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Indledning og sammenfatning
Efter aftale med Martin Brink NST - Vadehavet blev der i august og september 2020, udført en
kortlægning af flagermus forekomster i Draved Skov, ved Kongens Mose, Lindet Skov og Hønning
Plantage.
Kortlægningen er udført i udvalgte områder, hvor der har været fokus på åben og tæt skov,
skovbryn, samt søer og landskabsstrukturer på de mere åbne arealer.
Der er udført logning i Draved Skov afd. 386, Grønnevej, Mosekærgrøft og ved Kongens mose. I
Lindet Skov og Hønning Plantage er der udført logning ved Hønning Dam, Rødeledsvej, Hvideledsvej og Skovridder stien.
Sammenfatning af resultaterne.
Forekomst af arter og deres udbredelse er vist på kortbilagene side 9 til side 16
De hyppigst registrerede arter.
Pipistrelflagermus, vandflagermus, troldflagermus
Arter der er logget mindre hyppigt er.
Dværgflagermus, frynseflagermus, sydflagermus, langøret flagermus og brunflagermus
Optagelserne viser at der sandsynligvis yderliggere er 3 arter i området.
Der er optagelser der peger mod skimmelflagermus og flere også mod brandts/skægflagermus
arter der er svære at bestemme med detektor metoden.
Den tredje art der muligvis findes ved Kongens Mose er damflagermus, hvor der på nogle af
optagelserne ses kald er kunne være damflagermus.
Det vil kræve yderliggere undersøgelser for at der med belæg, kan siges at de tre arter findes i hhv.
Draved Skov, Kongens Mose og Lindet Skov.
Den udførte undersøgelse viser at brunflagermus og dværgflagermus er mindre almindeligt i de to
undersøgte skove. Det kan sandsynligvis hænge sammen med at undersøgelsen er udført sidst på
flagermussæsonen. Logning i juni og/eller juli vil give yderliggere informationer om arterne og
deres hyppighed i de to undersøgte skove hen over sæsonen.
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Anvendt udstyr og metoder
Ved logning er der anvendt AudioMoth loggere, samt passive fuld spektrum loggere af typen SM
Mini Bat + SM4-FS fra Wild Life Acoustics.
Loggerne placeres på en stålpæl med påmonteret teleskopstang. I Draved skov blev der logget fra
den 13 til 24 august. I Lindet skov blev der logget fra den 24 august til den 2 september.
Alle optagelser er sorteret med programmet Kaleidoscope, og udvalgte filer for hver art er
analyseret med programmet Bat Sound, for at sikre korrekt bestemmelse til art.
De optagelser/filer der er valgt som belæg for hver af de oplyste/fundne arter er gemt på en
harddisk.
Kortet side 8 viser hvor loggerne har været placeret.

