3-8), Södra Rälsgatan, Ödåkra. 
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Delområde 3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träd nr Ø cm Hålighet 

9 50 - 
10 50 1 hål 
11 40 - 
12 50 - 

 
 
Figur 4. Delområde 3 (träd nr 9-12), Södra Rälsgatan, Ödåkra. 
 
 
 

 
Figur 5. Hål i träd nr 10, Södra Rälsgatan, Ödåkra. 
 
I träd nr 10 i trädraden av lindar längs Södra Rälsgatan, Ödåkra, noterades en hålighet. Hålet 
har uppkommit genom att en gren har brutits av. Denna typ av hål utnyttjas sällan av fladder-
möss eftersom de samlar vatten (fig. 5). Avlyssning med hjälp av ultraljudsdetektorn resulte-
rade inte heller i några ljud. 
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Delområde 4 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Träd nr Ø cm Hålighet 

13 35 - 
14 45 - 
15 45 - 
16 50 - 

 
Figur 6. Delområde 4 (träd nr13-16), Södra Rälsgatan, Ödåkra. 
 

 
Sammanfattning 

Undersökningen av raden lindar utefter Södra Rälsgatan, Ödåkra, resulterade inte i några fynd 
av håligheter, lämpliga som tillhåll för fladdermöss. Vår bedömning blir således att lindarna 
inte utgör någon värdefull miljö som fortplantnings- eller övervintringsområde för fladder-
möss i nuläget.  
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Inledning 
 
MS Naturfakta, Mikael Svensson har tillsammans med Mytilus Vision, Magnus Karlsson på 
uppdrag av SWECO – Martin ljungström – undersökt förekomsten av fisk och musslor på tre 
vattendragslokaler längs Västkustbanan mellan Helsingborg och Ängelholm. Samtliga lokaler 
ligger i Vege ås avrinningsområde; en i huvudfåran strax uppströms mynningen i Skälderviken 
och två i Skavebäcken/Flöjabäcken de västligaste delarna av avrinningsområdet. 
 
Fiskeinventeringen har genomförts enligt Havs- och vattenmyndigheternas riktilinjer för elfiske 
(Handbok för miljöövervakning: Elfiske i rinnande vatten, 2015).  
 
Musslor har inventerats genom luftdykning. En erfaren musselinventerare har genomsökt 
området kring järnvägsbron, bedömt bottnarna och aktivt letat efter musslor i lämpliga habitat. 
 
Området besöktes en första gång 11 juli 2016. Vattennivåerna var vid det tillfället mycket höga, 
särskilt i Skavebäcken/Flöjabäcken, och endast musselinventeringen gick att genomföra med 
önskvärd noggrannhet. De båda elfiskelokalerna besöktes åter 27 juli 2016. Vattennivån var vid 
det tillfället mer än 1 m lägre än två veckor tidigare (!) och inventeringe kunde genomföras utan 
problem. 
 
Resultaten från elfiskeundersökningarna är rapporterade till Elfiskeregistret vid Sveriges 
Lantbruksuniversitet. 
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Flöjabäcken (nedre avgränsning RT 90: 6226145, 1310966) 
 

 
 

En 25 m lång sträcka direkt nedströms järnvägen inventerades, totalt 43 m2. Bottnen var 
övervägande sandig med inslag av finsediment och grus. Medeldjup 20 cm, maxdjup 34 cm. 
Vattnet var långsamflytande. Stränderna kantades av högörtsvegetation. 
   
På den aktuella sträckan är Flöjabäcken ett typiskt jordbruksdike och förutsättningar för 
strömvattenlevande fisk saknas helt. Fångsten inskränkte sig till 2 ålar (150, 155 mm) och 1 gädda  
(287 mm).   
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Flöjabäcken 11 juli 2016 

 

 
 

Flöjabäcken 27 juli 2016 
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Skavebäcken (nedströmskoordinater RT 90: 6229452, 1311990) 
 

 
 

En 45 m lång sträcka direkt nedströms järnvägen inventerades, totalt 174 m2. Sträckan är 
betydligt mera varierad än den i Flöjabäcken, med en botten dominerad av mindre sten och sand, 
men med inslag av sten och block i olika storlek. Medeldjup 28 cm, maxdjup 62 cm. Rikligt med 
växtlighet nere i bäcken, främst sjösäv. Stränderna kantades av högörtsvegetation. Vattnet var 
strömmande. 
 
Även om man vid en fösta anblick kan få för sig att Skavebäcken på den aktuella sträckan är ett 
typiskt jordbruksdike är förutsättningarna för förekomst av strömvattenlevande fisk goda. Det 
kom därför som en stor överraskning att fångsten inskränkte sig till 4 ålar (171, 205, 212, 
453 mm) och 1 småspigg (40 mm).  
 
