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Flagermus omkring Alling Å - Væsentlighedsvurdering af konsekvenser af 
nedlæggelse af opstemning ved Allinggårdværket. 
 
Nærværende væsentlighedsvurdering er lavet med udgangspunkt i rapporten ” Fla-
germusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Allinggård Sø-systemet” 
lavet af Julies Dahl Møller, suppleret med generelle informationer om flagermu-
sene udbredelse, adfærd og økologi. 
 
Rapporten ” Flagermusundersøgelser og vurdering af sænket vandstand i Alling-
gård Sø-systemet” er grundig og gennemarbejdet og giver et godt billede af områ-
det betydning for en række flagermusarter. Undersøgelsesmetoderne, med en 
kombination af manuel lytning og lyttebokse, følger de generelle anbefalinger for 
denne type af undersøgelser. Dog vil undersøgelser på mere end én aften have gi-
vet en bedre dækning af forholdene. 
 
Størstedelen af flagermusarterne, som er observeret i området, vil stadig kunne 
udnytte området til fouragering også efter en omlægning af vandløbet og fjernelsen 



 

2/3 

af spærringerne. Det forventes, at området også fremover vil fremstå med fugtige 
naturtyper med en høj insektproduktion til gavn for flagermusene. For vand- og 
damflagermus vil reduktionen af areal med åben vandflade dog potentielt medføre 
en mindre reduktion af fødesøgningsområdet, da disse arter primært sørge deres 
føde over åbne vandområder.  
 
Der er ikke konstateret kolonier af dam- og vandflagermus i området. Rapporten 
vurderer deraf, at det ikke er sandsynligt, at der er væsentlige kolonier af damfla-
germus i umiddelbar nærhed af projektet. 
 
Fourageringsområde, er ikke i sig selv beskyttet af Habitatdirektivet, men kan i 
nogle tilfælde være omfattet af den, i direktivet definerede, økologiske funktionali-
tet. Ifølge Habitatdirektivet dækker begrebet økologisk funktionalitet dog kun områ-
der, i direkte sammenhæng med yngle- og rasteområderne, f.eks. fourageringsom-
råder i umiddelbart nærheden af en ynglekoloni, der er en forudsætning for diende 
flagermushunner kan passe deres unger.  
 
I rapporten om forholdene ved Alling Å bruges begrebet økologisk funktionalitet i 
en bredere forstand end i Habitatdirektivet. Såledeles anvendes begrebet til at be-
skrive den generelle opretholdelse af bestandene i området, altså en økologisk og 
ikke en juridisk term.  
 
Der vil efter rådgivers vurdering kunne forekomme en lokal negativ påvirkning af 
vandflagermus, men ikke en påvirkning, der vil have andet end meget lokal betyd-
ning, da vandflagermus har store bestande i Danmark.  
 
Damflagermus har generelt store fourageringsområder, f.eks. mange kilometer 
større vandløb og ofte flere hovedsageligt større søer. I umiddelbar nærhed af pro-
jektområdet ved Allinggård sø findes en række større søer bl.a. Alling Sø, Hinge 
Sø og Tange sø, samt Gudenåens hovedløb, som det vurderes opretholder en livs-
kraftig bestand af damflagermus. 
 
Damflagermus er udbredt i et ret stort område i det nordlige Midtjylland, med ho-
vedudbredelsen omkring Silkeborg, Viborg og Randers og de store vandløb Gu-
denå, Karup Å, Nørreå, Skals Å m.fl., samt brakvandsområderne især i Limfjorden. 
Samlet rummer udbredelsesområdet mere end 8.000 hektar ferskvandsvandover-
flade i søer og vandløb, samt et endnu støre areal med brakvand langs Limfjorden 
og i de Østjyske kyster. For damflagermusene vurderes det ikke, at en lille lokal re-
duktionen, på omkring 6 hektar (0,75 ‰), i vandoverfladen i området ved Alling Å 
vil kunne påvirke bestanden, når der ikke er tale om et område med en lokal koloni. 
 
På regionalt plan vurderes det, at nye råstofgrave i området umiddelbart nord for 
projektområdet, med en samlet vandoverflade på 18 hektar bidrager til et stigende 
areal med vandoverflade mere eller mindre egnet som fourageringsområde for 
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damflagermus. Derfor vurderes det at damflagermusbestanden ikke vil blive påvir-
ket af denne lokalt mindre reduktion i vandoverfladen. 
 
Konklusion 
Fjernelse af spærringerne ved Alling Å, og den der af afledte reduktion af vand-
overfladen, vil potentielt medføre en mindre lokal reduktion af fødesøgningsmulig-
hederne for vand- og damflagermus.  
 
Øvrige flagermusarter forventes ikke at blive påvirket, da området stadig vil fremstå 
som eng og mose med høj insektproduktion. Habitatdirektivets beskyttelse af arter 
på bilag IV omfatter ikke direkte beskyttelse af flagermusenes fødesøgningsområ-
der, men kun yngle- og rasteområder og den økologiske funktionalitet, der er kob-
let til dette. Der er, jf. de afrapporterede undersøgelser, ikke fundet yngleområder 
for de to arter i projektområdet.  
 
Nye vandfyldte råstofgrave, i området umiddelbart nord for projektområdet, med en 
samlet vandflade på 18 hektar vurderes at bidrage til et generelt stigende areal 
med vandoverflade i lokalområdet. Dette vurderes, i forhold til Allinggård Sø knapt 
7 hektar, rigeligt at tilbyde flagermusene nye fødesøgningsområder og det vurde-
res derfor at projektet ikke vil medføre en negativ påvirkning af sårbare bestande af 
flagermus. 
 
I medfør af kravene i Bek. 926 skal det vurderes hvorvidt den samlede påvirkning 
af projektet og dets afledte effekter kan have en væsentlig påvirkning af arter og 
naturtyper. Samlet kan det vurderes, at der ved nedlæggelsen af opstemningen 
ved Allinggård og der af følgende nedlæggelse af den opstemmede vandflade ikke 
sker nogen væsentlig påvirkning af yngle- og rasteområder for damflagermus eller 
andre flagermusarter på habitatdirektivets bilag IV. 

 


