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Fladdermöss och fåglar
dödade av vindkraftverk

När det gäller fåglar har det länge varit känt att
åtminstone enstaka olyckor händer och att det drab-
bar ett stort antal olika arter. Man vet också att vissa
arter kan vara mera utsatta än andra, t.ex. rovfåglar. En
undersökt kungsörnpopulation (Aquila chrysaetos) vi-
sade sig bli negativt påverkad av den ytterligare stora
mortalitet som vindkraften svarade för (Erickson et al.
2001). Det finns en omfattande litteratur om proble-
matiken vindkraft - fåglar. Jan Sundberg, Uppsala, har
gjort en sammanställning som man hittar under Sveri-
ges Ornitologiska Förenings hemsida. Undersökningar
pågår nu, speciellt om fåglar och havsbaserad vindkraft.

Rapporterna om de döda fladdermössen på Got-
land och utomlands gjorde att jag föreslog att man skulle
studera frågan närmare och sände in flera ansökningar
som först två år senare, 2002, resulterade i ett bidrag
till en pilotundersökning (Energimyndigheten). Det
var två viktiga frågor som borde undersökas.

1. Var i landskapet inträffar det olyckor och i vilken
omfattning?

2. Varför sker det kollisioner med vindkraftverk?
Från fältundersökningar av fladdermössens

flyttningsvanor i södra Sverige (Ahlén 1997a, Ahlén,
Bach & Burkhardt, in prep.) vet vi nu en hel del om
flygvägar, ledlinjer, platser där stora ansamlingar före-
kommer och var de sträcker ut från Gotland, Öland
och svenska sydkusten. Vidare vet vi från ekologiska

Döda fladdermöss funna under ett vindkraft-
verk på Gotlands västkust, vid Petes. Detta
var en anonym rapport till länsstyrelsen i Visby

i september 1999. Jag tror knappast att någon i Sverige
då kände till att sådant kunde ske. När jag fick höra
om detta gjorde jag litteratursökning och tillskrev fors-
kare jag känner i ett antal olika länder. Nästan inget
var publicerat om saken men däremot fick jag reda på
att man nyligen upptäckt problemet och startat un-
dersökningar i flera olika länder (Ahlén 2001). Keeley
(2001) sammanfattade kunskaperna om problemet i
USA och konstaterade att man vid vissa vindkraftverk
på kort tid funnit ett stort antal döda fladdermöss. Av
hundratals undersökta fall utgjordes 85% av tre arter
tillhörande släktet Lasiurus, och hela 86% av alla fallen
inträffade under perioden slutet av augusti till början
av oktober. De drabbade fladdermössen tillhörde inte
de vanligaste arterna och en stor andel av fallen be-
dömdes gälla flyttare, t. ex. en art som kan flytta mellan
Alaska och Centralamerika. I Tyskland har man obser-
verat fladdermöss som jagade nära rotorbladen men då
rapporterades inga dödsfall (Bach et al. 1999). Senare
har man dock hittat dödade fladdermöss av ett flertal
arter i tre olika delar av Tyskland (Dürr 2002, samt
brevuppgifter från L. Bach, M. Göttsche, M. Hedder-
gott och H. Illner) och i Spanien har man också gjort
fynd av flera arter (J. T. Alcalde, brevuppgift).

