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Notat: Eftersøgning af flagermuskolonier i 

Nordskovvej-tracéet 2015  
samt en mindre kortlægning af flagermusaktivitet  

Hermed fremsendes et notat som beskriver undersøgelserne for ynglekolonier i Nordskovvej-tracéet 
foretaget i 2015. Ved undersøgelsen blev et stort antal automatiske optagerbokse placeret forskellige 
steder i – eller i udkanten af – traceet. Registreringerne af flagermus i området omkring den planlagte 
Nordskovvej ved hjælp af disse bokse samt ved forfatterens observationer er desuden beskrevet. 
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Baggrund og formål 
I forbindelse med VVM-undersøgelsen af den planlagte Nordskovvej, blev der i 2011 foretaget 

undersøgelser af flagermusaktivitet (herunder ynglekolonier) i vejtracéet. I de forløbne år er der 

arbejdet videre med projektet, og et mere konkret forlag til vejtracéets placering er udarbejdet. 

Området omkring banestien i Nordskoven indeholder mange, ældre træer (særligt bøgetræer), 

som potentielt kan indeholde hulheder som benyttes som tilholdssted for flagermus.  

Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om træerne i det ændrede trace indeholdt 

ynglekolonier af flagermus. Alle flagermusregistreringerne – dels fra automatiske optagerbokse, 

dels foretaget med manuel flagermusdetektor – blev kortlagt, så man på den måde fik et 

supplerende overblik over forekomsten af flagermus i området omkring den projekterede vej i 

ynglesæsonen 2015.  

Metode 

Træerne blev undersøgt i ynglesæsonen, hvor hunner med deres unger danner kolonier i hulheder 

i træer (samt i huse, alt efter art). I denne tid er flagermushunnerne særligt kritiske med deres valg 

af dagkvarterer (ynglesteder). Formålet med undersøgelsen var at finde ud af, om de undersøgte 

træer rummer sådanne kolonier. Registrering af ynglekolonier foretages bedst i de tidsrum, hvor 

hunnerne forlader kolonien omkring solnedgang og hvor de vender tilbage, 1-2 timer før 

solopgang. Her er der normalt end del aktivitet omkring hulheden som rummer ynglekolonien, og 

også ungerne giver tit lyd fra sig. Da ud- og indflyvningstidspunkterne varierer fra art til art og fra 

koloni til koloni, er det vigtigt, at undersøgelsesområdet konstant ”afpatruljeres”, særligt i et af 

eller begge nævnte tidsrum, men også i løbet af natten, hvor hunnerne spredt vender tilbage for 

at give deres unger die. Undersøgelserne blev hver nat foretaget fra solnedgang og 3-4 timer frem 

eller længere, hvis der fortsat blev registreret flagermusativitet.  

Undersøgelserne blev foretaget i løbet af seks dage med tørt og stille (svag til let vind) vejr: d. 12. 

juli til og med d. 16. juli samt d. 28. juli 2015. 

Banestien fra seminariet til Remstrup Å var belyst hver nat indtil kl. 24. Da solnedgang i juli var 

omkring kl. 22, var den pågældende strækning dermed belyst i det meste af 

undersøgelsesperioden. 

Selve registreringen foregik ved hjælp af flagermusdetektor (Pettersson D1000X); avanceret udstyr 

som både indeholder heterodyn- og tidsekspansionssystem. For at være sikker på at opfange al 

aktivitet, blev der derudover hver nat placeret 6 automatiske optagerbokse på forskellige 

lokaliteter i eller nær tracéet. Boksene blev lagt ud inden solnedgang og altså inden påbegyndelse 

af de manuelle undersøgelser og indsamlet hver nat når de manuelle undersøgelser var 

færdiggjort. I fire af nætterne blev boksene placeret med jævne mellemrum i hele tracéets 

længde. I de sidste to nætter blev to af boksene placeret i tracéet, mens de øvrige fire bokse blev 

placeret lige omkring den lille gangtunnel under banedæmningen ved Lillesø. Da tunnelen evt. skal 
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blokeres, var det relevant at have særlig fokus på hvorvidt den blev benyttet af flagermus. 

