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Flagermusundersøgelser og vurdering af 
sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 
 

Hermed fremsendes et notat som beskriver den foretagne registrering af flagermus ved Alling Sø, Alling Å 
og Allinggård Sø. Derudover vurderes det hvilken effekt, de planlagte ændringer i vandstanden i de to søer 
vil have på flagermus, særligt damflagermus.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
3. oktober 2016 
 

 
 
Julie Dahl Møller  
Biolog, cand. scient.    
Julie Dahl Møller Consult  
CVR. 32435009 
Kærupvej 21 
7741 Frøstrup 
E-mail: jdmoller@snm.ku.dk 
 
  

mailto:jdmoller@snm.ku.dk


 

 

 

2 
Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet 
JULIE DAHL MØLLER CONSULT 2016 

 

Baggrund og metode 
Flagermusundersøgelserne i området Alling Sø, Alling Å og Allinggård Sø blev foretaget i 2015 på baggrund 

af en forventning om ændring af vandstanden i begge søer i forbindelse med et skitseret projekt.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af dette notat er det blevet oplyst, at det ventede scenarie (scenarie 2 i 

Alectias forundersøgelse) består i nedlæggelse af Allinggård Sø og en potentiel vandstandssænkning i Alling 

Sø. Hvor Allinggård Sø var, bliver der et område med en 4-5m bred å omgivet af fugtige eller våde enge.  

Området umiddelbart omkring Allinggård og det gamle stemmeværk bliver nogle steder noget fugtigere. 

Alectia vurderer at der således fortsat bliver en stor insektproduktion fra de mange fugtige enge. Denne vil 

følgelig være af en lidt anden karakter en insektproduktionen over den nuværende Allinggård Sø. 

 

Flagermusenes tilholdssteder, flyveruter og primære jagtsteder kan ændre sig i løbet af den periode, hvor 

flagermusene er aktive. For vand- og damflagermusenes vedkommende udgøres de vigtigste jagthabitater 

af vandflader. Det blev i samråd med kommunen aftalt kun at lave en enkelt sommerundersøgelse, fordi 

det på det tidspunkt i projektfasen først og fremmest var relevant at undersøge, hvorvidt dam- og 

vandflager fouragerede i projektområdet.  

Flagermusundersøgelsen blev foretaget d. 12. juni 2015 fra kl. 21.45 (20 min. inden solnedgang) til kl. 

02.00. I midten af juni er flagermusenes ynglesæson så småt ved at gå i gang. Hunnerne har etableret sig i 

kolonier i træer eller huse, hvorfra de flyver ud og jager insekter i det omgivende landskab.  

Selve registreringen foregik ved hjælp af flagermusdetektor (Pettersson D240X); avanceret udstyr som både 

indeholder heterodyn- og tidsekspansionssystem. For at kunne dække det store område på en enkelt nat, 

blev den manuelle registrering suppleret med seks automatiske ultralydsoptagere, som blev placeret ved 

vandveje i undersøgelsesområdet: en ved Alling Sø, en ved Alling Å, to ved Allinggård Sø og to ved kanaler 

og vandløb nær Allinggårds hovedbygning. 

Undersøgelsen havde fokus på området omkring Allinggård Sø, hvor den manuelle registrering blev 

foretaget. Stedet blev udvalgt af to grunde: fordi Allinggård Sø ville blive mest påvirket af det skitserede 

projekt og fordi at flagermus ofte er særligt talrige omkring gamle herregårde, som særligt i kraft af ældre 

træer og tilstedeværelsen af vandflader ofte udgør meget fine levesteder for flagermus. Undersøgelsens 

begrænsede omfang gør det muligt at vurdere hvilke arter som jager i luftrummet over vandfladerne samt 

en grov størrelsesorden af den registrerede aktivitet. Ved Allinggård, hvor registreringen med håndholdt 

detektor blev foretaget, blev også eventuel koloniaktivitet registreret. Undersøgelserne var generelt ikke 

omfattende nok til at kortlægge flagermusenes flyveruter. For arter som i høj grad benytter vandveje som 

flyveruter (dam- og vandflagermus), giver registreringen af flagermusaktivitet over Alling Å dog en 

indikation af hvorvidt åen benyttes som forbindelsesvej mellem Alling Sø og Allinggård Sø. 

