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Projekt flagermus i Vejle Kommune 2015-2017

For at give befolkningen i Vejle Kommune 
en mulighed for at opleve og få en større 
viden om flagermus har vi desuden a�oldt 
flere offentlige flagermusture. Projektet 
er blevet præsenteret i lokale medier og i 
forbindelse med en udstilling på Økolariet, 
Vi har selv omtalt projektet i en folder, 
på DN Vejles hjemmeside og i DN Vejles 
nyhedsbrev.

Flagermusprojektet blev stø�et økonomisk 
af Vejle Kommune og Naturstyrelsen.

Vi vil i denne rapport præsentere projektets 
resultater.

Erik Björksten
Per Delphin
Westy Esbensen
Ole Jespersen
Lars Kromann-Larsen
Uffe Rømer

I årene 2015-2017 har vi, 6 medlemmer 
af bestyrelsen for Danmarks Naturfred-
ningsforening i Vejle Kommune, registreret 
flagermus 520 steder i kommunen.

Viden om udbredelsen af flagermus i Vejle 
Kommune har betydning for kommunens 
planlægning, da alle danske flagermusarter 
er besky�et af EU´s Habitatdirektiv. Det 
indebærer bl.a., at kommunen skal sikre 
sig, at der ikke planlægges eller tillades 
aktiviteter, der kan skade flagermusenes 
yngle- eller rasteområder.

Ifølge »Forvaltnngsplan for flagermus« fra 
2013 var 9 af Danmarks 17 flagermusarter 
registreret i Vejle Kommune. Deres udbre-
delse var imidlertid ikke kortlagt i detaljer.

Derfor indgik vi en aftale med Bo Levesen, 
Vejle Kommune om at iværksæ�e et flager-
musprojekt, som skulle skaffe en viden, der 
kunne være med til at sikre flagermusenes 
levesteder. 

Flagermus jager om na�en insekter bl.a. over 
enge, ved skovbryn og ved åer.



Flagermusenes ekkolokalisering og jagtform 
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Ekkolokalisering

Flagermus kan navigere og finde by�edyr 
i fuldstændigt mørke ved hjælp af 
ekkolokalisering. Flagermusene udsender 
højfrekvente lyde (ultralyde) og orienterer 
sig efter ekkoet. Lydene er så højfrekvente, 
at vi ikke kan høre dem, men ved hjælp 
af ly�eudstyr kan lydene omsæ�es til 
hørbar lyd, og ly�eudstyret kan optage 
flagermusenes orienteringslyde. 

Flagermusenes orienteringslyde er som 
regel karakteristiske for hver enkelt art. Ved 
at se på skrigenes form, hvilken frekvens de 
ligger på, og hvor lang tid der er mellem de 
enkelte skrig, kan man i de fleste tilfælde 
bestemme flagermusene.

Jagtform

Flagermus er specialiserede arter, og deres 
ekkolokaliseringslyde og deres vingeform er 
tilpasset særlige former for jagt.

De smalvingede arter Brun - og Skimmel-
flagermus jager især insekter i retlinet flugt 
højt over skove og enge, mens Syd - og 
Troldflagermus oftest flyver i store kurver i 
nærheden af træer.
Vand- og Damflagermus jager især 
over vand og samler insekter på eller 
over vandoverfladen. Pipistrel- og 
Dværgflagermus jager som regel tæt på 
træer, mens de bredvingede arter Langøret 
flagermus og Frynseflagermus jager tæt ved 
eller inde i vegetationen. 

Eksempel på et spektrogram.
Optagelsen af en Pipistrelflagermus´ 
ekkolokaliseringsskrig, som det kan se ud i 
computerprogrammet Batsound.
Skrigene når ned til 45 kHz. Længst til venstre i 
spektrogrammet søger flagermusen efter insekter. 
Ved 800 ms opdager den by�et, og skrigene 
ligger derefter tæ�ere. Skrigene ligger lavere 
(ned til 30 kHz) og endnu tæ�ere omkring 1.000 
ms. Det er det såkaldte buzz, som udsendes 
lige inden by�et fanges. Efter en kort pause 
genoptager flagermusen søgningen efter insekter.