En pilotundersökning i sydöstra Sverige visar att såväl

fladdermöss som fåglar av ett flertal arter omkommer vid

landbaserade vindkraftverk. För att så långt det går undvika

dessa olyckor måste man planera lokaliseringen av verken

bättre och kanske även modifiera konstruktionen.
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[Summary: Bats and birds killed by wind power turbines.]
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Pipistrell, liten svart klump nedtill på bilden, 12 m från ett vindkraftverk vid havet i Blekinge (A). Vindkraftverk på
norra Öland intill flack havsstrand med fynd av knölsvan och stor fladdermus (B). Död nordisk fladdermus funnen på
östra Gotland (C) och hussvala på västra Gotland (D). Röd glada slagen i två delar funnen i södra Skåne (E-F).
[Pipistrellus pipistrellus found under wind power turbine at the sea (A), turbine close to shore with casualites of
Nyctalus noctula and Cygnus olor (B). Killed Eptesicus nilssonii (C) and Delichon urbica found under wind
turbines on Gotland (D). Red kite (Milvus milvus) struck into two pieces (E-F).]
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undersökningar av stationära fladdermusarter i Sverige
att insektrikedomen på sensommaren och tidiga hös-
ten i hög grad inskränks till begränsade områden där
det därför regelbundet finns stora koncentrationer av
fladdermöss under perioden mellan yngelkoloniernas
upplösning och övervintringen (de Jong & Ahlén 1991,
Ahlén opubl. data). Redan för två år sedan kunde vi
snabbt konstatera att platsen varifrån de döda fladder-
mössen rapporterats låg mitt i stråket för de förbi-
flyttande arterna, trollfladdermus (Pipistrellus nathusii),
stor fladdermus (Nyctalus noctula) och Leislers fladder-
mus (Nyctalus leisleri), samtidigt som de stationära ar-
terna, nordisk fladdermus (Eptesicus nilssonii) och arter
av släktet Myotis, jagade intensivt i området, säkert på
grund av insektrikedomen.

Metoder
Pilotundersökningen, som alltså var helt inriktad på
fladdermöss, ledde även till fynd av fåglar. Eftersom
det kan ha sitt intresse, tar jag även med dem i redovis-
ningen.

För att få en uppfattning om var i landskapet olycks-
fall inträffar valde vi att undersöka ett stort antal vind-
kraftverk. Under perioden 24 augusti till 5 oktober
2002 avsöktes marken under 160 vindkraftverk på Got-
land (66), Öland (39), Blekinge (4) och Skåne (51).
Döda fladdermöss och fåglar som påträffades under
vindkraftverken insamlades och avstånd och riktning
från tornen mättes. Från vissa fågelkadaver togs endast
fjädrar för artbestämning. Vid de flesta vindkraftverken
gjordes bara ett besök. Undantag var de platser där jag
gjorde beteendestudier och därför hade tillfälle att upp-
repa avsökningen. En stor del av de funna djuren hade
legat ganska länge, i en del fall minst två veckor, som
jag bedömde det. I några fall, speciellt större fåglar, var
det tydligt att rävar och eventuellt andra djur, tuggat
sönder kadavren och ibland släpat bort de mest ätbara
delarna. Någon kvantifiering av olyckornas omfattning
är naturligtvis inte möjlig med denna metod, eftersom
vi ännu inte vet vad som försvinner från platsen, t.ex.
med rovdjur, kråkor, korpar eller rent av genom städ-
ning. Däremot ger metoden indikationer på var i land-
skapet olyckor kan inträffa och vilka arter som kan
drabbas.

Artbestämningen har inte varit helt problemfri.
Främst berodde det på kadavrens dåliga skick, men även
på att två fladdermusarter är svåra att skilja morfologiskt
(Ahlén & Baagøe 2001). Bestämning av en pipistrell
(Pipistrellus pipistrellus) baseras på fingerbenens längd i
vingspetsen enligt Häussler et al. (1999). En illa tilltygad
gråskimlig fladdermus (Vespertilio murinus) bestämdes
av Hans Baagøe och en trollfladdermus i dåligt skick
bestämdes med DNA-analys av Javier Juste. Svåra fjädrar
har identifierats av Staffan Lind, Leksand.

Beteendestudierna av fladdermöss redovisas endast
summariskt i denna artikel. De utfördes med detektorer,
värmekamera och ljudutrustning för experiment med
uppspelade ljud. Denna del av pilotundersökningen
gick bl.a. ut på att testa hypoteser om att vindkraft-
verken attraherar fladdermöss, t.ex. akustiskt genom
rotorbladens ljudproduktion. Dessa studier planerades
tillsammans med prof. Sten Ljunggren, KTH, Stock-
holm.