 

Alle optagede lyde blev analyseret vha. ”Batsound”, et særligt computerprogram til analyse af ultralyde fra 

flagermus.  
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Resultater 
Der blev gennemgående registreret en stor diversitet af flagermus såvel som en stor jagtaktivitet i 

projektområdet. Syv til otte arter af flagermus blev registreret: Brunflagermus, sydflagermus, 

troldflagermus, dværgflagermus, vandflagermus, damflagermus, langøret flagermus og evt. 

skimmelflagermus (se også bilag 1). På Allinggård ynglede brunflagermus i et gammelt lindetræ i 

parkarealet nær hovedbygningen. Der var desuden en meget stor aktivitet og talrige sociale lyde (herunder 

ungelyde) fra dværg- eller troldflagermus, hvilket peger på en nærliggende koloni. 

 

Brunflagermus 

Brunflagermus er en af Danmarks mest almindelige arter, og er særligt tilknyttet områder med ældre træer, 

da de både yngler og overvintrer der. Arten blev registreret på alle automatiske ultralydsoptagere, og 

særligt blev der konstateret særlig stor aktivitet af arten ved Allinggård, hvor der var en koloni i et træ (se 

fig. 1). Arten jager primært i stor højde i det frie luftrum og vurderes derfor ikke at blive påvirket 

nævneværdigt af projektet, forudsat at insektproduktionen i området ikke reduceres væsentligt som følge 

af at Allinggård Sø nedlægges. Det er naturligvis vigtigt at man ikke fælder træer som benyttes som 

tilholdssted af arten. Brunflagermus er kendt for at benytte flere træer igennem ynglesæsonen og 

sensommeren, og den lokale bestand er således afhængige af flere end blot det markerede træ for at 

kunne yngle og overvintre. Disse øvrige træer er ikke kortlagt. 

 
Fig. 1. Lindetræ med koloni af brunflagermus markeret med rød cirkel. 

Sydflagermus 

Sydflagermus er ligesom brunflagermusen vidt udbredt i projektområdet og blev registreret på alle 

automatiske optagerbokse. Arten holder i Danmark til i huse både sommer og vinter, og jager i mellem 

højde langs skovbryn og levende hegn eller over enge. Det vurderes ikke at arten vil blive påvirket 

nævneværdigt af projektet, forudsat at insektproduktionen i området ikke reduceres væsentligt i 

forbindelse med projektet. 
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Skimmelflagermus 

Skimmelflagermus forekommer muligvis i mindre antal i området. Det har ikke været muligt at finde nogle 

optagelser med netop de artskarakteristiske sekvenser, som der kræves for en sikker artsbestemmelse, 

men flere optagelser kunne være fra arten. Arten yngler og overvintrer i huse, og jager ligesom 

brunflagermus oftest i relativt stor højde i det frie luftrum. Det vurderes ikke at arten (såfremt den 

forekommer i området) vil blive påvirket nævneværdigt af projektet. 

Troldflagermus og Dværgflagermus 

Disse to arter er begge stærkt tilknyttet frodige løvskovsområder, og blev registreret på alle automatiske 

ultralydsoptagere. Begge arter blev registreret i et forholdsvist stort antal, men særligt var der mange 

dværgflagermus. Der blev registreret ungelyde og mange sociale lyde fra begge arter ved Allinggård, og på 

denne baggrund af vurderes det at der er en nærliggende koloni. Dværgflagermus og troldflagermus yngler 

dels i huse, dels i træer, og der synes at være gode forhold til en koloni i både de omkringliggende gamle 

løvtræer og i de nærliggende. Begge arter jager under kronetaget i skove, langs skovbryn og også gerne i lav 

til mellem højde over vand. Da projektet reducerer arealet af vandflader i området, vil det formodentlig 

indebære en forringelse af trold- og dværgflagermusenes jagthabitater, men det er vanskeligt at sige om 

det vil påvirke bestandene mærkbart. 