Optageudstyr. Til venstre den håndholdte fla-
germusdetektor, til højre loggeren.
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Fra april 2015 har vi registreret flagermu-
senes ekkolokaliseringsskrig med 3 Pe�ers-
son 500 loggere og fra foråret 2016 desuden 
med 3 håndholdte Anabat Walkabout 
flagermusdetektorer. 

Loggeren lægges på jorden eller sæ�es op i 
et træ og optager na�en igennem lyden fra 
alle de flagermus, som besøger lokaliteten. 
Med den håndholdte flagermusdetektor 
kan vi besøge flere lokaliteter en aften eller 
en nat.
 
Optagelserne gemmes på et hukommelses-
kort, og lydene kan dagen efter eller på et 
senere tidspunkt analyseres ved hjælp af 

computerprogrammet Batsound. 

Lydkortet kan efter en nats optagelser inde-
holde mellem nogle få og op til flere hun-
drede lydfiler. Vi udvælger to filer med hver 
art, der er optaget på lokaliteten, navngiver 
filerne og gemmer dem på OneDrive. 

Det er ikke ualmindeligt at finde 3-4 arter af 
flagermus på en lokalitet en enkelt nat, og  
særlig gode lokaliteter, som f.eks. parker el-
ler haver med et vandhul eller mølledamme 
omgivet af løvtræer, kan have besøg af 6 
eller 7 flagermusarter på en enkelt nat. 
Vi har besøgt 520 lokaliteter fordelt over 
hele Vejle Kommune. Flere af lokaliteterne 
har vi besøgt flere gange. På en enkelt af 
disse fandt vi 8 flagermusarter.

Registrering af flagermus i Vejle Kommune

De 520 lokaliteter, hvor vi har registreret flagermus.
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Damflagermus er en mellemstor art med et 
vingefang på 24-30 cm.

Damflagermus er en sjælden art.

Langt hovedparten af de jyske Damflager-
mus overvintrer i de midtjyske kalkgruber; 
enkelte kan dog beny�e besky�elsesrum 
eller brønde til overvintring. Om somme-
ren findes Damflagermus i Midtjylland og 
omkring Lim�orden op til 100 km fra kalk-
gruberne. Der er gjort enkelte fund i det 
sydlige Jylland ved Kolding og Aabenraa. 
Omkring Guldborgsund er der en bestand, 
som overvintrer på loftet af et parcelhus. 

Damflagermusen jager oftest over vand, 
hvor den bl.a. finder myg og vårfluer, men 
den kan også jage over land, hvor den kan 
tage biller og natsommerfugle.

Vi har fundet Damflagermus på 32 lokalite-
ter svarende til 6% af de undersøgte lokali-
teter i Vejle Kommune
Bortset fra de to forekomster ved Kolding 
og Aabenraa er Damflagermus ikke tidligere
registreret syd for Fårup Sø.

I januar 2018 fandt vi en enkelt eller to Dam-
flagermus, som overvintrede i en brønd på 
sydsiden af Vejle Fjord. Det er den sydligste 
kendte vinterforekomst af Damflagermus i 
Jylland.

Damflagermus (Myotis dasycneme)

Eksempel på et spektrogram.
Myotisarternes (deriblandt Dam-, Vand-, Fryn-
se-, Skæg-og Brandts flagermus) ekkolokalise-
ringslyde kan være svære at skelne fra hinanden. 
Når Damflagermus som her jager over vand er 
skrigene dog nemme at kende. Skriget »knækker« 
ved 33-34 kHz.

Overvintrende Damflagermus i Mønsted Kalk-
grube.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Damflagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x10 km 
kvadrater, hvor Damflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«).
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Vandflagermus er en lille til mellemstor art 
med et vingefang på 23-28 cm. 

Arten er almindelig stort set overalt i Dan-
mark. 

Vandflagermus yngler som regel i hule 
træer. Over 20.000 Vandflagermus 
overvintrer i de midtjyske kalkgruber. Ud 
over kalkgruberne kan Vandflagermus over-
vintre i besky�elsesrum, iskældre, brønde 
og måske i hule træer.