Nærmere bestemt blev der placeret en boks tæt ved tunnelens to mundinger (nord og syd) samt 

langs de forskellige stiforgreninger syd for tunnelen. Formålet var så vidt muligt at kunne påvise 

eventuelle flyveruter gennem tunnelen. Da den manuelle indsats var koncentreret om at påvise 

eventuelle kolonitræer, blev tunnelen ikke overvåget en hel aften, men kun i en time på en enkelt 

nat. 

Alle optagede lyde blev efterfølgende analyseret vha. ”Batsound”, et særligt computerprogram til 

analyse af ultralyde fra flagermus. Særligt vanskelige lyde blev diskuteret med/verificeret af Hans 

J. Baagøe. 

 

Resultater 

Kolonier 

Der blev ikke fundet kolonier i nogen af de undersøgte træer.  

Registrerede arter i 2015 

Ved undersøgelserne blev der registreret mindst 7 arter af flagermus: brun-, syd-, skimmel-, 

dværg-, pipistrel-, og troldflagermus, samt individer tilhørende slægten Myotis (med stor 

sandsynlighed alle vandflagermus). Artsregistreringerne var således lidt forskellige fra resultaterne 

fra 2011, hvor der blev fundet 8 arter: brun-, syd-, skimmel-, dværg-, trold-, vand-, dam- og 

langøret flagermus.  

 

En af de ”manglende” arter er langøret flagermus, som i 2011 kun blev registreret på en enkelt 

boks. Der er altså ikke grund til at tro at arten er forsvundet fra området, det er snarere blot en 

tilfældighed at ingen individer har passeret en af boksene. Dog må man konstatere at arten på 

undersøgelsestidspunkterne synes at forekomme i begrænset antal i undersøgelsesområdet.   

 

Til gengæld blev der registreret en enkelt pipistrelflagermus; en art som ikke blev registreret i 

området i 2011. Lyden blev verificeret af Hans J. Baagøe. Arten synes at være i spredning sydfra, 

og findes på flere og flere lokaliteter rundt omkring i Danmark.  

 

Damflagermus blev ikke registreret over banestien som den gjorde i 2011. Dette kan evt. skyldes, 

at stien var belyst i størstedelen af det natlige undersøgelsestidsrum. I 2011 blev arten kun 

registreret over banestien i den ene undersøgelsesperiode i første halvdel af juli, hvor stien var 

ubelyst. Arten blev hverken i 2011 eller i 2015 registreret på nogen af de øvrige, undersøgte 

skovstier. 
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Flagermusaktivitet i tracéet 

I det følgende beskrives observationerne som er foretaget ved gennemgangen af området med 

manuel detektor. Arterne som blev registreret af de automatiske optagerbokse giver et godt 

overblik over flagermusaktiviteten i undersøgelsesområdet, og kan findes i bilag 1. 

 

Der blev hørt mange brunflagermus overalt i området. Denne art har i Danmark så vidt vides 

udelukkende tilholdssteder i træer. Første registrering af arten blev alle aftener gjort ret tidligt 

(lige omkring solnedgang til ca. et kvarter efter solnedgang), hvilket tyder på nærliggende kolonier. 

Der var en flyverute for arten fra øst mod sydvest, startende mod øst langs Århusvej hvorefter 

dyrene drejede mod sydvest ind over seminariet langs med banestien. De blev ligeledes registreret 

flyvende over lejlighedskomplekserne på Nattergalevej lige vest for seminariet. Dyrene fløj meget 

højt, ca. 20-50 m oppe. Ved den vestligste del af banestien kunne denne flyverute ikke længere 

registreres. 

Sydflagermus blev registreret i størstedelen af undersøgelsesområdet. Arten jager i skovlysninger, 

langs skovkanter, ved gadelamper mv., og registreres ikke hvor skoven er tættest. I den østligste 

del af tracéet blev aftenens første sydflagermus registreret lige omkring solnedgang, hvilket er 

meget tidligt for arten. I Danmark er den hidtil udelukkende fundet i huse, og der må være et 

sådant tilholdssted i umiddelbar nærhed af området. Mange individer jagede over en fugtig 

lavning lige syd for stiunderføringen ved Lillesø. Skovstien lige syd for banedæmningen ved Lillesø 

blev nogen grad brugt som flyverute eller jagtområde af arten. Adskillige individer sås flyvende i 

trækronehøjde (ca. 20m), vist hovedsagligt fra vest mod øst for så at dreje lidt mod syd ved 

gangtunnelen nær Lillesø – men det var svært at konstatere med sikkerhed, da der også var en del 

jagtaktivitet og der således også blev set individer flyve fra øst mod vest.  