Langøret flagermus  

Den langørede flagermus jager delvist ved hjælp af passiv hørelse, og dens ultralydsskrig er meget stille og 

kan kun høres på kort afstand. Dermed undervurderes forekomsten af denne art formentlig ofte. I denne 

undersøgelser blev artens ultralydsskrig registreret på en ultralydsoptager som lå ved slusekanalen. Arten 

jager nær vegetation fx i alléer og gamle frugthaver, og kan enten have jaget eller blot passeret på over 

stien langs kanalen. Som andre flagermusarter nyder den godt af den høje insektproduktion ved vand og 

løvskov. Den jager dog ikke over større vandflader, og det forventes derfor ikke at arten påvirkes af 

projektet, såfremt dette ikke indebærer en væsentlig reduktion i insektproduktionen og dermed i 

fødemængden for arten. 

Vandflagermus  

Vandflagermusen er en af Danmarks mest almindelige arter. Arten jager langt overvejende lavt over 

vandflader såsom søer og åer. Den benytter ledelinjer i landskabet til at orientere sig når den flyver fra sted 

til sted, og vandløb benyttes ofte som sådan en ledelinje, hvor arten dels pendler, dels fouragerer. 

Vandflagermus blev fundet i hele undersøgelsesområdet, og de benytter ganske givet Alling Å som 

transportkorridor (og fourageringsområde) mellem Alling Sø og Allinggård Sø. Der blev registreret mange 

fourageringslyde fra arten, og vandfladerne på både Alling Sø, Alling Å og Allinggård Sø er uden tvivl 

velbesøgte fourageringlokaliteter for individer af vandflagermus i området.  

Med sløjfningen af Allinggård Sø og den mulige vandstandssænkning i Alling Sø reduceres artens 

fødesøgningsarealer i området. Dog forventes det at den nye strækning af Alling Å, som etableres hvor 

Allinggård Sø nu ligger, vil blive benyttet som fourageringslokalitet af vandflagermus, forudsat at den bliver 

etableret med en bredde på 4-5 m som beskrevet i forundersøgelsen for projektet. Sammenlagt er der dog 

stadig tale om reduktion af artens fødesøgningsareal, som sandsynligvis vil påvirke den lokale bestand i et 

eller andet omfang. 

Vandflagermus yngler som regel i hule træer, og fældning af gamle løvtræer kan således også påvirke arten 

negativt. 
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Damflagermus  

Damflagermusen er en af vores mere sjældne flagermusarter. Udover at være opført på habitatdirektivets 

bilag IV som de øvrige flagermusarter, er denne art også på bilag II. Den jyske bestand af damflagermus 

udgør en af forholdsvis få, solide nordiske bestande, og det er derfor vigtigt – også i et internationalt 

perspektiv – at den danske bestand af damflagermus opretholdes. Damflagermusen blev fundet ved alle 

vandflader hvor der blev sat automatiske ultralydsoptagere op, på nær et enkelt sted, hvor der var tale om 

et lille vandløb. Damflagermusen er ikke så manøvredygtig som vandflagermus, og fouragerer normalt kun 

over større vandflader. Vandflader udgør det primære jagthabitat for damflagermusen, som om natten 

bruger omkring 90% af sin jagttid i lav flugt over dette habitat. Når damflagermusene om natten flyver sø til 

sø i nabolaget, følger den ofte ledelinjer i form af åer, vandløb, levende hegn og skovstier mv. Der blev 

registreret damflagermus over Alling Å, hvilket indikerer at åen benyttes som flyverute mellem 

fourageringslokaliteten Alling Sø og Allinggård Sø. 

Med sløjfningen af Allinggård Sø og eventuel vandstandssænkning af Alling Sø, forsvinder et 

fødesøgningsareal for den lokale bestand af damflagermus. Etablering af en ny å med tilstødende fugtige 

enge forventes ikke at kunne kompensere for dette tab, idet vi har erfaring for at arten ikke anvender 

smallere åløb som fast jagtplads. 

Der er dog en del ukendte faktorer. Undersøgelsen kan ikke fastlægge hvor stationært at Allinggård Sø 

bliver benyttet som jagtområde af damflagermus i løbet af året. Det vides heller ikke hvor mange dyr som 

jager over søen i løbet af en nat og i hvor lang tid, men der blev i forbindelse med undersøgelserne ikke 

registreret mere end ét damflagermusindivid ad gangen. Dermed er det vanskeligt at vurdere 

størrelsesordenen af projektets påvirkning på den lokale bestand af flagermus. 