Vandflagermus jager især over åer, søer 
og damme, hvor den fanger myg og andre 
vandinsekter. Over land kan den bl.a. også 
tage bier og hvepse.

Vandflagermus (Myotis daubentonii)

Vi har registreret Vandflagermus på 177 
lokaliteter svarende til 34 % af de undesøgte 
lokaliteter i Vejle Kommune. Vi har des-
uden fundet overvintrende Vandflagermus 
i besky�elsesrum i Vejle, i en bunker på det 
tidligere Flyvestation Vandel , i brønde på 
sydsiden af Vejle Fjord og hvor Højen Å 
føres under Koldingvej.

Overvintrende Vandflagermus i et besky�elses-
rum i Vejle.

Eksempel på et spektrogram.
Vandflagermusens skrig er s-formede. Skriget er 
kraftigst ved omkring 45 kHz. Det gule »grums« 
til højre for skrigene er ekkoer der kastes tilbage 
fra omgivelserne. Ekkoet er også kraftigst om-
kring 45 kHz.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Vandflagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x 10 km 
kvadrater, hvor Vandflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Frynseflagermus er en lille til mellemstor art 
med et vingefang på 24-28 cm.

Frynseflagermusen er ret sjælden.
Den findes i lokale bestande over hele Dan-
mark og er mere almindelig på Bornholm.
Den har muligvis været noget overset. Siden 
»Forvaltningsplan for flagermus« udkom i 
2013, er den fundet flere nye steder i landet. 

Frynseflagermus yngler i hule træer og i 
huse, og den overvintrer i de midtjyske 
kalkgruber og i kældre.

Frynseflagermusens brede vinger er tilpas-
set langsom flugt. Den jager tæt på vegeta-
tionen, ofte inde mellem træerne, men den 
kan også tage insekter, mejere og edderkop-
per, som sidder på stammer eller på jorden.

Frynseflagermus (Myotis na�ereri)

I Vejle Kommune, hvor den ikke tidligere er 
registreret, har vi fundet Frynseflagermus 
på 21 lokaliteter i den sydlige del af kom-
munen. De 21 lokaliteter svarer til 4 % af de 
undersøgte lokaliteter.

Eksempel på et spektrogram.
Frynseflagermusen skrig kan starte over 110 
kHz og slu�e under 20 kHz. Skriget er næsten 
helt lineært.

Mølledammen i Højgård Skov, hvor vi første 
gang registrerede Frynseflagermus. Frynsefla-
germusen jager gerne i lysninger i skoven, hvor 
der er opvækst af træer.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Frynseflagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x 10 km 
kvadrater, hvor Frynseflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Troldflagermus (Pipistrellus nathusii)

Troldflagermus er en lille art med et vinge-
fang på 22-25 cm.

Troldflagermus er en almindelig art, som er 
udbredt over hele landet bortset fra dele af 
Vest- og Nordjylland. 

Både sommer og vinter opholder Troldfla-
germus sig om dagen i huse eller hule træer.
 
Troldflagermusen jager ofte i hurtig flugt 
langs skovkanter og i lysninger i gammel 
løvskov, men den kan også jage myg og 
andre små insekter ved søer og åer.

Ringmærkning af Troldflagermus i de 
baltiske lande har vist, at de trækker til bl.a. 
Tyskland, Frankrig og Italien. Om efteråret 
er der set udtrækkende Troldflagermus bl.a. 
ved Dueodde og ved Gedser, så meget tyder 
på, at også en del af de danske Troldflager-
mus trækker mod syd om efteråret.

I Vejle Kommune har vi fundet den på 241 
lokaliteter, svarende til 46% af de under-
søgte lokaliteter.

Flagermusenes skrig kan bruges til ekko-
lokalisering, men skrigene kan også fungere som 
sociale kald:

I parringstiden fra midten af august måned 
sidder hanner af Troldflagermus i huller i træer 
og forsøger med en trille at kalde hunner til. 
Trillen ligger på 15-20 kHz, og kan høres af 
unge mennesker.