Resultat
Under besök vid 160 landbaserade vindkraftverk på-
träffades 17 fladdermöss av 6 arter och 33 fåglar av 17
arter. Tabell 1 visar vilka arter som hittades med exakt
plats för varje fynd. Fig. 1 visar var de undersökta
vindkraftverken är belägna och var de dödade fladder-
mössen och fåglarna påträffades.

Antalet funna djur är inte stort men ar t-
sammansättningen är intressant. Av Sveriges hitttills 18
påvisade fladdermusarter anträffades inte mindre än 6
arter. Uppemot hälften av alla individer utgjordes av
stationära, dvs. ej flyttande, arter. De 6 arterna tillhör
den grupp av arter som oftast jagar i fritt luftrum och
mera sällan nära substrat (Baagøe 1987). Leislers flad-
dermus hör också till denna grupp och den observe-
rades också helt nära två vindkraftverk på Gotland och
har hittats dödad på kontinenten.

Fåglar av skilda slag och storlekar hittades. Nästan
en tredjedel av individerna tillhörde arter som fångar
flygande insekter, nämligen hussvala (Delichon urbica),
ladusvala (Hirundo rustica) och tornseglare (Apus apus).

Avstånden från tornen var för fladdermöss i med-
eltal 12 m (3-25 m) och för fåglar 12 m (2-30 m). För
fladdermöss och fåglar gäller att fler av dem hittades
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nordväst om tornen än i sydost, något som förklaras av
att det ofta rådde sydostliga vindar under veckorna före
undersökningen.

Den geografiska fördelningen av vindkraftverk med
fynd av fladdermöss och fåglar visar att olyckor sker i
alla de undersökta landskapen, Gotland, Öland, Ble-
kinge och Skåne. En stor del av fynden är gjorda nära
kusterna men flera fall upptäcktes även på inlandsloka-
ler. De senare utgjordes oftast av vindkraftverk i skog,
vid bryn eller invid trädridåer.

Utöver de arter jag påträffade har jag fått uppgifter
om ytterligare några fågelarter som hittats under vind-
kraftverk i Sverige, nämligen kungsörn (Tore Wizelius,
muntligt), strandskata (Haematopus ostralegus), rödbena
(Tringa totanus) och gulsparv (Emberiza citrinella)
(Rickard Ottvall, muntligt), vitkindad gås (Branta
leucopsis) och duvhök (Accipiter gentilis) (Måns

Hjernquist, muntligt). Beträffande fladdermössen gäl-
ler att inga tidigare fynd är kända i Sverige före de här
rapporterade. I USA har man hittills påträffat 6 arter. I
Europa känner jag nu till fynd av sammanlagt 10 arter.
De fyra som inte är med bland mina fynd är större
musöra (Myotis myotis), Leislers fladdermus, Kuhls flad-
dermus (Pipistrellus kuhlii) och alpfladdermus (P. savii),
vilka rapporterats från Tyskland och Spanien (källor
enligt ovan).

Varför dödas fladdermöss och fåglar av vind-
kraftverk? För fladdermössen är den nya upptäck-
ten att de dödas varit oväntad. Man kan naturligtvis
tänka sig att både fåglar och fladdermöss som passerar,
bara av ren slump råkar komma i vägen för rotorbladen
som i yttre delen får en mycket hög hastighet. För fåg-
lar, speciellt nattflyttare, kan man även tänka sig att det

Fig. 1. De undersökta 160 vindkraftverken samt fyndplatser för fladdermöss och/eller fåglar. [The 160 investigated
turbines (x) and sites in southern Sweden with killed bats and birds (•).]
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sker påflygningar av de fasta delarna t. ex. tornen. För
fladdermössen är individtätheten i landskapet normalt
mycket liten och slumpvisa kollisioner är därför rela-
tivt osannolika. Man måste nog tänka sig att fladder-
mössen av någon anledning ansamlas eller koncentre-
ras till vissa platser eller att de lockas flyga för nära
vindkraftverken för att förklara alla observerade olycks-
fall. Det finns nu ett tiotal olika hypoteser om varför
fladdermöss åtminstone på vissa ställen slås ihjäl av
rotorbladen. I USA, där stor andel av fallen utgörs av