Förekomsten av småspigg är ett tydligt tecken på att sträckan inte har något starkt fiskebestånd, 
arten är predations- och konkurrenskänslig och fångas nästan uteslutande i miljöer med starkt 
utarmad fiskfauna. 
  
Däremot är bottenförhållandena på sträckan sådana att där borde finnas öring. Men även vid 
tidigare elfisken längre uppströms i Skavebäcken har det saknats öring på i övrigt mycket lämpliga 
lokaler. Troligt är att det någonstans nedströms Skave finns ett vandringshinder som hindrar 
fisken från att nå längre upp i bäcken.   

4



 
 
Skavebäcken 11 juli 2016 

 

 
 
Skavebäcken 27 juli 2016 
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Vege å (nedströmskoordinater RT 90: 6235610, 1313360)   
 

 
 

En ca 50 m lång sträcka kring järnvägsbron inventerades. Startpunkten låg 15 m uppströms det 
övre brofästet och inventeringen avslutades 30 m nedströms bron. Totalt inventerades ca 900 m2. 
Medeldjupet var ca 2 m. I anslutning till befintlig järnvägsbro är bottnen till stora delar täckt med 
bergkross, lite längre nedströms dominerade natursten (från olika generationer av järnvägsbron?). 
Ju längre nedströms bron man kommer desto större blir inslaget av lerbottnar. Riktigt bra 
musselbottnar (sand och grus) saknas dock i det inventerade området. 
 
Till följd av kraftiga regn dagarna innan var vattenhastigheten relativt hög och siktdjupet mycket 
dåligt (se foto sist i rapporten). Detta är ett problem främst då dykaren har mycket svårt att 
orientera sig i vattnet, men också då det gör det svårare att få överblick över bottenförhållandena. 
Ur musselsynpunkt är det ett mindre problem då vi har utvecklat en metod där dykaren känner 
sig fram genom partier med för musslor lämpliga förhållanden. 
 
Inga musslor hittades, vare sig levande musslor eller musselskal.  
 
Avsaknaden av musslor har förmodligen flera olika orsaker. Vege å är i sina nedre delar kraftigt 
påverkad av omgrävning och dikning men också av jordbruk i en vidare mening, inte minst 
genom höga halter av näringsämnen och omfattande sedimenttransport. Förhållandena i 
vattendraget är hårt ansträngda och domineras av toleranta växter och djur.  
 
Sötvattensmusslor är dessutom känsliga för saltvatten och klarar sig inte i områden med periodisk 
saltvattenpåverkan. De nedre delarna av Vege å är låglänta och med stor sannolikhet sker inbrott 
av saltvatten i samband med högvatten och pålandsvind.  
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Vege å, Utvälinge 11 juli 2016 

 

 
 
Vege å, Utvälinge 11 juli 2016 
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Rapport för: 

Groddjursinventering inom planeringsområde för dubbelspår 

Ängelholm – Helsingborg 

Jon Loman 

Rana Konsult 

2016 06 16 

 

Bakgrund 

Trafikverket planerar för att utöka järnvägen Ängelholm – Helsingborg till dubbelspår och har därför 

uppdragit åt Sweco att upprätta en järnvägsplan. Sweco har som del i detta arbete beställt en närmare 

undersökning av ett antal vattensamlingar eller möjliga vattensamlingar intill nuvarande spår. 

Undersökningen ska syfta till att fastställa om där finns eller kan finnas groddjur. Totalt har 13 olika objekt 

angetts som ska undersökas. 

Utfört arbete 

1e och 3e juni 2016 besöktes samtliga objekt i fält. 8e juni genomfördes håvning i de vattensamlingar 

(objekt 6, 10 och 13)  där det bedömdes meningsfullt och 12e juni kontrollerades en damm (objekt 13) 

nattetid med lampa. Nedan följer en beskrivning och utvärdering av objekten. De har betecknats med 

nummer som återfinns på kartbilaga sist i rapporten. 

Tänkbara arter i området. 

De grodarter som förekommer generellt  i området är vanlig groda, åkergroda och vanlig padda. Med 

undantag av objekt 6 och 13 är den enda art som på något sätt är aktuell vanlig groda. I damm 6 och 13 är 

även vanlig padda och möjligen (mycket tveksamt) åkergroda tänkbar. I de dammar där vattenödlor alls är 

tänkbara gäller det för båda de svenska arterna; större och mindre vattenödla. Det ska betonas att båda de 

svenska arterna är groddjur, närmare bestämt salamandrar, och inte har något med ödlor att göra. 

Sammanfattning av resultat  

Vid fältbesöken 1 och 3 juni bedömdes tre objekt som direkt intressanta ur groddjurssynpunkt; 6, 10 och 13. 