.
Eksempel på et spektrogram.
Troldflagermusens skrig ligner skriget fra 
Pipistrelflagermus og Dværgflagermus, men det 
slu�er normalt ved en frekvens på under 41 kHz.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Troldflagermus ,er markeret med røde prikker. De 10 km x 10 km 
kvadrater, hvor Troldflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Dværgflagermus er en lille art med et vinge-
fang på 18-22 cm. 

Den er meget almindelig i hele sit udbre-
delsesområde, som omfa�er hele landet 
undtagen dele af Vestjylland og det vestlige 
Nordjylland. 

Dværgflagermus opholder sig både sommer 
og vinter i huse og hule træer.

Den jager små insekter i skovkanter, haver 
og parker. 

Dværgflagermus er ligesom andre flager-
mus ny�edyr. En undersøgelse viste, at 
Dværgflagermusen kan fange mellem 2.000 
og 3.000 myg på en nat.

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus)

Vi har registreret Dværgflagermus på 206 
lokaliteter, svarende til 40 % af de under-
søgte lokaliteter i Vejle Kommune.
I den nordlige del af kommunen er den 
mindre almindelig end den nært beslægtede 
Pipistrelflagermus. 

Eksempel på et spektrogram.
Dværgflagermusens skrig ender ofte over 48 
kHz.

En Pipistrel- eller Dværgflagermusunge, som 
havde forvildet sig ind i udestuen til et hus ved 
Kolonihaven Sandagergård i Vejle.
Når flagermusunger forlader barselstuen i be-
gyndelsen af august, ender de undertiden på jor-
den eller som her på gulvet, hvorfra de ikke kan 
le�e. Det bedste råd er da, at man, iført handsker 
så man undgår bid, samler ungen op og sæ�er 
den fra sig på en mur eller et andet højt sted.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Dværgflagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x10 km 
kvadrater, hvor Dværgflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Pipistrelflagermus er en lille art med et 
vingefang på 18-22 cm.

Pipistrelflagermus er udbredt i Syd- og 
Sønderjylland. Derudover er der enkelte 
registreringer spredt over hele landet.
Pipistrelflagermus opholder sig sommer og 
vinter især i huse.

Pipistrelflagermus lever af små insekter, 
som den finder i skovkanter, i haver og i 
parker. 

I begyndelsen af 80´erne opdagede man, at 
der findes to former af Dværgflagermus, 
som kunne adskilles på deres ultralydskrig. 
Senere har DNA-undersøgelser vist, at der 
er tale om to arter, som blev beskrevet som 
Dværgflagermus (P. pygmaeus) og Pipistrel-
flagermus (P. pipistrellus).

Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus)

Vi har registreret Pipistrelflagermus på 283 
steder, svarende til 54 % af de undersøgte lo-
kaliteter i Vejle Kommune, og vi skønner, at 
Pipistrelflagermus er den mest almindelige 
flagermusart i Vejle Kommune.

Eksempel på et spektrogram.
Pipistrelflagermusens skrig ender ofte på 43-46 
kHz.

Abrahamsens Gård ved Jelling Skov husede i 
sommeren 2015 en koloni af Pipistrelflagermus.
Abrahamsens Gård ligger ideelt for en flager- 
muskoloni tæt ved skovkanter og et vandhul, 
hvor flagermusene kan jage.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Pipistrelflagermus, er markeret med røde prikker. De 10km x10 km kva-
drater, hvor Pipistrel flagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Brunflagermus er en stor art med et vinge-
fang på 35-40 cm. 

Den er almindelig i områder med meget 
løvskov i Østjylland, på Sjælland og på Fyn. 
Den er mere fåtallig i Vest- og Nordjylland. 

Brunflagermus´ sommer- og vinterkvarterer 
er i hule træer. Nogle Brunflagermus træk-
ker muligvis mod syd om efteråret.

Brunflagermusen har smalle vinger, som 
er tilpasset hurtig flugt. Den jager ofte højt 
over skove eller enge, men kan også finde 
føden langs skovbryn, langs bygninger eller 
over vand. Den lever af store insekter.

Brunflagermusen flyver allerede omkring 
solnedgang. I foråret og efteråret kan man 
se den jagende i fuldt dagslys.

