


Sälstensområdet 
I stora delar av planområdet, särskilt mot bostadsområdet Släggan 2, är marken öppen med en hel 
del sly. Här finns dock enstaka, äldre björkar men ur fladdermussynpunkt är området av mindre 
värde. Närmast Härnöverken och Härnö Marina växer gran samt äldre sälg- och aspträd. I detta 
område finns även torrakor, vilket är gynnsamt för den biologiska mångfalden, inte minst 
insektsproduktion, det vill säga bra för fladdermöss som jagar. En äldre stig löper också genom 
området, sannolikt lämplig för fladdermöss vid förflyttning. Närmast vattnet, längs gång- och 
cykelvägar, växer en del äldre björk och sälg. Dessa fungerar som skydd vid förflyttning och gynnar 
fladdermöss som rör sig längs vattnet.  

Det detaljplanerade området är litet (<2 ha). En koloni nordfladdermöss rör sig normalt över ett 30 
gånger så stort område. En stor del av området är också relativt öppet och används troligen inte av 
jagande fladdermöss. Bebyggelse skulle därför inte påverka fladdermusfaunan i någon allt för stor 
utsträckning, åtminstone inte på regional nivå. Möjligen för enstaka individer som har planområdets 
kantzoner som jaktmark.  

I anslutning till området finns en del äldre träd som trots allt kan vara av vikt, särskilt för mer 
ljuskänsliga arter, som Myotis sp. Området är också kustnära, vilket ökar värdet för fladdermöss. 
Sannolikt rör sig fladdermössen längs vattnet och de skyddande raderna av träd utgör perfekta 
ledlinjer, bidrar till insektsproduktion samt ger lä och skugga. Den största risken för fladdermus-
faunan i området torde således vara att vattenlinjen och de mest kustnära delarna påverkas av 
bebyggelse direkt eller indirekt. Med indirekt menas i det här sammanhanget framför allt belysning 

  
Planområdet består av större, öppnare ytor men hyser också en del äldre träd 

   
Närmare vattnet finns lämpliga ledlinjer och förflyttningsstråk för fladdermöss 



men också buller och minskad insektsproduktion på grund av mer hårdyta på bekostnad av 
grönstruktur. Det sistnämnda motverkas till viss del av att grönytan mellan Härnöverken och 
planområdet sparas i form av parkmiljö. Här behöver dock fladdermössen en mörk passage för att 
inte bli utestängda.  

 

 

 

 

Kan man kompensera en förlust av Sälstensudde med att underlätta för fladdermöss att röra sig 
längs en längre kuststräcka är detta troligen gynnsamt för fladdermössen på sikt. Om fladdermössen 
har tillgång till hela kustlinjen kan de röra sig mellan olika skogsområden och är inte lika beroende av 
mindre grönytor som Sälstensudde. Detta skulle i så fall åstadkommas genom att: 

1) Spara så många träd som möjligt, särskilt nära vattnet 
2) Skärma av strandzonen mot belysning från det nybyggda området    
3) Låta cykel- och gångbanor behålla kanter med buskar och träd 
4) Använda lågt placerade lampor med liten spridning av ljus 
5) Arbeta med tids- och rörelsestyrning av ljus i så stor utsträckning som möjligt 
6) Nyplantera växtlighet i öppnare strandzoner 

 

 

 

 

 

  

Längs vattnet finns naturliga stråk för 
fladdermöss genom skyddande rader 
av träd och buskar. Om dessa kan 
sparas kommer fladdermöss att även 
fortsättningsvis kunna nyttja stora 
delar av Sälstensudde och närliggande 
skogsområden. Dessutom, om 
grönytan mellan planområdet och 
Härnöverken blir tillgängligt för 
fladdermöss, kommer inte bostads-
bygget att göra ett för stort intrång i 
fladdermössens jaktområden.   