I två av dessa bekräftades förekomst; i objekt 6 större vattenödla samt i objekt 13 mindre vattenödla och 

vanlig groda. I anslutning till ytterligare två objekt finns marker av betydelse för grodor som sommarhabitat; 

objekt 8 och objekt 11. 

Objektsbeskrivningar 

Objekt 1. Dike som längs en sträcka av närmar 3 km följer järnvägens nordvästra sida strax SV Ängelholm. 

Jag har besökt området där diket börjar i NÖ, strax söder om  Sibirienvägen (1a på kartbilagan) och där 

Kullavägen korsare järnvägen nära dikets slut i SV (1b). Det rör sig om ett ca 1½ m brett dike med 

strömmande vatten. Här finns en del ruggar av vass och iris. 

Diket har ingen betydelse som leklokal för groddjur.  

Det kan vara meningsfullt att inventera förekomst av fisk i diket. 
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Diket i NÖ (mot SV) resp i SV (mot NÖ). 

Mellan den södra delen av diket och Kullavägen (som här just korsat järnvägen) noterades en olämplig 

konstruktion som möjligen är trafikverkets ansvar. En vertikal cementtrumma slutar i nivå nära markytan. I 

cementtrumman finns någon form av brunn omgiven av grovt grus. Eftersom gruslagret slutar någon 

halvmeter under markytan bildas en fallgrop. Mycket riktigt låg i trumman en död och intorkad groda. 

Trumman bör fyllas upp till brädden. Om brunnen hindrar det bör man göra uttag i cementen. 

 

Död groda i cementtrumma 
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Objekt 2. Åkerholme intill järnvägens västra sida, strax norr korsningen med väg 112. Åkerholmen torde 

utgöras av en tidigare märgelgrav. Den är mycket snårig med f.f.a. asp och sälg. Centralt och långt under 

omgivande mark finns ca 10 m2 grunt vatten, möjligen till följd av åskskur dagen före inventeringen.  

Jag bedömer det som osannolikt att objektet har betydelse som leklokal för groddjur. 

 

 

Objekt 3. Stor åkerholme öster om järnvägen, strax norr om Rögle. Täckt av träd och buskar, f.f.a. björk, 

sälg, fläder. En mycket stor, delvis död, pil . Inget vatten hittat, men delvis mycket snårig. Inte aktuell som 

leklokal för groddjur. Däremot torde den vara betydelsefull för vilt; rådjur och dovhjort. Man kan överväga 

viltstängsel mellan dungen och järnvägen och f.f.a på motsatt sida dungen (för att hindra djur som störs av 

tåg att fly in i dungen över spåren). 

Dungen saknar betydelse som leklokal för groddjur. 
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Stor sälg inne i dunge 3 

Mellan dungen och järnvägen finns en liten sänka som torde vara vattenfylld vintertid men nu är torr. Inte 

heller den är aktuell som leklokal för groddjur. 

 

Fuktig sänka strax hitom busken 

 

Objekt 4. Bred buskridå utan vatten. Öster om järnvägen, strax norr om Rögle by. 
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Objektet saknar betydelse som leklokal för groddjur. 

 

Objekt 5. Dike med (vid inventeringstillfället) stillastående vatten. Löper under järnvägen, från väster till 

öster, strax norr om Rögle by. Gott om vass.  

Diket kan kanske utnyttjas som leklokal för vattenödlor, även om jag bedömer det som osannolikt. Om en 

kortare sträcka skulle påverkas har det dock knappast betydelse ens för en ev. lokal population. 

 

Om det är möjligt bör befintlig och tillkommande trummor under järnvägen förses med ”hylla” för passage 

av mindre däggdjur. 

 

Objekt 6. Stor märgeldamm, väster om järnvägen strax söder om Rögle by. Delvis trädbevuxen och 

ogenomträngliga snår. Fri vattenyta ca 10*10 m. Solbelyst. 

Dammen kan mycket väl vara lekdamm för vanlig groda, vanlig padda och vattenödlor. 

Vid håvning 8/6 bekräftades förekomst av större vattenödla. P.g.a. svårtillgänglighet och täta algmattor 

gjordes endast tre håvdrag men vid ett av dem fångades en hona av större vattenödla. Eftersom det var så 

svårt att håva säger avsaknaden av grodyngel inte särskilt mycket utan förekomst av grodlek (vanlig groda 

eller vanlig padda) får fortfarande anses möjlig. 
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Vattnet skulle förmodligen bli mer gynnsamt för groddjur om en del buskage på sydsöstra sidan 

avlägsnades. 

 

Järnvägen löper på andra sidan dungen 
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Objekt 7. Tätt snår, närmast ogenomträngligt, öster om järnvägen strax söder om Rögle by. Längst in/ner, i 

skugga, något vatten. 