Brunflagermus (Nyctalus noctula)

Eksempel på et spektrogram.
Brunflagermusens ekkolokaliseringslyd går ned 
til 18-20 kHz og kan høres med det »blo�e« øre 
af unge mennesker. Skrigene er meget kraftige og 
kan registreres på 100-200 meters afstand.

Vi har registreret Brunflagermus på 245 lo-
kaliteter, svarende til 47% af de undersøgte 
lokaliteter i Vejle Kommune.

Brunflagermus er nem at kende på sin størrelse 
(65-85 mm fra hoved til hale) og sin rødbrune 
pels.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Brunflagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x 10 km 
kvadrater, hvor Brunflagermus tidligere er registreret, er grønne (» Forvaltningsplan for flagermus«)
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Sydflagermus er en stor art med et vinge-
fang på 33-39 cm. 

Den er meget almindelig næsten overalt i 
Danmark. 

Sydflagermus er både sommer og vinter 
kny�et til huse, som regel større villaer, og 
huse på landet. 

Sydflagermusen jager hyppigst langs skov-
bryn, ved enligt stående træer og i parcel-
hushaver med gamle træer, men den kan 
også søge føde ved hvide gadelamper, som 
tiltrækker mange insekter. Den lever bl.a. af 
biller og natsommerfugle.

Sydflagermus (Eptesicus serotinus)

Sydflagermus jager gerne ved gadelamper.

Eksempel på et spektrogram.
Sydflagermusens ekkolokaliseringsskrig ender 
ofte på 25-27 kHz. Pauserne mellem skrigene 
ligger tit på 130-160 ms.

Vi har fundet Sydflagermus på 158 loka-
liteter svarende til 30 % af de undersøgte 
lokaliteter i Vejle Kommune.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Sydlagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x10  km kva-
drater, hvor Sydflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Skimmelflagermus er en mellemstor art med 
et vingefang på 26-33 cm. 

Den er almindelig i den nordøstlige del af 
Sjælland. Desuden findes der en overvin-
trende bestand i Århus, og over det meste af 
landet er der spredte sommerregistreringer 
af arten.

Skimmelflagermus beny�er parcelhuse og 
huse på landet som opholdssteder om som-
meren. De overvintrer i højhuse og boligkar-
reer i byer.

Skimmelflagermus jager insekter, bl.a. myg 
og biller over åbne landskaber, over søer og 
langs skovkanter og levende hegn, og lige-
som Sydflagermus kan den også finde insekter 
ved vejlamper. 

Skimmelflagermus (Vespertillio murinus)

I Vejle Kommune har vi i det sene efterår 
registreret hanners sociale lyd ved flere høj-
huse i Vejle, og i alt har vi registreringer af 
Skimmelflagermus på 11 lokaliteter. De 11 
lokaoliteter svarer til 2 % af de undersøgte 
lokaliteter i Vejle Kommune.

Sidst på efteråret kan man høre hannernes »re-
virsang«, som sandsynligvis tiltrækker hunner 
og samtidig fungerer som en markering af et 
territorie. Unge mennesker kan høre revirsan-
gen med det blo�e øre. 

Eksempel på et spektrogram.
Ekkolokaliseringsskrigene ender tit på 23-26 
kHz. Pauserne mellem skrigene er lange og 
regelmæssige.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Skimmellagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x 10 km 
kvadrater, hvor Skimmelflagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagermus«)
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Langøret flagermus er en mellemstor art 
med et vingefang på 24-29 cm. 

Den er kendt fra hele landet bortset fra dele 
af Vest- og Nordjylland. Den er sandsynlig-
vis ret almindelig.

Langøret flagermus opholder sig om som-
meren oftest i lader eller på kirkelofter, men 
kan også holde til i hule træer og i flager-
muskasser. Den overvintrer i bygninger og 
hule træer. 

Langøret flagermus er en bredvinget art, 
som er specialist i jagt tæt på vegetation og 
mure, hvor den kan tage siddende insekter, 
fortrinsvis natsommerfugle. 

Den kan også finde by�et uden at beny�e 
ultralydskrig. Med sine store ører kan den 
f.eks. høre lydene fra en natsommerfugl.