SM4BAT-FS

Audio Moth logger

SM Mini Bat

Flagermus arter i Draved Skov ved Kongens Mose, Lindet Skov og Hønning Plantage
I Danmark har vi 17 kendte flagermus arter, hvor flere arter er sjældne og har en meget begrænset
udbredelse.
Den udførte kortlægning viser at der er fundet 8 arter, og måske yderliggere 3 arter som er damflagermus, skimmelflagermus og brandt/skægflagermus
For at eftervise om de 3 arter er i området, bør der udføres yderliggere undersøgelser i området,
fordelt på juni og/eller juli måned for at dække den væsentligste del af flagermus sæsonen.
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Draved Skov og Kongens Mose
Draved Skov og Kongens Mose danner et sammenhængende naturområde på ca. 577ha.
Skoven er udlagt til urørt skov og Kongens Mose der ligger vest for Draved Skov er en af landets
største højmoser. Skoven har en urskovsagtig tilstand med meget dødt ved og træruiner, og
Kongens Mose er et stort sammenhængende moseområde på ca. 310 ha, og udgør en mosaik af
nedbrudte højmosearealer, aktiv højmose og frie vandflader.
En god bestand af flagermus kræver at der er et godt udbud af egnede opholdssteder og rigeligt
med føde.
Den varierede skov udgør sammen med Kongens mose med de åbne vandflader vigtige
fourageringssteder for flagermusen. Draved skov byder på gamle træer, veterantræer, træer med
huller, hulheder og spalter der opfylder de krav flagermusen stiller til et egnet opholds og
ynglested. Opholdssteder af betydning er også bygningerne der ligger indenfor Dravedskov og
Kongens mose afgræsningen. Bygninger og træer der ligger i landskabet udenfor området, har
væsentlig betydning for flagermusen i sommer og vinterperioden, hvor flere arter har deres
dagopholdssteder, ynglekolonier og kan finde passende vinteropholdssteder.
Draved Skov: Der er ikke undersøgt hvor stor tætheden af naturlige huller og hulheder i træer er i
skoven, men den er uden tvivl højere end gennemsnittet pga. skoven urskovsagtige struktur. Her
er der også gode fouragerings muligheder dels i skoven og specielt ud over Kongens Mose med de
frie vandflader.
Lindet Skov og Hønning Plantage
Lindet Skov og Hønning Plantage danner et sammenhængende naturområde på ca 900ha.
I Lindet Skov er ca. 47 ha udlagt til naturskovsstrategien heraf er 21 ha udlagt til urørt skov. De
urørte bevoksninger i Lindet Skov består af op til 225-årige bøge og ege. I Hønning Plantage er 63
ha med 140-årige egekrat omfattet af naturskovsstrategien.
Med december stormen i 1999 væltede ca 40ha eg, bøg og stor gran, i Hønning Plantage væltede
ca 175ha hovedsageligt gran. Skoven tilplantet igen og fremstår i dag som en varieret skov med
mange forskellige træarter, hvor bøg er den dominerende træart. Det meste af skoven består af
nåletræer som Douglas og rødgran, foruden er der flere åbne eng og mose arealer i skoven.
Lindet Skov, Hønning Plantage og Hønning Mose udgør en mosaik bestående af gammel og ung
skov bevokset med løv og nåletræer, hertil også større træfrie areal og i randområderne er der
fine moseområder, med tilgroede og frie vandflader.
Også her skal det nævnes at bygninger der ligger indenfor skovafgræsningen såvel som uden for,
har væsentlig betydning for flagermusen i sommer og vinterperioden.
Lindet Skov og Hønning Plantage: Store gamle træer med huller, spalter og hulheder relativt
fåtallig, foruden at skovene også er fattige på mindre og større vandflader. Den forholdsvis lave
forekomst af naturlige huller og hulheder, den store nåletræ andel samt fåtallet af vandflader gør
at det store skovområdes struktur er en begrænsende faktorer for flagermusbestanden størrelse.
Tyske undersøgelser viser at der i skovbevoksninger skal være mindst 10 egnede naturlige huller
og hulheder per ha, for at sikre en god og robust bestand af flagermus.
Her skal man også huske på, at der også er andre dyr der bruger de samme opholdssteder, det er
derfor begrænset hvor mange af de egnede opholdssteder der er ubenyttet med plads til
flagermusen. Mejser fordriver flagermus ud af deres sovepladser. Egern og mejser fylder deres
yngle og levesteder med redemateriale hvilket betyder, at flagermus hurtigt mister deres hjem.
Naturlige fjender som mår, katte og ugler tager også flagermus.
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De hyppigst registrerede arter
Pipistrelflagermus, vandflagermus og troldflagermus
Arter der er logget mindre hyppigt er
Dværgflagermus, frynseflagermus, sydflagermus, langøret flagermus og brunflagermus
Optagelserne viser at der sandsynligvis yderliggere er 3 arter i området.
Der er optagelser der peger mod skimmelflagermus og flere også mod brandts/skægflagermus
arter der er svære at bestemme med detektor metoden.
Den tredje art der muligvis findes ved Kongens Mose er damflagermus, hvor der på nogle af
optagelserne ses kald er kunne være damflagermus.
Det vil kræve yderliggere undersøgelser for at der med belæg, kan siges at de tre arter findes i hhv.
Draved Skov, Kongens Mose og Lindet Skov samt Hønning Plantage.
Den udførte undersøgelse viser at brunflagermus og dværgflagermus er mindre almindeligt i de to
undersøgte skove. Det kan sandsynligvis hænge sammen med at undersøgelsen er udført sidst på
flagermussæsonen. En supplerende logning i juni og/eller juli vil kunne give et godt billede af
arterne og deres hyppighed i de to undersøgte skove hen over sæsonen.

