
Fladdermöss och 
fasadbelysta kyrkor 
– att hantera ljusföroreningar 



Ljusföroreningar: ett globalt 
miljöproblem

Vi människor är utpräglade dagvarelser 
och vi har alltid försökt att lysa upp vår om-
givning när nattmörkret fallit. I början an-
vändes ved och trästickor, sedan kom talg-
ljus, olika oljelampor och på 1860-talet 
fotogenlampan, som i sig innebar en revo-
lution. För första gången blev det möjligt 
för vanliga människor att läsa inomhus 
kvällstid utan att sitta tätt intill hemmets 
eldhärd, vilket ytterligare förenklades med 
glödlampan, som första gången demon-
strerades 1879. Alltsedan dess har allt stör-
re områden kommit att bli upplysta natte-
tid. Det nya millenniets nyintroducerade 
elsnåla LED-belysning har ytterligare eldat 
på utvecklingen. 

Tillgången till en relativt billig och enkel 
ljuskälla har medfört stora fördelar för 
mänskligheten. Samtidigt har den gett 
upphov till ett växande globalt miljöpro-
blem, ljusföroreningar. Ljusföroreningar 
definieras enligt Nationalencyklopedin 
som överflödigt artificiellt ljus vars påver-
kan leder till negativa effekter på omgiv-
ningen Även djur och natur påverkas av ar-
tificiella ljuskällor nattetid. Nattaktiva 
djurarter som påverkas är exempelvis flad-
dermöss, nattflygande fåglar, nykläckta 
havssköldpaddor och nattaktiva insekter. 
Upplysta kyrkfasaders påverkan på flad-
dermöss är ett konkret exempel på ljusför-
oreningar i Sverige. 

Fladdermössen och kyrkorna har 
samexisterat i århundraden

Inte långt efter det att Sverige blivit krist-
nat inleddes ett intensivt byggande av 
stenkyrkor. Den period då det största anta-
let stenkyrkor byggdes är 1100‒1350. Även 
från mitten av 1700-talet till 1850 byggdes 
många kyrkor. Stenkyrkorna ersatte i de 
allra flesta fall en äldre träkyrka. En stor 

andel av de gamla kyrkorna har blivit om- 
eller tillbyggda en eller flera gånger genom 
århundradena. Idag finns i Sverige om-
kring 3 400 kyrkor. 

I många medeltida kyrkmålningar, bland 
annat i Uppland, finns djävulsfigurer med 
fladdermusliknande vingar. I Tredje 
Mosebok i Gamla Testamentet (3:e Mosebok 
11:1‒47) står att läsa att fladdermusen är ett 
”orent” djur. Att fladdermössen betraktades 
med misstänksamhet är i viss mån förstå-
eligt, för vid en ytlig betraktelse framstår 
fladdermössen som starkt avvikande för 
en människa ‒ aktiva nattetid, flygande 
med tysta vingslag och med en gåtfull för-
måga att fånga sina insekter i fullständigt 
mörker. Forskning under de senaste hund-
ra åren har gradvis byggt upp kunskapen 
om hur fladdermössen lever och fungerar. 
Den kanske mest intressanta upptäckten 
var att dessa flygande däggdjur lokaliserar 
sina byten med hjälp av ekolodsteknik.

Bland människor i allmänhet fanns det en 
ganska positiv attityd till fladdermössen i 
äldre tid. De behandlades med respekt. 
Kanske förstod man att de fångade och åt 
en hel del av de insekter som kunde ställa 
till skada på grödor och annat. 

Efter millennieskiftet blev det allt vanliga-
re att belysa kyrkornas fasader under kväl-
lar och nätter. Idag är en majoritet av kyr-
korna upplysta. Dock visade sig detta få 
oönskade negativa konsekvenser för de 
fladdermuspopulationer som bott i kyrkor-
na under mycket lång tid, kanske ända 
sedan de byggdes. Alltmer information in-
dikerar att fladdermössen försvinner från 
en kyrka som får sina fasader upplysta, och 
därmed behövs nya grepp för att hantera 
problematiken med ljusföroreningar i kyr-
kor för att möta behoven från både 
människor och natur
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Studier pekar på kraftigt negativ 
påverkan på fladdermöss av 
fasadbelysning

Mellan 1980 och 1990 undersökte forskaren 
Jens Rydell förekomsten av fladdermöss i 
61 kyrkor i Västergötland (främst i Skara 
stift), genom att inventera spillning, födo-
rester och individer. Syftet var att få en in-
dikation på om och hur fladdermöss ut-
nyttjar kyrkor (Rydell 1987). Resultatet 
visade att fladdermuskolonier i kyrkor var 
vanligt och att det ofta rörde sig om brun-
långörad fladdermus. I lite drygt 40 av kyr-
korna fann man kolonier med honor och 
ungar. Då var inga fasader upplysta.