Langøret flagermus (Plecotus auritus)

Vi har registreret Langøret flagermus på 72 
lokaliteter, svarende til 15 % af de under-
søgte lokaliteter i Vejle Kommune.

Langøret flagermus kendes let på de meget lange 
ører. Langøret flagermus har faste ædepladser 
f.eks. på kirkelofter eller i lader. Under ædeplad-
sen ligger der ofte en bunke afrevne sommerfug-
levinger. Foto: Brian Petersen

Eksempel på et spektrogram.
Skrigene er tit meget svage og registreres da kun 
på en afstand på maks. 10 m.
Skrigene kan bl.a. kendes på en karakteristisk 
krumning og på, at den harmoniske lyd (til højre 
for hvert skrig) er lineær eller krummer modsat.
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De lokaliteter, hvor vi har fundet Langøret flagermus, er markeret med røde prikker. De 10 km x10 km 
kvadrater, hvor Langøret flagermus tidligere er registreret, er grønne (»Forvaltningsplan for flagemus«).
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Brandts flagermus og Skægflagermus er 
små arter med et vingefang på 19-24 cm.

Skægflagermus er kun fundet på Bornholm. 
Brandts flagermus er almindelig på Born-
holm, mens der er små bestande på Lolland 
og i Midtjylland. 

Arterne er aldrig fundet med sikkerhed i 
Vejle Kommune.

Brandts flagermus (Myotis brandtii) 
Skægflagermus (Myotis mystacinus)

Vi har en enkelt gang optaget en flagermus, 
som sandsynligvis er Brandts eller Skæg-
flagermus. Optagelsen er fra en skov ved 
Brejning.

De to arter kan imidlertid ikke adskilles 
på ultralydskrigene, men har man dem i 
hånden, kan de to arter kendes på forskelle i 
størrelsen af deres tænder.

Hvis vi på et tidspunkt optager et tilsva-
rende skrig, vil Hans Baagøe, Københavns 
Universitet forsøge at fange flagermusen i et 
net og bestemme den.

Flagermushannerne kan beny�e flagermuskasser 
til dagkvarter om sommeren. 
Flagermuskasserne kan dog ikke ersta�e gamle 
træer med spæ�ehuller og revner i barken, og 
det kan være at man skal vente et par år inden 
flagermusene fly�er ind.
Du kan finde opskrifter på flagermuskasser på 
ne�et.

Eksempel på et spektrogram.
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Flagermusene forlader vinteropholdssteder-
ne i april eller maj. Om sommeren, når de 
ikke er på jagt om na�en, opholder de sig i 
huse og i hulrum i træer.

Hannerne tilbringer sommerdagene 
alene eller få sammen. Hunnerne samles 
i kolonier, kaldet barselsstuer, hvor de 
føder deres unger i slutningen af juni eller 
begyndelsen af juli. Omkring 1. august er 
ungerne flyvefærdige. Barselsstuerne kan 
være i et hulrum i et træ eller på loftet af et 
hus.

Der kan undertiden være lidt støj fra en 
koloni på loftet i huset, men normalt volder
flagermusene ikke problemer. De sidder 
skjult, de gnaver ikke i ledninger og 
ødelægger ikke isoleringen. 

Flagermus kan have rabies. De bliver ikke 
aggressive, men hvis man rører flagermus-
ene, kan man blive bidt og inficeret med 

Sommeropholdssteder

rabies. Læs mere om rabies og flagermus i 
huset på Naturstyrelsens hjemmeside. Søg 
på Google: Naturstyrelsen og flagermus i 
huset.

Skovejere kan finde gode råd til, hvordan 
de kan besky�e flagermus i skovene i 
Miljøministeriets pjece “God praksis for 
skovarealer med flagermus”.

Flagermusene kan både sommer og vinter holde 
til i hulrum i træer i alléer og skove.
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I løbet af efteråret, som regel i oktober, når 
der ikke længere er insekter i luften, går 
flagermusene i dvale. Stofskiftet nedsæ�es, 
og flagermusenes temperatur tilpasses 
omgivelserne. De fleste arter overvintrer 
i huse og i hule træer, men altid steder, 
hvor de kan være uforstyrrede og skjult for 
�ender, og hvor der er køligt. 

