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Flagermusundersøgelser i Silkeborg 
Kommune 2012 
 

Dette notat beskriver flagermusundersøgelser udført på fire lokaliteter i Silkeborg Kommune i juli og august 
2012. Efter en indledende snak med Peter Lange og Bente Sørensen, udpegede de fire lokaliteter af 
interesse for kommunen, som lå ved vand og skov. 

Undersøgelserne er specifikt foregået på de arealer, markeret af PL og BS med røde cirkler på et fremsendt 
kort. På disse arealer var der umiddelbar adgang til både skov og vand.  Kun ved Vinderslev Holm har jeg 
afveget en smule, idet hele det indtegnede område ikke kunne dækkes på én nat, og idet arealet 
umiddelbart omkring Vinderslev Holm klart synes at være bedst egnet for kortlægning af områdets arter. 
Derfor er kun dette delareal undersøgt. 

Registreringen på hver lokalitet er foretaget fra solnedgang og 3-4 timer frem, alt efter hvor meget 
flagermusaktivitet der var. 

Om registreringsmetoden for flagermus 
Undersøgelserne blev foretaget i flagermusenes yngletid, hvor hunnerne samles i ynglekolonier i træer eller 
huse og følger ofte faste ruter til fourageringsstederne og mellem disse. 

Registreringen af arter foregik ved hjælp af flagermusdetektor (Pettersson d240x med tilkoblet optager) 
efter ”Site Species Richness metoden” (Ahlén & Baagøe 1999: Use of ultrasound detectors for bat studies in 
Europe. Experiences from field identification, surveys, and monitoring. Acta Chiropterologica 1:137-150). 
Metoden, som også bruges i NOVANA-overvågningen af flagermus, kræver avanceret udstyr som både 
indeholder heterodyn- og tidsekspansionssystem. Alle lyde blev efterfølgende analyseret vha. ”Batsound”, 
et særligt computerprogram til analyse af ultralyde fra flagermus. 

Den manuelle registrering af flagermus med flagermusdetektor blev på to af lokaliteterne suppleret med 
placering af en autoboks (Pettersson d500x). Boksen optager automatisk flagermusenes ultralydsskrig, som 
ved efterfølgende analyse på computer oftest kan bestemmes til art. Boksene blev placeret for at sikre en 
fyldestgørende dækning af de relevante arealer. 

Antallet af flagermus på de enkelte lokaliteter er estimeret i følgende kategorier: 1, 2-5, 6-15 og >15. 
Tilsvarende kategorier bruges i NOVANA-overvågningen af flagermus. 
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Resultater 

Bryrup Langsø d. 7. juli 2012 
Lokalitetsbeskrivelse: Tre smålokaliteter: en i søens vestende, hvor der er en lille løvskov, en i søens 
østende, hvor der er et åbent engareal mellem to søer og en i ved søens nordvestlige del, hvor en badebro 
går ud i vandet. 

Feltarbejde: Jeg startede ved søens vestende. Derefter kørte jeg til søens østende, hvor jeg lyttede i en 
kortere periode i det åbne areal mellem de to småsøer. Til sidst fokuserede jeg på aktiviteten over søen 
stående på badebroen ved villakvarteret i søens nordvestlige del. Fordi nattens undersøgelser er fordelt på 
3 smålokaliteter, er det for denne lokalitet ikke muligt at skønne antallet af flagermus hverken på de 
enkelte smålokaliteter eller sammenlagt. 

Resultater: Der blev registreret 4-5 arter i området: brunflagermus, sydflagermus, troldflagermus 
vandflagermus og muligvis damflagermus. 

 Brunflagermus blev registreret flyvende over engarealet mellem de to søer. Syd- og troldflagermus blev 
registreret på begge lokaliteter i søens vestlige del. Vandflagermus blev registreret flyvende over søen og 
langs med den lille å, som løber mellem Bryrup Langsø og Kvindsø. Fra badebroen blev der – udover 
vandflagermus – registreret en enkelt lyd fra et individ, som højst sandsynligt var en damflagermus. Lyden 
var dog ikke god nok til en fuldstændig sikker bestemmelse.  

Der blev ikke registreret dværgflagermus, men det kan ikke udelukkes, at forekomst af enkelte individer er 
blevet overset i tiden brugt på transport mellem de tre lokaliter. 

 

Stenholt mose d. 1. august 2012 
Lokalitetsbeskrivelse: Kreaturgræsset areal op til mose med åbent vand. I området overvejende 
grantræsbevoksning og kun få, mindre løvtræer. 