flyttare, tror man ofta att det handlar om minskad an-
vändning av ekoorientering, ett resurssparande under
krävande migration. Man har även föreslagit att ut-
tröttade flyttare aktivt söker sig mot vindmöllor som
om de vore träd där de kan söka en stunds vila. Speci-
ella vädersituationer som häftiga oväder har också fö-
reslagits. Akustisk attraktion, t.ex. genom de ljud som
rotorbladen producerar, finns med bland hypoteserna.
Det är känt sedan länge att fladdermöss kan lockas av
s.k. vinare, och de ljud som då frambringas liknar ljuden
från vissa vindkraftverk. Ansamling av insekter eller
turbulens i luften kring bladen är andra fenomen som
föranlett ytterligare spekulationer om orsakerna.

Mina studier av fladdermössens beteenden på Got-
land visade att såväl flyttande som stationära arter jagar
insekter kring vindkraftverken och att födotillgången
(flygande insekter) där kan vara mycket god. Fladder-
mössen flyger ofta farligt nära, ibland tvärar de mellan
de snurrande rotorbladen. Observerade arter som ja-
gat mycket nära bladen är nordisk fladdermus, troll-
fladdermus, stor fladdermus och Leislers fladdermus.
Däremot har jag aldrig sett arter av släktet Myotis i
farlig närhet av bladen, trots att de ofta jagar helt intill
vindkraftverken. Jag fick tillfälle att studera förhållan-
dena när det rådde fullkomligt vindstilla väder och alla
vindkraftverken stod helt stilla. Det visade sig att bete-
endena var exakt desamma, varför rotorbladens rörel-
ser eller ljud inte tycks vara nödvändiga för att attra-
hera fladdermössen eller för att förklara insekt-
rikedomen.

De funna fåglarna som dödats av vindkraftverk ut-
gör ett brett spektrum av arter och orsakerna till olyck-
orna kan vara skiftande. Arterna som jagar flygande
insekter (svalor och seglare) är sannolikt en stor grupp,
uppemot en tredjedel av de nu funna fåglarna. Vid några
tillfällen har jag kunnat se ansamlingar av dessa fåglar
som till synes flyger riskabelt nära rotorbladen på vind-
kraftverk. Likaså har jag sett röda glador (Milvus milvus)
segla och manövrera i luften omedelbart över och in-
till rotorbladen. Bara ca 5 minuter efter en sådan ob-
servation hittade jag en röd glada slagen i två delar
under ett vindkraftverk! Resterna av en knölsvan
(Cygnus olor) slagen i delar hittade jag vid ett vind-
kraftverk som står bara några tiotal meter från en flack

Fig. 2. Observationer av sträckande fladdermöss på södra
Öland och Kalmarsund. Pilarna visar huvudsaklig
sträckriktning över havet. Observationspunkterna
inkluderar automatisk registrering. De planerade
vindkraftverken innefattar sådana som sommaren 2002
ännu ej fått tillstånd. [Observations on migrating bats at
southern Öland. Arrows indicate main flight direction
across sea, planned turbines marked with x.]
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Fladdermöss funna under vindkraftverk