I huse overvintrer de f.eks. i hulmure og 
på lofter under isoleringen. De sidder ikke 
frit fremme, de er svære at finde, og ejeren 
er ofte ikke klar over, at hun eller han har 
overvintrende flagermus i huset.

Træer kan også beny�es til overvintring. 
Flagermusene sidder da, ofte flere tæt 
sammen i større og mindre hulrum, i gamle 
spæ�ehuller eller i revner i barken på grene 
eller på stammen.

Omkring 20.000 Vandflagermus og 
omkring 3.000 Damflagermus overvintrer i 
kalkminerne i Mønsted, Daugbjerg, 

Vinteropholdssteder

Thingbæk og Smidie, hvor de gemmer sig i 
sprækker og revner i kalken. Men man har
også fundet enkelte Vandflagermus andre 
steder bl.a. i Kronborg kasema�er (5-10 
individer), i et par iskældre på Lolland (12-
28) og i en bunker syd for Silkeborg (50-80 
individer). 

I november 2015 gik vi derfor under jorden 
for at  undersøge, om Vandflagermus også 
overvintrer i de gamle besky�elsesrum i 
Vejle Kommune, og vi fandt 6 Vandflager-
mus i det første besky�elsesrum, vi besøgte.

Siden har vi fortsat eftersøgningen og 
fundet Vandflagermus i:

Besky�elsesrum, Grejsdalvej, Vejle: 
6 i vinteren 2015-16, 8 i vinteren 2016-17 og 
16 i vinteren 2017-18.

Vandflagermus klumper sig sammen i et beskyt-
telsesrum i Vejle.
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Besky�elsesrum 1 i Svendsgade, Vejle:
1 i vinteren 2015-16.

Besky�elsesrum 2 i Svendsgade, Vejle:
7 i vinteren 2017-18.

Besky�elsesrum på Fredericiavej, Vejle:
2 i vinteren 2017-18.

Bunker på den tidl. Flyvestation Vandel:
1 i vinteren 2015-16.

Rør, som fører Højen Å under Koldingvej:
8 i vinteren 2017-18.

5 brønde på sydsiden af Vejle Fjord:
47 eller 48 i vinteren 2017-18.

Vi fandt desuden 2 Langøret flagermus i 
Vejle Fjord-broen i vinteren 2016-17.

I en brønd på sydsiden af Vejle Fjord fandt 
vi i vinteren 2017-18 1 eller 2 Damflagermus.

Hvis flagermusene forstyrres under dvalen, 
kan de vågne op og tære på deres begræn-
sede fedtreserver. Derfor opholdt vi os kun 
kort tid i besky�elsesrummene.

For at forbedre flagermusenes muligheder for at 
overvintre sa�e vi fundablokke, brædder og fla-
germuskasser op i 5 besky�elsesrum i vinteren 
2016-17, og i vinteren 2017-18 overvintrede en 
Vandflagermus oven på et bræt og en i en flager-
muskasse i et besky�elsesrum på Fredericiavej i 
Vejle.

Damflagermus i en brønd på sydsiden af Vejle 
Fjord. Damflagermus er større end Vandflager-
mus, og den kan kendes på den længere under-
arm. Der var muligvis også en anden Damfla-
germus i brønden, men den sad for langt nede, 
til at vi kunne måle underarmens længde.

Overvintrende Vandflagermus i en brønd.
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Flagermusture og omtale af flagermusprojektet

Vi har a�oldt offentlige flagermusture ved 
Jelling Skov, Brøndsted Mølle og Vingsted 
Mølle. Turleder på alle turene var Katrine 
Hulgard fra Biologiformidling.dk.
I maj 2015 slog vi en na�ergaletur og en 
flagermustur sammen under titlen »Na�ens 
sangere og na�ens flyvere«.

Vi har skrevet en lille artikel til Lokalavi-
sen i Vejle, og flagermusprojektet er blevet 
omtalt flere gange i Vejle Amts Folkeblad. Vi 
har løbende orienteret om projektet på DN
Vejles hjemmeside og i DN Vejles nyheds-
brev. Se på www.dnvejle.dk.

