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Parter: Västanviks Samfällighetsförening m.fl. ./. Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
Målet gäller: överklagande av Länsstyrelsens (MPD) beslut 2019-02-06, dnr. 551-359-
2017, ang. flygplatsverksamhet på Karlsborgs flygplats på fastigheten Karlsborgs flygfält 
1:1 i Karlsborgs kommun 
 

 
Domstolen har för avsikt att, i syfte att klarlägga utredningsläget beträffande barbastell 
och andra fladdermusarter, begära in ett yttrande från fladdermusexperten Jens Rydell. 
Domstolen har utformat de frågor den avser ställa enligt nedanstående. Domstolen 
bereder er nu tillfälle att inkomma med synpunkter på de frågor som domstolen avser 
ställa samt framställa eventuellt egna önskemål om frågor till experten (notera att 
domstolen slutligen avgör vilka frågor som ställs och utformningen av dessa).  
 
 
Mark- och miljödomstolen önskar ert yttrande i följande frågor avseende barbastell (Barbastella 
barbastellus). 
 

1. Är, och i så fall, i vilken utsträckning är, fladdermusarten barbastell känslig för ljusexponering 
respektive kraftig och bredspektral ljudexponering utanför övervintringsplatsen under tid för 
övervintring, under födosök, under migrering mellan övervintringsplats, koloniplats och 
födosöksområde. Frågan ställs mot bakgrund av dess artspecifika födosöksbeteende som i viss 
mån avviker från andra fladdermusarters beteende i sagda hänseende.  
 

2. I den mån ljusexponering respektive ljudexponering enligt ovan påverkar fladdermusarten 
barbastell; vad kan sägas om påverkan på barbastellens beteende som en följd av dessa 
exponeringar? 

 

 
3. Vilka uppgifter finns, enligt din vetskap i din egenskap av fladdermusexpert, tillgängliga om 

födosöksområden och koloniplatser för de individer av barbastell som övervintrar i Karlsborgs 
fästning samt om placering av in- och utgångar från övervintrings- och viloplatser för barbastell i 
Karlsborgs fästning? 

 
Finns det enligt din mening anledning att anta att andra fladdermusarter utnyttjar området i anslutning 
till Karlsborgs fästning och flygplatsen för övervintring, som viloplatser, som yngelplats och som 
födosöksområde. Om så kan antas vara fallet önskar domstolen svar på ovanstående frågor även avseende 
dessa arter. 
 
Av yttrandet bör framgå vilket vetenskapligt stöd som finns för era bedömningar och svar. 
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För det fall ni har synpunkter eller önskemål ska dessa ha inkommit till domstolen senast 
den 31 januari 2020.  
 
Mark- och miljödomstolen tar gärna emot inlagor som inte är alltför omfattande via e-
post i pdf-format. Om en handling skickas via e-post behöver den inte samtidigt skickas 
på annat sätt. Ange målnummer M 906-19. 
 

Har ni/du frågor? 

På webbplatsen finns information om domstolen och om handläggningen. Kontakta oss 
gärna om ni/du har frågor:. 
 
 
0521-270 210 
Maud Matsson, domstolshandläggare 
 
Joen Morales, tekniskt råd 
0521-270 208 
 
 
 
Mottagare 
Christer Haagman, Milhjobyrån Repslagaregatan 7, 544 30 Hjo 
Karlsborgs kommun, 546 82 Karlsborg 
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 403 40 Göteborg 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Skaraborgs Naturskyddsförening, c/o Ulla Kjellander, Nygården 1, 544 92 Hjo 
Lina Weinmann, LedR MPE Pl 920, 749 81 Enköping 