X Y Lok-ID Område Landskap Svenskt artnamn Vetenskapligt namn Avst. Riktn. Datum
1643769 6338107 410 Alsvik Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 14 230 20020825
1643769 6338107 410 Alsvik Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 18 10 20020825
1643769 6338107 410 Alsvik Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 19 280 20020825
1643512 6337954 411 Alsvik Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 14 135 20020824
1658716 6335462 434 Grötlingboudd Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 5 320 20020828
1690928 6407866 044 Furilden Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 14 90 20020829
1679707 6416739 458 Storungs Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 4 315 20020830
1658072 6398907 050 Väskinde Gotland Nordisk fladdermus Eptesicus nilssonii 25 330 20020830
1397940 6204532 054 Hovby Skåne Gråskimlig fladdermus Vespertilio murinus 3 350 20020913
1576825 6345526 486 Mellböda Öland Stor fladdermus Nyctalus noctula 3 330 20020909
1643512 6337954 411 Alsvik Gotland Trollfladdermus Pipistrellus nathusii 8 150 20020824
1658952 6335485 432 Grötlingboudd Gotland Trollfladdermus Pipistrellus nathusii 9 230 20020828
1658952 6335485 432 Grötlingboudd Gotland Trollfladdermus Pipistrellus nathusii 18 210 20020828
1535800 6256919 475 Västerstad Öland Trollfladdermus Pipistrellus nathusii 10 90 20020907
1658716 6335462 434 Grötlingboudd Gotland Trollfladdermus Pipistrellus nathusii 10 260 20020828
1435813 6225145 506 Gunnön Blekinge Pipistrell Pipistrellus pipistrellus 12 30 20020911
1435813 6225145 506 Gunnön Blekinge Dvärgfladdermus Pipistrellus pygmaeus 16 210 20020911

Fåglar funna under vindkraftverk

X Y Lok-ID Område Landskap Svenskt artnamn Vetenskapligt namn Avst. Riktn. Datum
1658112 6335464 435 Grötlingboudd Gotland Tornseglare Apus apus 13 280 20020828
1687220 6405402 442 Smöjen Gotland Tornseglare Apus apus 22 300 20020829
1678982 6416269 450 Storungs Gotland Tornseglare Apus apus 5 180 20020830
1643375 6338177 040 Alsvik Gotland Ormvråk Buteo buteo 20 360 20020825
1535800 6256919 472 Västerstad Öland Ormvråk Buteo buteo 10 60 20020907
1320258 6187418 520 Lundåkra Skåne Ormvråk Buteo buteo 6 240 20020920
1316379 6196515 522 Landskrona Skåne Ringduva Columba palumbus 3 180 20020920
1316557 6196411 521 Landskrona Skåne Kråka (?) Corvus corone (?) 6 360 20020920
1393615 6149229 052 Örum Skåne Råka Corvus frugilegus 2 360 20020913
1576825 6345526 486 Mellböda Öland Knölsvan Cygnus olor 10 90 20020909
1643375 6338177 040 Alsvik Gotland Hussvala Delichon urbica 12 315 20020825
1643375 6338177 040 Alsvik Gotland Hussvala Delichon urbica 9 270 20020825
1643769 6338107 410 Alsvik Gotland Hussvala Delichon urbica 21 340 20020825
1643088 6337856 414 Alsvik Gotland Hussvala Delichon urbica 13 250 20020825
1690928 6407866 044 Furilden Gotland Hussvala Delichon urbica 15 315 20020829
1537671 6240985 503 Kristinelund Öland Hussvala Delichon urbica 4 215 20020910
1658072 6398907 050 Väskinde Gotland Bofink Fringilla coelebs 3 320 20020830
1645215 6329351 421 Näsudden Gotland Ladusvala Hirundo rustica 5 320 20020826
1371620 6151686 527 Kärragården Skåne Gråtrut Larus argentatus 23 350 20020920
1407611 6157092 149 Simris Skåne Gråtrut Larus argentatus 9 90 20020913
1436047 6224982 507 Gunnön Blekinge Fiskmås Larus canus 5 315 20020911
1377724 6152204 530 St. Herrestad Skåne Fiskmås Larus canus 6 30 20020921
1537808 6240349 500 Kristinelund Öland Måsfågel Larus sp. 12 360 20020910
1377590 6152353 529 St. Herrestad Skåne Måsfågel (?) Larus sp. (?) 6 360 20020921
1371611 6150546 524 Skreemosse Skåne Röd glada Milvus milvus 12 270 20020920
1643769 6338107 410 Alsvik Gotland Lövsångare Phylloscopus trochilus 3 50 20020825
1537989 6238003 495 Grönhögen Öland Ljungpipare Pluvialis apricaria 10 40 20020910
1642608 6363418 429 Kalkugnen Gotland Morkulla Scolopax rusticola 20 270 20020827
1657702 6399517 049 Väskinde Gotland Koltrast Turdus merula 30 320 20020830
1645321 6329205 420 Näsudden Gotland Koltrast (?) Turdus merula (?) 18 60 20020826
1535800 6256919 472 Västerstad Öland Koltrast Turdus merula 20 360 20020907
1535800 6256919 472 Västerstad Öland Koltrast Turdus merula 24 360 20020907
1370821 6158803 512 Assmåsa Skåne Taltrast Turdus philomelos 12 270 20020919