Skimmelflagermus blev ligesom i 2011 registreret med enkelte optagelser fordelt over hele 

undersøgelsesområdet. Arten er i mange tilfælde vanskelig at skelne fra sydflagermus, og får man 

ikke nogle karakteristiske optagelser af den, kan den overses. Dette kan være medvirkende årsag 

til at lokaliteterne, hvor arten er registreret, varierer lidt mellem 2011 og 2015. 

Dværgflagermus blev fundet jagende over den vestligste del af banestien i ca. 5 meters højde. 

Derudover blev den konstateret ret talrigt i hele undersøgelsesområdet, fx på skråningen ned til 

Remstrup Å, i lysninger i skoven lige syd for det sted, hvor Tranevej skal ramme den projekterede 

Nordskovvej, samt omkring banestien ved Lillesø. En enkelt pipistrelflagermus blev registreret 

flyvende over banestien ud for Nattergalevej.  

Troldflagermus blev ikke fundet nær så ofte som dværgflagermus, men hist og her i hele 

undersøgelsesområdet. Med manuel detektor blev den hørt jagende under trækroner ved 

skovstien parallelt med banestien, samt over banestien. 

Mange steder på de uoplyste skovveje blev der registreret vandflagermus flyvende lavt henover 

vejen. Boksoptagelserne bekræfter denne aktivitet, og her er det nemt at danne sig et overblik 
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over hvor udbredt denne trafik er. Det er tydeligt at skovvejene benyttes som flyverute for 

vandflagermus og evt. også for andre individer tilhørende slægten Myotis. Derimod blev den 

oplyste del af banestien stort set ikke benyttet. Særlig stor aktivitet blev registreret over en lille sti 

på skrænten ned Sejsvej ved Remstrup Å. Denne aktivitet var også tydelig i 2011, og der må være 

tale om en flyverute som benyttes af en koloni af vandflagermus. Det planlægges at udvide stien 

til en cykelsti som skal krydse den nuværende banesti på en mindre bro.  

Derudover var der relativt stor aktivitet af Myotis, overvejende eller udelukkende vandflagermus, 

omkring gangtunnelen under banedæmningen ved Lillesø (se næste afsnit) 

Flagermusaktivitet omkring gangtunnellen ved Lillesø 

Vandflagermus blev observeret flyve gennem gangtunnelen under banedæmningen ved Lillesø. 

Ingen andre arter fløj gennem tunnelen, hvilket er i overensstemmelse med vores viden om 

arternes flyvemåde. Mest aktivitet var der i timen efter solnedgang, hvilket peger på at der er tale 

om udflyvning. Senere på natten var der også aktivitet, men i lidt mindre omfang. 3 individer blev 

med sikkerhed set flyve gennem tunnelen. Herefter gjorde mørket det meget vanskeligt at nå at se 

om dyrene fløj gennem passagen, vendte om, fløj over passagen eller måske drejede af og fløj 

langs med banedæmningen. Observationer peger i retning af at der i timen efter solnedgang mest 

er tale om dyr som passerer tunnelen fra syd mod nord. Boksoptagelserne indikerer, at dyrene 

primært kommer flyvende fra den store skovvej som går i sydlig retning fra gangtunnelen, men der 

blev desuden observeret individer som så ud til at komme fra skovvejen i vestlig retning.  

Derudover blev der lige syd for tunnelmundingen observeret et enkelt individ, som synes at 

komme fra banestien. Der er muligt at dyret er kommet fra stien nord for banedæmningen og er 

fløjet over banedæmningen i stedet for over. Det kan dog ikke udelukkes at dyret kom flyvende 

over banedæmningen (som på dette sted var ubelyst) og ”drejede af” ved gangtunnelen.  