Desuden har vi udarbejdet en folder om 
projektet. Folderen er udleveret til lodsejere, 
som vi har besøgt, og andre interesserede. 

Økolariet i Vejle lavede i foråret 2017 en 
plancheudstilling om flagermus og flager-
musprojektet.

Der ly�es efter Vandflagermus fra en bro over 
Vejle Å.

Katrine Hulgard fortæller om flagermus. 

Økologi og Erhverv, en avis som udgives af 
Økologisk Landsforening, bragte i december 
2017 en artikel om flagermusprojektet, og i 
Natursamarbejde - et inspirationskatalog, 
som blev udgivet af Økologisk Landsfor-
ening i samarbejde med SEGES omtales 
projektet. Artiklen er gengivet på de næste 
sider.
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Flagermus er besky�ede

Alle de danske flagermusarter  er beskyt-
tede af EU´s Habitatderktiv. De er nævnt i 
direktivets bilag IV, og kaldes derfor bilag 
IV-arter.
Bilag IV-arter må ikke slåes ihjel, og der 
er forbud mod at forstyrre eller ødelægge 
deres yngle- og rasteområder.
Læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside.
Søg på Google: Miljøstyrelsen og bilag IV-
arter.

Vi har bestemt flagermusenes ultra-
lydskrig ved hjælp af:

British Bat Calls, A guide to species identifi-
cation, Russ, Pelagic Publishing, 2012.

Social Calls of the Bats of Britain and Ire-
land, Middleton, Froud & French, Pelagic 
Publishing, 2014.

Europäische Fledermäuse, Skiba, Verlags 
KGWolf, 2014.

Acoustic Ecology of European Bats, Bara-
taud, Muséum National d´Historire Natu-
relle, 2015.

Når vi har været i tvivl om bestemmelsen 
af særligt vanskelige filer, har vi fået hjælp 
af Morten Christensen, Orbicon eller Hans 
Baagøe, Københavns Universitet.

Se mere om flagermusprojekter

Se mere om vores flagermusprojekt på 
www.vejle.dn.dk.

Danmarks Naturfredningsforenings afde-
linger i Sønderborg og Furesø kommuner 
registrerer også flagermus. 
Se www.sønderborg.dn.dk og 
www.furesø.dn.dk.

Vidste du, at:

Na�en ville være fyldt med en syndig larm,
hvis vi kunne høre flagermusenes ultralyd. 
En forsker ved Odense Universitet har vist, 
at lydtrykket fra et flagmusskrig 10 cm 
foran munden kan være 140 dB. Til sam-
menligning er lydniveauet fra en rockkon-
cert 115-120 dB.

Der er et våbenkapløb i gang mellem fla-
germus og insekter. Mange insekter, bl.a. 
Guldøje, kan undslippe flagermusene ved 
at klappe vingerne sammen, når de hører 
flagermusenes ultralyd. Violinisterne i DR´s 
radiosymfoniorkester oplevede flere gange, 
at det dryssede med guldøjer, når de ramte 
de høje toner.

En spidsmus eller en mus bliver sjældent 
mere end 1 år eller 2 år gammel. Flagermus 
kan derimod blive meget gamle, selv om de 
også er små dyr. Rekorden har en Brandts 
flagermus, som blev 41 år gammel. Til 
gengæld føder hunnerne kun 1 eller 2 unger 
hvert år.

Læs mere om flagermusenes spændende 
biologi i:

Forvaltningsplan for flagermus, Natursty-
relsen, Miljøministeriet, 2013 (kan findes på 
ne�et).

Danmarks  pa�edyr, red. Bent Muus , Gyl-
dendal, 1991.

Dansk Pa�edyratlas, red. Hans Baagøe og 
Thomas Secher Jensen, Gyldendal, 2007.

Bats of Britain, Europe and Northwest 
Africa; Die�, Helversen og Nill, A&C Black, 
2011. 



Hvis du vil vide mere om flagermus-
projektet, kan du kontakte:

Bo Levesen, Vejle Kommune,
bolev@vejle.dk

Westy Esbensen, DN Vejle, 
westyesb@gmail.com