Tabell 1. Fladdermöss och fåglar funna under sydsvenska vindkraftverk augusti till oktober 2002. För varje fynd anges
avstånd i meter från tornen och kompassriktning (360°). X och Y är koordinater i rikets nät (RT90). Lok-ID är ett
nummer som varje undersökt vindkraftverk tilldelats i samband med koordinatbestämningen. [Bats and birds found under
south Swedish wind power turbines in August to October 2002. Distance from tower and compass direction to the
casualties are given.]
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havsstrand, som är en välfrekventerad födosöksplats för
knölsvanar.

Vilken effekt har mortaliteten på populatio-
nerna? Denna studie tillåter inte några kalkyler på
hur den nya mortaliteten kan påverka överlevnaden
på populationsnivå. Under alla förhållanden är det klart
att fladdermöss som har långsam reproduktion, maxi-
malt en unge per vuxen hona och år, och mycket lång
livslängd, har sämre möjligheter att tåla en ny mortali-
tet (dvs. i tillägg till den tidigare) än t. ex. smågnagare
eller fåglar med stora eller flera kullar. Genom att
fladdermössen under flyttning och under årstider med
liten födotillgång ansamlas i begränsade områden, kan
man tänka sig att etablering av vindkraftverk på sådana
ställen kan påverka populationernas överlevnad nega-
tivt. På Näsudden, med Sveriges största ansamling av
vindkraftverk (80 st), hittade vi inga döda fladdermöss,
trots att vi undersökte alla vindkraftverk där vi från
tidigare års undersökningar funnit den största aktivi-
teten. Vidare förefaller fladdermusfaunan i området vara
mer uttunnad än i andra jämförbara områden på södra
Gotland. Det krävs fortsatta studier för att avgöra om
mängden vindkraftverk, som redan funnits där ett an-
tal år, redan hunnit reducera populationerna av fladder-
möss.

Kan studier av fladdermöss på land säga nå-
got om riskerna för olycksfall vid havs-
baserade vindkraftverk? Precis som för fåglar ver-
kar land och kustlinjer på Gotland och Öland som
strutar med enstaka punkter varifrån allt utsträck av
fladdermöss sker. På Gotland är det Hoburgsklippan
och på Öland är det Ottenbys sydvästudde och
Eckelsudde där de flesta fladdermössen sträcker ut över
havet (Ahlén 1997a, Ahlén, Bach & Burkhardt, in prep).
Sträckriktningarna varierar med art och vindriktning
m.m., men ligger alltid i sektorn syd till väst. Huvud-
riktningen från Eckelsudde är sydvästlig, dvs. i rikt-
ning mot de sju verken på Utgrunden, där det funnits
planer på att bygga ytterligare 31 verk. Huvud-
riktningen från Ottenby för trollfladdermus är SSV, dvs.
rakt mot en planerad ny vindkraftspark med 43 verk
15 km söder om Öland (fig. 2). Motsvarande kunska-

per finns inte när det gäller planerade vindkraftverk
t.ex. i Kattegatt. Det vore dock inte så svårt att göra
behövliga undersökningar. Att studera vindkraftverken
ute tills havs skulle vara möjligt men oerhört dyrbart.
Avgörande för om riskerna kan förutsägas till havs
hänger bl. a. på om orsaken till kollisioner kan bli or-
dentligt klarlagd.