Sikre arter med belæg viser at følgende 8 arter er fundet
Dværgflagermus (Pipistrellus pygmæus): Den er stærkt tilknyttet løvskov, og parkagtige bevoksninger. Er formodentlig den mest almindelige flagermus i Danmark. Sommerkvarter findes i
bygninger, hule træer og flagermuskasser. Vinterkvarter findes i bygninger men også i hule træer.
Troldflagermus (Pipistrellus nathusii): Er tilknyttet ældre løvskov og er udbredt i en tunge op i
Jylland fra den tyske grænse til Århus egnen, men kun i områder med løvskov. Sommer-kvarter
findes i bygninger, hule træer og flagermuskasser. Vinterkvarter er formodentlig huse og hule
træer.
Pipistrelflagermus (Pipistrellus pipistrellus): Er tilknyttet ældre løvskov og er udbredt over det
meste af landet. Sommer-kvarter findes i huse, hule træer og flagermuskasser. Vinterkvarter er
huse og hule træer.
Langøret flagermus (Plecotus auritus): Holder oftest til i store lader og på lofter samt andre slags
bygninger men også i hule træer og flagermuskasser. Vinterkvarter er utilgængelige steder i
bygninger og hule træer.
Sydflagermus (Eptesicus serotinus): Den benytter bygninger som opholdssted hele året rundt. Er
en af Danmarks almindeligste flagermusarter. Dens sommer som vinteropholdssteder er aldrig
fundet andre steder end i huse.
Brunflagermus (Nyctalus noctula): Brunflagermus benytter året rundt udelukkende træhulheder
som opholdssteder. Er relativ almindelig i Danmark. Er afhængig af træer med hulheder til
dagkvarter om sommeren, parringskvarter om efteråret og vinterkvarter.
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Vandflagermus (Myotis daubentonii): Om sommeren har den kvarter i hule træer. Er en af
Danmarks almindeligste flagermusarter. Er i Danmark stort set aldrig fundet i huse. Vinterkvarter
er de jyske kalkminer, bunkeranlæg og kældre.
Frynseflagermus (Myotis nattereri): Frynseflagermus er tilknyttet skovområder og jager især inde i
skoven samt langs skovkanter. Er en ret sjælden og pletvis forekommende art i Danmark. Den har
sommerkvarter i huse og hule træer. Vinteren tilbringes bla. i kældre og kasematter, kalkgruber og
lign.
Der er muligvis flere arter
Optagelserne viser at der sandsynligvis er yderliggere 3 arter i området, det er skimmelflagermus,
brandtsflagermus/skægflagermus og damflagermus.
Skimmelflagermus (Vespertillion murinus): Er en bygningstilknyttet art. Sommerkvarter findes
næsten udelukkende i mindre parcelhuse og 1 til 2 etagers ejendomme på landet og landsbyer.
Vinterkvarter findes altid i bygninger, som regel meget høje bygninger med 4-5 etager eller mere.
Skimmelflagermus jager typisk højt og frit især over åbne landskaber og søer, men også over skov
og levende hegn.
Skimmelflagermus kan med analyse af lydoptagelser let forveksles med Brun og sydflagermus.
Brandts/skægflagermus: (Myotis brandtii/Myotis mystacinus): Er skovtilknyttede arter, er sjældne
og er spredt forekommende i Danmark. Sommerkvarter findes især i huse, sjældnere i træer.
Ynglekolonier findes i nærheden af skov, park og lign. som også udgør deres jagtområde.
Vinterkvarter findes på beskyttede, frostfri steder med høj luftfugtighed som i kældre, gruber
kølige lofter.
Brandts flagermus og skægflagermus Kan i praksis ikke adskilles fra hinanden ved almindelig
lytning med ultralyds-detektor. De bliver derfor slået sammen til Brandts/skægflagermus hvor de
lader sig bestemme med detektor, men de er blandt de svære arter.
Damflagermus (Myotis dasycneme): Den træffes ved de fleste større søer og vandløb og
lejlighedsvis ved fjorde og sunde. Kolonierne ligger oftest i nærheden af jagtområderne. Er ikke
tidligere fundet i det sydlige Jylland. Det er en relativ sjælden art i Europa, den er udbredt i det
østlige Midtjylland til limfjordsområdet. Det ser ud til at damflagermusen har dagkvarter i huse og
sjældnere i hule træer.
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Link til Google Maps udbreddelses kort
Her kan du se hvor loggerne har været placeret, samt hvor de forskellige arter er fundet.
Kortene på Google Maps viser alle fundne Flagermus arter og deres udbredelse i Draved Skov ved
Kongens Mose i Lindet skov og Hønning Plantage
Kortlægning af flagermus forekomst i Draved og Lindet Skov 2020 – Google My Maps
Log positioner i Lindet Skov og Hønning Plantage

Log positioner i Draved Skov og ved Kongens Mose
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Brunflagermus - Nyctalus noctula – Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Sydflagermus - Eptesicus serotinus - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Langøret flagermus - Plecotus auritus - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Vandflagermus - Myotis daubentonii - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Frynseflagermus - Myotis nattereri - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Dværgflagermus - Pipistrellus pygmæus - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Pipistrel flagermus - Pipistrellus pipistrellus - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Troldflagermus - Pipistrellus nathusii - Udbredelseskort med spectrogram belæg
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Logger placeringer i Draved skov og ved Kongens mose.

AM6B – Kongens mose

SM Mini Bat - Grønnevej

AM5B - Mosekærgrøften

SM4BAT-FS – Afd. 386
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Logger placeringer i Lindet skov og Hønning Plantage

SM4BAT-FS - Hønningdam

AM5B - Rødeledsvej

SM Mini Bat - Skovridderstien

AM6B - Hvideledsvej
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Eksempler på Flagermus i flagermuskasser

24 frynseflagermus i kasse type Dr. Nagel N01

18 brunflagermus i en Schwegler kasse type 2FN

14 langøret flagermus i kasse type Hasselfeldt FLH-B-KF
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