Feltarbejde: Der blev lyttet med detektor på græsningsarealet ved søens sydende og ved selve søen. Der 
blev desuden placeret en optagerboks i grantræsbevoksningen umiddelbart vest for søen. 

Resultater: Der blev registreret 4 arter i området: brunflagermus, sydflagermus, vandflagermus og 
damflagermus. 

Enkelte brunflagermus blev registreret omkring tre kvarter efter solnedgang, og det tyder således ikke på, 
at de har en koloni i umiddelbar nærhed af undersøgelsesområdet. Dette skyldes forment manglen på 
egnede træer, typisk ældre løvtræer. Det kreaturgræssede overdrev blev flittigt brugt som jagtområde af 2-
5 sydflagermus. Over den åbne vandflade blev der registreret 2-5 jagende vandflagermus og 2-5 jagende 
damflagermus. Boksen i granplantagen optog i aftenens lyd kun en enkelt flagermus: En forbipasserende 
Myotis sp. Der kan meget vel have været tale om en vandflagermus 

Fraværet af fx dværg- og troldflagermus på lokaliteten skyldes formentlig at der ingen løvskov var ved 
undersøgelsesområdet. 
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Nipgård Sø d. 3. august 2012 
Lokalitetsbeskrivelse: Sø med omkringliggende løvtræsbevoksninger, hestegræssede marker samt enge. De 
fleste løvtræer var relativt små i størrelsen. 

 

Feltarbejde: Der blev lyttet med detektor i de åbne arealer op til Søren Kannes Vej og i på den 
løvtræsbeklædte ”halvø” i søen. Her blev der desuden placeret en optagerboks. 

Resultater: Der blev registreret 6 arter i området: brunflagermus, sydflagermus, dværgflagermus, 
troldflagermus, vandflagermus og damflagermus. 

Sammenlagt blev der registreret 2-5 brunflagermus flyvende over de åbne arealer langs Søren Kannes vej – 
den første kom omkring tre kvarter efter solnedgang, og det tyder således ikke på, at der er en nærliggende 
koloni af denne art. Der var i hele området stor aktivitet af både dværgflagermus og sydflagermus, 6-15 
individer af hver af disse arter. Fra broen over til ”halvøen” blev der observeret 2-5 vandflagermus og 
enkelte damflagermus.  

Optagerboksen afslørede ikke andre arter end de ovenfor beskrevne. 

 

Vinderslevholm og Hinge Sø d. 9. august 2012 
Lokalitetsbeskrivelse: Parklignende have omkring herregården Vinderslevholm, med åbne plæner, 
bøgetræsalléer og småskove. 

Feltarbejde: Fokus var på arealet umiddelbart omkring selve herregården, dvs. plæner, alléer, og småskove 
lige op til gården. Derudover blev der selvfølgelig lyttet ud over vandet, men det blæste desværre lidt op 
hen ad aftenen, og derfor var der ikke stor aktivitet over vandet. 

Resultater: Der blev registreret 7 arter i området: brunflagermus, sydflagermus, skimmelflagermus, 
dværgflagermus, troldflagermus, vandflagermus og langøret flagermus. I en af alléernes ældre bøgetræer 
blev der fundet en koloni af sidstnævnte art. 

I de små skovområder omkring herregården blev der registreret 2-5 individer af dværgflagermus og 
troldflagermus. Der var også en del aktivitet og sociale lyde fra troldflagermus omkring herregårdens 
bygninger – men dog ingen klare tegn på en eventuel koloni i bygningerne. Sammenlagt blev der registreret 
6-15 individer af denne art. På de åbne plæner mellem herregården og søen var der en stor jagtaktivitet af 
brunflagermus (6-15 individer) samt af sydflagermus og skimmelflagermus (2-5 individer af hver art). 

Ud over søen hørtes 2-5 vandflagermus. Der blev ikke registreret damflagermus, men det er meget 
sandsynligt at arten ville kunne registreres over søen under bedre vejrforhold.  

I et af alléens bøgetræer, tæt på selve herregården, var der en koloni af langøret flagermus – mindst 6-15 
individer. De jagede inde i alléen og i kanten af løvtræsklyngerne ved søen.  Koloniens omtrentlige placering 
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er markeret på luftfotoet over området. Træet er det første, store bøgetræ i alléen når man starter i den 
ende, som er nærmest herregården. 
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