Slutsatser
Denna begränsade studie visar att problemen med
fladdermössens och fåglarnas kollisioner med vindkraft-
verk måste tas på allvar. Det finns redan nu visst
kunskapsunderlag för att undvika lokalisering i områ-
den där risken för olyckor är stor. Fortsatt forskning
krävs dock, framför allt för att bättre klarlägga orsa-
kerna till olyckorna. Likaså vore det mycket angeläget
att snabbt ta fram kunskaper om risker för fladdermöss
och fåglar med de master som nu byggs och planeras.

Inför beslut om lokalisering av nya vindkraftverk
borde man alltid undersöka riskerna med hänsyn till
hittillsvarande kunskaper. När det gäller fladdermöss,
handlar det framför allt om att ta reda på om den åsyf-
tade platsen faller inom ett flyttningsstråk för flyttande
arter eller om det är en nyckelbiotop för stationära
arter. Det är då inte bara platsens utseende det handlar
om utan till stor del sammanhanget i landskapet, t. ex.
ledlinjer för flyttare mot platsen ifråga. Vidare handlar
det om i vilken utsträckning den stationära faunan i
trakten under viss säsong är beroende av platsen för att
klara den kommande övervintr ingen och för
populationen att överleva på sikt. För områden där inga
sådana undersökningar eller inventeringar gjorts, måste
man räkna med att det kan krävas en hel säsong eller
mera för fältstudier.

Tack
Ekonomiskt bidrag till pilotundersökningen 2002 er-
hölls från Energimyndigheten. I fältarbetet på Gotland
medverkade Johan Ahlén (Göteborg), och på Öland, i
Blekinge och Skåne medverkade Lothar Bach (Bre-
men). Kenneth Bengtsson (Arlöv) hjälpte mig med att
kontrollera ett vindkraftverk i Skåne. Länsstyrelserna i
M, K, H och I län har försett mig med uppgifter om
vindkraftverken. För artbestämning av fåglar med hjälp
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av funna fjädrar medverkade Staffan Lind (Leksand)
och Martin Tjernberg (Uppsala). Vid artbestämning av
några svåra fladdermöss medverkade Hans Baagøe (Kö-
penhamn), Javier Juste (Sevilla) och Johnny de Jong
(Uppsala).

Bo Fernholm, Göran Frisk och Olavi Grönwall
(Stockholm), Stellan Hedgren (Visby), Måns Hjernquist
(Fröjel), Johnny Karlsson (Olofsström), Olof Karlsson
(Köping), Kjell Larsson (Visby), Richard Ottvall (Lund),
Jan Pettersson (Färjestaden), Jan Sundberg (Uppsala)
och Tore Wizelius (Visby) har bistått med olika slags
uppgifter som behövts för denna artikel. Ännu opu-
blicerade uppgifter om olycksfall vid vindkraftverk i
Europa har jag fått per brev från Lothar Bach, Michael
Göttsche, Mike Heddergott, H. Illner och J.T. Alcalde
och om undersökningar i USA har jag fått muntlig
information från Brian Keeley och Shawn Puzen. Sten
Ljunggren, Hans J. Baagøe, Johnny de Jong och Ulf
Gärdenfors har lämnat synpunkter på tidigare version
av manuskriptet.

Summary. Bats and birds killed by wind
power turbines.
A pilot study on bats and wind power was carried out
August 24 to October 10, 2002, in the provinces Got-
land, Öland, Blekinge and Skåne in southeastern
Sweden. An investigation of 160 turbines resulted in
17 bats of 6 species and 33 birds of 17 species. Around
half of the bats were resident species, while the rest
were migrants. Almost one third of the birds were
swallows and swifts, species that hunt flying insects. A
great variety of bird species were found, e.g. Phylloscopus
trochilus, Cygnus olor, Pluvialis apricarius, Buteo buteo and
Milvus milvus. Observations at the towers with heat
image camera showed that bats were frequently hunting
close to the blades. Among the birds especially swifts,
swallows and kites were seen flying very close to the
blades. Further studies are suggested and it is urged for
a better planning when locating the turbines.

Ingemar Ahlén
Professor emeritus, zoolog och verksam vid institutio-
nen för naturvårdsbiologi, SLU, Uppsala
E-post: ingemar.ahlen@nvb.slu.se
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