Damflagermus yngler i huse eller i hule træer, og fældning af gamle løvtræer kan således også påvirke arten 

negativt. 
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Konklusion og anbefalinger 
 

Projektet kan påvirke områdets flagermus negativt på følgende måder: 

 Tab af fourageringsområde (dam- og vandflagermus, til en vis grad trold- og dværgflagermus) 

 Tab af yngle- og overvintringssteder i træer. 

 Eventuel reduktion af områdets insektproduktion. Forundersøgelsen konkluderer dog, at dette ikke 

vil blive tilfældet, og der ses derfor bort fra dette punkt. 

Når det gælder flagermusenes flyveruter, vil den nye åstrækning med al sandsynlighed fungere fint som 

flyverute for de arter, som følger strukturer på deres vej rundt i landskabet. Projektet forventes dermed 

ikke at påvirke områdets konnektivitet for flagermus. 

 

Tab af fourageringsområder 

Reduktionen af vandoverfladearealet i området er forholdsvis stor, og det vil formentlig påvirke nogle af 

områdets flagermusbestande i negativ retning, særligt arterne dam- og vandflagermus, som netop 

fouragerer over vandoverflader. Damflagermusen forventes at blive påvirket mest, idet den nye åstrækning 

pga. sin begrænsede bredde sandsynligvis ikke vil indgå i systemet af faste jagtpladser.  

Hver gang man fjerner fourageringsarealer fra flagermus går det – i et omfang vi ikke kender – ud over den 

økologiske funktionalitet. Hvis man vil forsøge at undgå at den økologiske funktionalitet bliver forringet, er 

man nødt til at etablere en eller flere vandflader i nærområdet, som tilsammen udgør et areal af mindst 

samme størrelse som det nedlagte. De nye vandflader skal være store og med en rimelig insektproduktion, i 

hvert fald over tid. Vandfladen skal være konstant (i modsætning til temporær) og må ikke vokse til i fx 

andemad. 

 

Tab af yngle- og overvintringssteder i træer 

I forbindelse med projektet skal der fældes en begrænset mængde træer. Dette skal gøres med stor 

varsomhed, idet der er påvist ynglende flagermus ved Allinggård. Der er ikke blevet foretaget 

undersøgelser som kan påvise ynglende flagermus ved Alling Sø eller nær Alling Å, og her bør man derfor 

ligeledes gå varsomt til værks. Det er yderst vigtigt at træerne, som skal fældes, udpeges i god tid inden 

fældningen. Træer som vurderes at kunne indeholde hulheder skal undersøges for flagermus både i 

ynglesæsonen og i sensommeren umiddelbart inden planlagt fældning. Disse undersøgelser sikrer, at man 

ved hvilken funktion træet har for flagermusene, så man i videst mulige omfang kan undgå at skade 

flagermusenes ynglesteder.  

Man kan vælge at kompensere for de fældede træer ved at lade et tilsvarende antal træer stå til naturligt 

henfald. 

I forbindelse med fældning er det desuden vigtigt at være opmærksom på Artsfredningsbekendtgørelsens § 

6, som indebærer et forbud mod fældning af hule træer og træer med spættehuller i perioden 1. november 

til 31. august.  
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Bilag 1. Placering af automatiske ultralydsoptagere og undersøgelsesområde 
Røde firkanter markerer placering af automatiske ultralydsoptagere (6 stk.), undersøgelsesområdet er et gult polygon. 
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Bilag 2. Artslister for de automatiske ultralydsoptagere. 

Alling Sø 

 

Brunflagermus 

Sydflagermus 

Troldflagermus 

Dværgflagermus 

Vandflagermus 

Damflagermus  
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Alling Å 

 

 

Brunflagermus 

Sydflagermus 

Troldflagermus 

Dværgflagermus 

Vandflagermus 

Damflagermus 
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Allinggård Sø og Allinggård 

 

Brunflagermus 

Sydflagermus 

Troldflagermus 

Dværgflagermus 

Vandflagermus 

Brunflagermus 

Sydflagermus 

Troldflagermus 

Dværgflagermus 

Vandflagermus 

Damflagermus  

Langøret flagermus 

 

Brunflagermus 

Sydflagermus 

Troldflagermus 

Dværgflagermus 

Vandflagermus 

Damflagermus  

 

Brunflagermus 

Sydflagermus 

Troldflagermus 

Dværgflagermus 

Vandflagermus 

Damflagermus  

 