Fra boksoptagelserne synes størrelsesordenen af vandflagermus, som registreres både lige nord 

og lige syd for gangtunnelen (og som derfor enten er fløjet gennem den eller over 

banedæmningen) at ligge på omkring 10 passager på 2 timer. Dette estimat er et absolut 

minimum, og der kan være tale om flere passager som af den ene eller anden grund ikke er 

registreret af boksene (fx fordi boksene var ved at gemme en optagelse eller fordi dyrene ikke fløj 

helt tæt nok på boksene). Man må ligeledes regne med at antallet af passager kan variere 

betragteligt alt efter årstiden.  
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Konklusion og anbefalinger 

Kolonier 

Størrelsesmæssigt og artsmæssigt er der mange potentielle flagermustræer i tracéet, og der kan 

ligeledes påvises mange flagermusarter i området. På trods af tilsyneladende ret optimale forhold, 

blev der ikke fundet ynglekolonier. Det er muligt at træerne kun i ringe grad er svampeangrebne 

og derfor ikke har dannet hulheder. Men fraværet af flagermuskolonier kan også skyldes sæson- 

eller årsvariationer, optimale yngleforhold i andre, nærliggende træer eller blot tilfældigheder. 

Derfor er det vigtigt at træerne undersøges inden fældning for at sikre, at ingen flagermus har 

taget ophold i dem i tiden mellem denne undersøgelse og fældningen. 

 

Registrerede arter i 2015 

De registrerede arter i 2015 afveg en smule fra 2011-registreringerne. For alle afvigelserne gælder, 

at det er arter som er fundet i lavt antal. Der er ikke grund til at tro, at der ligger nogen større 

ændring i sammensætningen af den lokale flagermusfauna til grund for de observerede afvigelser. 

Man bør overveje om flagermusaktiviteten over banestien bør undersøges ubelyst for at få et 

retvisende indtryk af flagermus-aktiviteten (her tænkes der særligt på damflagermus og andre 

”lyssky” arter som langøret flagermus og vandflagermus) over den kommende Nordskovvej. Hvis 

lyset fortsat slukkes klokken 24, kunne dette i første omgang ske ved at lægge automatiske 

optagerbokse ud som først indsamles ved daggry. Efter artbestemmelse af lydene kunne det 

vurderes, om og hvor det var nødvendigt at forsøge at observere dyrene direkte ved hjælp af 

flagermusdetektor og lygte. 

 

Cykelsti og cykelbro over banestien nær Sejsvej 

På den nuværende sti, som påtænkes udvidet til cykelsti, blev der registreret en del 

vandflagermus, og stien udgør sandsynligvis en del af en flyverute for arten. Hvis stien udvides til 

cykelsti vil det sandsynligvis ikke have nogen nævneværdig negativ effekt for dyrene som benytter 

stien som flyverute, så længe at stien holdes uoplyst. Den projekterede cykelbro over banestien 

kan måske med tiden komme til at udgøre en del af dyrenes flyverute, og den vil forhåbentlig 

kunne medvirke til at dyrene sikkert kan krydse Nordskovvej. Lige nu er der dog ikke tegn på at 

vandflagermusene krydser banestien på dette sted; de synes nærmere at flyve ned over skrænten 

mod Remstrup å. 

 

Flagermusaktivitet omkring gangtunnellen ved Lillesø 

Området omkring Lillesø er i tidligere notater nævnt som et område, hvor der er særlig stor risiko 

for trafikdrab af flagermus. Undersøgelserne omkring gangtunnelen bekræfter disse 

formodninger, og det er sandsynligvis nødvendigt at lave en form for afværgeforanstaltning på 
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dette sted for at minimere risikoen for trafikdrab af de lavtflyvende vandflagermus. Det er 

nødvendigt med flere undersøgelser på flere tidspunkter af året for at kortlægge dyrenes 

flugtmønstre. Dels vil sådanne undersøgelser bidrage til at redegøre for problemets omfang og 

dermed nødvendigheden af en afværgeforanstaltning. Dels vil undersøgelserne være med sikre, at 

løsningen bliver så effektiv som muligt. Løsningsmodeller kan bestå i alt fra meget dyre løsninger 

såsom en underføring til billigere – men mere usikre – løsninger som beplantning og opsætning af 

skærme.
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Bilag 1 – oversigt over flagermusregistreringer på automatiske optagerbokse 
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