År 2016 gjordes en uppföljning av 1980-ta-
lets inventering av fladdermöss i samma 
kyrkor. Resultatet visade att hälften av ko-
lonierna hade försvunnit och endast i kyr-
kor som saknade fasadbelysning fanns de 
kvar (Rydell et al. 2017). 

När undersökningen av kyrkorna i 
Västergötland slutförts hade man först in-
trycket att fladdermössen blir kvar om en 
sida lämnas oupplyst. Det visade sig dock 
att fladdermössen lämnar även kyrkor med 
en oupplyst sida –- processen är bara mer 
utdragen. 

Slutsatsen från dessa studier är att fasad-
belysning av kyrkor har en kraftigt negativ 
påverkan på fladdermuspopulationerna. 
Om vi vill att fladdermössen även i framti-
den ska kunna bo i våra kyrkor, räcker det 
inte att lämna en sida av varje kyrkfasad 
oupplyst utan andra lösningar behöver ut-
vecklas. 

Hur hjälper man fladdermössen i 
kyrkorna?

En möjlighet är att släcka eller kraftigt 
dämpa belysningen under fladdermössens 
reproduktionsperiod, som sträcker sig från 
maj till september. Under resten av året är 
det bra att minska belysning genom att ex-
empelvis installera rörelsedetektorer och 
timer. Att hålla belysningen tänd endast 
under några timmar på kvällen skulle ge 
fladdermössen fler mörka timmar. Det är 
också viktigt att vara restriktiv med att in-
stallera fasadbelysning på nya platser.

Månljus är det mest intensiva naturliga ljus 
som fladdermössen är anpassade till. Den 
belysning som används till att lysa upp fa-
sader på kyrkor och andra stora byggnader 
är flera hundra gånger starkare än månljus. 
Att reducera belysningens styrka är där-
med ingen realistisk lösning av problemet, 
eftersom ljusstyrkan skulle behöva mins-
kas med långt mer än 99 procent
Det händer alltför ofta att belysning glöms 
på över natten i de utrymmen i kyrkor som 
fladdermössen använder. Djuren förblir då 
passiva, vilket om det inträffar upprepade 
gånger, leder till att fladdermössen dör av 
svält. En enkel åtgärd för att stötta 
fladdermuspopulationerna är att se över 
rutinerna för nedsläckning av byggnaderna.

Av Sveriges 19 fladdermusarter 
finns 12 med på 2020 års nationella 
rödlista. Brunlångöra är en nykom-
ling på rödlistan, och fanns inte 
med på den närmast föregående 
versionen, från 2015. Det är en av de 
sex arter som kategoriseras som 
nära hotad. Arten betraktas som 
nära hotad därför att populationen 
har minskat med minst 15 procent 
på tio år.
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Vad kan jag göra själv?

Som enskild person kan du också vara med och begränsa ljusföroreningarna. Här 
följer några handfasta tips finns att ge till den som har en trädgård.

Undvik utomhusbelysning som innehåller ultraviolett ljus
Utomhusbelysning som innehåller ultraviolett ljus är det ljus som är mest störan-
de för insekter och fåglar. Det kan vara svårt att hitta tillförlitlig information om 
andelen UV-ljus i ljuset från en LED-lampa. Välj därför lampor som ger ett varmt 
vitt ljus.

Utomhusbelysning under vintern hellre än sommartid
Under vintern går livet på sparlåga. Det finns många strategier för hur man ska 
klara vintern. Flyttfåglar flyttar helt enkelt till varmare trakter. Vissa däggdjur 
(som fladdermöss) går i dvala. Många insekter övervintrar som ägg. Generellt kan 
man därför säga att utomhusbelysning orsakar mindre skada på naturen under 
vintern än under den varma delen av året.

Undvik utomhusbelysning intill en mörk skog
Förfogar man över en tomt som gränsar till ett naturområde, där det råder natur-
ligt mörker under natten, har man chansen att skydda det hotade mörkret. På en 
sådan tomt bör man vara särskilt noga med att inte använda utomhusbelysning i 
onödan.

Timer och rörelsedetektor
Genom att använda timer och rörelsedetektor kan man se till att belysningen är 
tänd bara när man verkligen behöver den. 

Låg ljusstyrka
Ett enkelt råd är att använda så svag belysning som möjligt.

Undvik uppåtriktat ljus
Med modern belysning finns goda möjligheter att skärma av ljuset och rikta det, 
så att man bara lyser upp sådant som man verkligen vill belysa. Om man använ-
der uppåtriktat ljus, bidrar man till den allmänna ljusförorening som gör himlen 
ovanför större städer ljus av vad som kallas himlaglim eller himmelsströljus. 