Inte aktuellt som lekvatten för groddjur. 

 

 

Objekt 8. Dike med långsamt flytande vatten. Flyter under järnvägen mitt mellan Kattarp och Ödåkra. 

Diket är inte aktuellt som leklokal för groddjur.  

 

I anslutning till diket, öster om järnvägen, finns m.l.m. fuktiga områden med icke odlad mark. Dessa är 

potentiellt värdefulla sommarhabitat för groddjur. Den rätt stora damm som finns ca 100 m öster om 

järnvägen kan tänkas vara lekdamm för groddjur; vanlig groda, vanlig padda eller vattenödlor. Isåfall är 

fuktmarken särskilt värdefull.  
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Våtmarken i anslutning till diket öster om järnvägen 

 

 

Grävd damm strax NÖ objekt 8 

Även väster om järnvägen finns en mindre våtmark vilket gör diket till en tänkbar vandringsväg för 

groddjur. Med tanke på mindre däggdjur, räv, grävling, iller, mm, bör trummor utformas med torr ”hylla”. 

Det minskar risken att de försöker korsa järnvägen. Det är dock bara meningsfullt om en sådan hylla även 

kan anläggas under befintlig stenbro. 

5



9 

 

Befintlig stenbro. 

 

Objekt 9. Några kvadratmeter grunt, algfyllt vatten i anslutning till mindre buskage. Öster om järnvägen, 

mellan Kattarp och Ödåkra. 

 

Inget lekvatten för groddjur. 
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Objekt 10.  Märgelgrav med mycket buskar och träd i söder och öster. Öster om järnvägen, strax norr om 

Ödåkra.  I mitten ca 5*10 m öppet vatten. 

Kan möjligen vara lekplats för grodor och vattenödlor. 

  

Håvning genomfördes 8/6. Vattnet är delvis mycket svårtillgänglig p.g.a. snår. Håvningen försvårades av 

riklig förekomst alger och vattenväxter. 8 standardhåvdrag genomfördes utan några fynd av groddjur. 

Eftersom förhållandena var så besvärliga kan trots detta förekomst av f.f.a. vattenödlor inte uteslutas.  De 

tvärbranta stränderna (under vattenlinjen) gör lek av grodor (i så fall vanlig groda) mindre sannolik, dock 

inte orimlig. 

 

Vattnet skulle förmodligen bli mer gynnsamt för groddjur om en del buskage på södra sidan avlägsnades. 

 

Objekt 11. Objektet ligger ca 100 m öster om järnvägen i södra delen av Ödåkra samhälle men kommer att 

kunna påverkas av en nyanlagd väg. 

Objektet utgörs av en buskridå som inte är aktuell som leklokal för groddjur. 

Norr om det markerade området på kartan finns ett större område (2-3 ha?) med vildvuxen vegetation, som 

delvis skulle kunna påverkas av vägbygget. Området är fuktigt och här finns för tillfället en plats med ca 2*2 
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m fritt vatten. Hela området kan vara en viktig sommarbiotop för groddjur. Detta särskilt som det i väster 

ansluter till en rätt stor damm som är en möjlig, för att inte säga sannolik, lekplats för både grodor (vanlig 

groda och vanlig padda)  och vattenödlor. 

 

Fuktigt område norr om det markerade objektet 

 

Objekt 12. Bred träd- och buskridå utan vatten öster om järnvägen. 

Ridån är inte aktuell som lekplats för groddjur  

 

 

Objekt 13. En stor (ca ½ ha) damm alldeles väster om järnvägen inne i Helsingborg. Dammen kan mycket 

väl utgöra lekvatten för groddjur. I omgivningarna finns gott om kolonilotter och villaträdgårdar som kan 

erbjuda groddjur bra sommarhabitat.  Därför är groddjurspopulationer tänkbara trots stadsläget. 
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Observera gräsandshona på sten mitt i dammen! 

Vid håvning 8/6 bekräftades misstanken om groddjursförekomst. 16 standardhåvdrag genomfördes. Fem gav 

vardera 2-5 yngel av vanlig groda. Ett gav en larv av mindre vattenödla. Ett gav två vuxna honor av mindre 

vattenödla. Nio var tomma.  

Eftersom vattenödlor är aktivast på natten kan man i dammar med klart vatten och måttligt med vegetation 

framgångsrikt leta efter dem med lampa. Kvällen 12/6 gick jag runt hela dammen i strandkanten. Totalt 

observerades fyra mindre vattenödlor. 

Således har lek av vanlig groda och mindre vattenödla bekräftats. Förekomst av större vattenödla och vanlig 

padda är möjlig men osannolik. 

Om det är aktuellt att tömma dammen på vatten bör det absolut inte ske under perioden 1e mars till 1e 

september. 
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