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Planerade åtgärder vid Petersvik kan hota fladdermöss – artskyddet måste utredas 
 
Sundsvalls kommun har i utskick till privathushåll i maj 2020 meddelat att det kommunägda 
bolaget Sundsvalls Logistikpark AB med start i juni 2020 avser genomföra skogsavverkning, 
flyttning och rivning av byggnader och markarbeten i Petersvik öster om Sundsvall. 
Åtgärderna genomförs i syfte att anlägga en logistikcentral och en containerhamn. Mark- och 
miljödomstolen och mark och miljööverdomstolen har beviljat miljötillstånd för detta. Den 
senare domen överklagades till Högsta domstolen, där begäran om prövningstillstånd avslogs 
med motiveringen att det inte kommit fram något skäl att meddela prövningstillstånd. 
 
Föreningen Skydda Skogen har i maj 2020 tagit del av uppgifter från Länsstyrelsen i 
Västernorrlands län och Sundsvalls kommun som inte ingått i miljöprövningarna av den 
exploatering som planeras i Petersvik. Uppgifterna rör förekomst av fladdermöss, vilka är 
fridlysta enligt svensk lag och enligt EU:s Art- och Habitatdirektiv, samt två internationella 
konventioner som Sverige undertecknat (CMS / Bonnkonventionen samt EUROBATS). De 
uppgifter vi tagit del av, eller andra uppgifter som rör fladdermöss, har så vitt vi kunnat utröna 
inte ingått i prövningen hos myndigheter och domstolar som handlagt ansökan från Sundsvall 
kommun och Sundsvalls Logistikpark AB. Uppgifterna om fladdermöss som Skydda Skogen 
tagit del av i maj 2020 beskrivs i det följande. 
 
Sundsvalls kommun gav 2017 ut ”Fakta och planeringsunderlag Natur och friluftsliv”, där 
naturmiljöer och artförekomster i kommunen samt lagstiftning som skyddar djur och växter i 
Sverige och EU beskrevs. Sundsvalls kommun nämnde fem arter av fladdermöss som vid 
denna tid observerats i kommunen; brunlångörad fladdermus, mustaschfladdermus, 
taigafladdermus, nordfladdermus och vattenfladdermus. Som källa till dessa uppgifter angavs 
länsstyrelsen och kommunens miljökontor. Sundsvalls kommun klargjorde att fladdermöss 
aldrig utan tillstånd får fångas, skadas eller dödas. Sundsvalls kommun återgav också de 
övergripande målsättningarna med EU:s art och habitatdirektiv.      
 
Med anledning av Sundsvalls kommuns uppgifter om förekomst av fladdermöss i kommunen 
har Skydda Skogen 2020-05-20 till och med 2020-05-24 undersökt vad som är känt om 
fladdermöss i Petersvik eller närområdet genom att fråga länsstyrelsen i Västernorrland och 
söka i Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
 
Kunskapen om fladdermöss i Västernorrlands län har beskrivits som bristfällig, både när det 
gäller vilka arter som är förekommande i området och var de arter som observerats har sina 
födosöksområden och kolonier. Fram till 2006 hade endast ett fåtal undersökningar 
genomförts. Därför genomfördes en inventering mellan 2006 och 2008 i länets samtliga 
kommuner (Länsstyrelsen Västernorrland, 2006, 2008). I denna kontext genomfördes en 
inventering 2006 av fladdermöss i stadsdelen Granbacken, belägen nordväst om Petersvik i 
anslutning till det område som nu är föremål för exploatering. Inventeringen i Granbacken 
föranleddes av tidigare uppgifter från 2002 om observationer av trollfladdermus i samma 
område.  
 



Vid inventeringen 2006 observerades sju födosökande individer av nordfladdermus och 5 
födosökande individer av mustaschfladdermus. Observationerna är registrerade hos 
Artdatabanken, där nordfladdermus finns upptagen på den nationella rödlistan som NT (”near 
threatened”, översatt ”sårbar”). Det är dock problematisk att länsstyrelsen hittills inte kunnat 
hitta slutrapporten som beskriver delinventeringen 2006 i Granbacken.  
 
Det har i korrespondens mellan Skydda Skogen och länsstyrelsen framkommit att någon 
strukturell bedömning om landskapet i Petersvik kan hysa fladdermöss, eller någon 
inventering, aldrig genomförts i området. Trots att bedömningar av sannolikheten att 
fladdermöss kan förekomma i ett område idag är norm inför miljöprövningar av större 
markingrepp, något som styrks av ett betydande antal rättsliga prövningar och 
myndighetsbeslut, både i Västernorrlands län, Sverige i övrigt och i andra EU-länder.    
 
Skydda Skogens bedömning efter fältbesök är att Petersvik med dess mosaik av öppna och 
slutna marker, grova gamla lövträd, äldre trähusbebyggelse och närhet till öppet vatten bör ha 
goda förutsättningar att fungera som övervintringsplats, reproduktions- och födosöksområde 
för ett flertal arter av fladdermöss. Både nordfladdermus och mustaschfladdermus vistas i 
kulturpräglade miljöer liknande den som finns i Petersvik. Observationer av nordfladdermus 
och mustaschfladdermus i Granbacken med dess omedelbara närhet till Petersvik ökar enligt 
vår mening också sannolikheten att arterna kan förekomma även i det senare området.  
 
Vidare ska omnämnas att Skydda Skogen den 24 maj 2020 mottagit muntliga uppgifter från 
Mikael Westman (070-302 96 22), boende i Sundsvall, att denne 2017 observerat fladdermöss 
vid Villa Granli i Petersvik. Mikael Westman ansvarar själv för riktigheten i dessa 
uppgifter.     
 
Föreningen Skydda Skogen begär att länsstyrelsen som tillsynsmyndighet för 
artskyddsförordningen, med anledning av de uppgifter som framkommit och som beskrivit 
ovan, agerar och fattar beslut i syfte att upprätthålla det artskydd som finns för fladdermöss 
enligt EU:s art och habitatdirektiv. En inventering av fladdermöss i Petersvik bör utföras som 
en del av en artskyddsutredning och bedömning kring påverkan och dispens. Planerad 
skogsavverkning, rivning av hus och markarbeten måste skyndsamt och tillsvidare stoppas. 
Föreningen Skydda Skogen önskar att länsstyrelsens beslut och tillsynsåtgärder i denna fråga 
delges föreningen.      
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