Undvik ljus som reflekteras mot en konstgjord yta
Ljus som reflekteras mot väggar, billack, asfalt eller liknande kan lura insekter 
som naturligt lägger sina ägg i vatten att i stället lägga äggen på dessa konstgjor-
da ytor. Det är självfallet förödande för dessa arters fortplantning. Undvik alltså 
ljus som reflekteras mot olika slags artificiella ytor
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Ljusföroreningar – ett växande 
miljöproblem

Problematiken med fladdermössen och fa-
sadbelysningen illustrerar ett exempel på 
ett vanligt förekommande problem med 
ljusföroreningar. Det finns dock många 
andra arter som också är drabbade av ljus-
föroreningar. Det kan exempel leda till 
svårigheter att hitta föda, ökad predation, 
minskad reproduktion och att djuren lock-
as till farliga miljöer.

När en nattfjäril flyger håller den rak kurs 
genom att ha en bestämd vinkel mot 
månen. Det fungerar utmärkt eftersom av-
ståndet till månen är mycket stort. Men när 
vår nattfjäril försöker hålla en rak kurs 
genom att flyga med en bestämd vinkel 
mot en gatlykta ‒ som dess instinkter säger 
är månen ‒ fungerar det inte alls. I stället 
beskriver nattfjärilens flygbana formen av 
en spiral, som för insekten allt närmare 
lampan. Till sist är nattfjärilen fångad i 
lampans omedelbara närhet och flyger för-
virrad runt tills den får slut på energi och 
faller utmattad och döende till marken. 
Innan det går så långt, kanske det hinner 
bli dag igen. 

Att nattflygande insekter dras till lyktor är 
ett välkänt fenomen och kan iakttas vid 
miljarder lampor världen över. Att denna 
effekt av ljusförorening bidrar till den på-
gående utarmningen av insektsfaunan är 
idag ställt utom allt tvivel.

Olika slags konstgjorda ytor, som asfalt, be-
tong, glas och bilars lack, kan reflektera ar-
tificiellt ljus på ett sätt som får ytorna att 
likna en vattenyta. Insekter som på ett eller 
annat sätt är knutna till vatten kan ledas 
fel. Äggläggande dagsländor kan till exem-
pel bli så till den grad vilseledda att de läg-
ger sina ägg på dessa ytor. Dagsländor till-
bringar först ett år i vattendrag som 
nymfer. När de slutligen förvandlas till 

fullbildade insekter har det ett enda syfte: 
att föra släktet vidare. Om de då luras att 
lägga sina ägg på asfalt eller biltak, kan det 
leda till att lokala bestånd utrotas.

Även nattflyttande fåglar påverkas av ljus-
föroreningar. Hundratals miljoner fåglar 
flyttar över Nordsjön och Östersjön varje 
vår och höst. Oljeplattformarna på 
Nordsjön har orsakat problem med ljusför-
orening för flyttfåglarna under flera decen-
nier. Nattflyttande fåglar blir desorientera-
de av de starkt upplysta oljeplattformarna 
vid mulet och disigt väder. Fåglarna kan 
cirkulera runt de konstgjorda ljuskällorna 
och fortsätta med detta tills dagen gryr. 
Detta meningslösa flygande tär på fåglar-
nas energireserver och kan leda till att de 
faller ner i vattnet och dör. 

En annan sentida konstruktion som orsa-
kar ljusförorening, och för vilken det finns 
långt gångna planer för en omfattande ex-
pansion, är havsbaserade vindkraftspar-
ker. Dessa måste av säkerhetsskäl vara 
upplysta. På samma sätt som oljeplattfor-
mar gör vindkraftsparkerna att flyttfåglar 
som flyttar om natten i mulet väder blir 
desorienterade. Havsbaserad vindkraft bör 
därför förläggas där risken för negativa ef-
fekter minimeras. Det verkar dock vara 
möjligt att genom att ändra belysningens 
våglängd, så att man får ett rött sken, starkt 
minska påverkan på flyttfåglarna

Skyskrapor med upplysta fönster kan för-
virra flyttande fåglar. I Nordamerika dödas 
flera hundra miljoner fåglar varje år i kolli-
sioner med höga byggnader. Ofta sker det 
nattetid och under fåglarnas flyttning vår 
och höst. Praktiska försök visar att det går 
att kraftigt minska antalet dödade fåglar 
genom att släcka till exempel hälften av 
byggnadens fönster. I flera städer finns 
samarbeten mellan fastighetsförvaltare, 
lokala naturskyddsorganisationer och 
forskare som syftar till att få ner dödlighe-

6



ten som orsakas av att fåglar flyger in bygg-
nader. Man går ut med varningar inför nät-
ter då antalet kollisioner förväntas bli höga, 
så att de som vill skydda fåglarna kan 
släcka fönster.

När nykläckta havssköldpaddor ska ta sig 
kortaste vägen ner till stranden, kravlar de 
i den riktning där det finns mest ljus. Det är 
oftast där himlen spänner sitt valv över 
havet. Samtidigt försöker de avlägsna sig 
från mörka konturer som associeras med 
sanddyner och vegetation. Den konstgjor-
da belysning som sätts upp längs ständigt 
fler stränder ställer allt på ända. 
Sköldpaddsungarna söker sig mot den 
starka, artificiella belysningen och ham-
nar fullständigt fel. Otaliga nykläckta 
havssköldpaddor blir överkörda när de kor-

sar vägar eller dör av uttorkning. Nu finns 
det möjligheter att anpassa belysningen, 
både vad gäller våglängder och ljusets rikt-
ning och avgränsning. Genom att använda 
långa våglängder (rött ljus) undviker man 
att leda sköldpaddsungarna fel. På många 
platser görs en sådan anpassning. Ändå 
beräknas flera miljoner nykläckta havs-
sköldpaddor att dö varje år, därför att de bli-
vit vilseledda av det konstgjorda ljuset. 

Alla dessa exempel indikerar att när allt-
mer av landskapet och en allt större del av 
dygnet belyses, minskar livsutrymmet för 
nattlevande arter De vetenskapliga beläg-
gen ökar för att ljusföroreningar har bety-
dande ekologiska konsekvenser, och för att 
det är ett underskattat miljöproblem som 
redan idag har en effekt på arters överlevnad.
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Brunlångöra

Kroppslängd 37–52 mm, svanslängd 34–51 mm, spännvidd 23–29 mm, vikt 5–12 g. 

I de allra flesta fall då fladdermöss bebor en kyrka handlar det om brunlångöra (ti-
digare kallad långörad fladdermus). Denna art, vars öron är nästan lika långa som 
kroppen, jagar inte i det fria luftrummet utan söker efter byten bland kvistar och 
blad i trädkronor och liknande. Den är ingen snabbflygare, men desto bättre på att 
manövrera i trånga utrymmen. Brunlångörat använder inte alltid sitt ekolod, vilket 
har en poäng eftersom många insekter reagerar på de utsända ljuden genom att 
omedelbart falla mot marken och göra sig oåtkomliga för en fladdermus. 
Brunlångörat lyssnar gärna efter ljud från insekters tramp på trädens löv, och kan 
också söka efter byten med hjälp av sin syn. 

Brunlångörats sätt att flyga och jaga gör den till ett lätt byte för en rovfågel. Dess 
instinkter säger den därför att till varje pris undvika dagsljus. Om kyrkfasaden är 
upplyst hela natten tvekar brunlångörat att lämna sin kyrka.

I Sverige förekommer brunlångörat i Götaland och Svealand och i Norrland upp till 
Västerbotten. Den påträffas i skogar, som inte får vara för täta, parker och trädgårdar. 

Dagen tillbringar brunlångörat i trånga utrymmen i byggnader av olika slag, i ihå-
liga träd, fågelholkar och liknande. Under våren och sommaren bildar honorna 
små kolonier, där de föder upp sina ungar. De väljer gärna kyrkvindar eller kyrk-
torn, där det är lagom varmt och gott om utrymme. Det händer också att ladugårdar 
och mindre vindar utnyttjas. Under perioder med svalt och regnigt väder kan vin-
darna och andra större utrymmen inomhus användas för insektsjakt. Honan föder 
sin enda unge i slutet av juni, och i augusti är ungen flygfärdig. En fördel med stora 
vindsutrymmen är att ungarna kan lära sig att flyga inomhus, utan att riskera att 
bli tagna av rovfåglar eller ugglor. 

Övervintringen sker i jordkällare, övergivna gruvor och liknande svala utrymmen. 
De antingen sitter eller hänger i klorna med huvudet nedåt. Öronen hålls invikta 
under vingarna. Dessa positioner bidrar till att minska avdunstningen. Djuren var-
ken äter eller dricker under övervintringen, som pågår från november till april. 
Drygt ett gram fett räcker till att förse fladdermusen med energi. Den går i dvala, 
hibernerar, vilket betyder att alla kroppsfunktioner går ner till ett minimum, och 
att kroppstemperaturen sänks till 2–4 grader. 

Brunlångöronens parning äger rum i augusti och september, och oftast sker den i 
anslutning till övervintringsplatsen. Fladdermössen flyger runt i luften tillsam-
mans i en så kallad svärmning, och följer varandra i ett socialt spel. Det kan se ut 
som en dans. Under resten av året lever hanarna solitärt.
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Brunlångöra
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