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Baggrund 

Siden 2013 har der siddet en automatisk elektronisk tæller ved hovedporten i 
Mønsted. Danmarks Naturfredningsforenings lokalgruppe i Fjends mener 
med henvisning til de elektroniske tællinger i perioden 2013-19, at der har 
været en tilbagegang i forekomsten af flagermus, herunder damflagermus 
(Myotis dasycneme), i Mønsted Kalkgruber med henvisning til de elektroniske 
tællinger i perioden 2013-19. Miljøstyrelsen (MST) har anmodet Aarhus Uni-
versitet (AU) om en redegørelse for følgende:  

‒ Begrundelse for vurdering af damflagermus som værende i gunstig bevarings-
status i både den atlantiske og den kontinentale biogeografiske region som den 
er foretaget i den seneste artikel 17-rapportering fra 2019. 

‒ Betydningen af Mønsted Kalkgruber for forekomsten af damflagermus og denne 
lokalitets betydning for vurderingen af artens bevaringsstatus. 

‒ Kort beskrivelse af dokumenterede data for forekomster af damflagermus i Møn-
sted Kalkgruber. 

MST har ikke haft notatet til kommentering inden publicering.  

Vurdering af bevaringsstatus for damflagermus 

AU har bistået MST med Danmarks artikel 17-indrapportering til EU af bl.a. 
damflagermusens bevaringsstatus i 2019 (Fredshavn m.fl. 2019). AU har fore-
taget vurderinger af status for elementerne udbredelse, bestandsstørrelse og 
levesteder i forhold til gunstige referenceværdier for de tre parametre (Ther-
kildsen m.fl. (i red.)). MST har leveret oplysninger om forvaltningsindsatsen 
og fremtidsudsigterne, og MST er ansvarlig for den endelige vurdering af ar-
tens bevaringsstatus. 

Damflagermus forekommer i det meste af Jylland, ved Guldborg Sund og i 
Sydsjælland (Elmeros m.fl. 2019 og referencer deri). Desuden optræder der 
sporadisk strejfende individer i andre landsdele. Flagermus overvåges eks-
tensivt i sommerperioden i det nationale overvågningsprogram NOVANA 
(Søgaard m.fl. 2018). Formålet med den ekstensive overvågning er at regi-
strere ændringer i udbredelsen af arterne. Bevaringsstatus for damflagermus 
er vurderet ud fra NOVANA-overvågningerne (DG Environment 2017, 
Fredshavn m.fl. 2019, Therkildsen m.fl. (i red.)). Ved overvågningerne i 2005-
2010 og 2012-2018 blev damflagermus registreret på hhv. 21,9 % af 192 over-
vågede lokaliteter og 23,3 % af 146 overvågede lokaliteter. På baggrund af 
overvågningerne på de lokaliteter, der blev overvåget i begge perioder, blev 
status for udbredelse og areal af levesteder for damflagermus, opgjort som 
antallet af 10km-kvadrater med forekomst, vurderet som stabil og gunstig i 
både den atlantiske og den kontinentale biogeografiske region. Damflager-
musbestandens størrelse og udvikling overvåges ikke, og status blev derfor 
vurderet som ukendt i begge de to biogeografiske regioner. MST har bl.a. på 
baggrund heraf vurderet fremtidsudsigterne som gunstig i begge biogeogra-
fiske regioner. Med tre gunstige og én ukendt status for de fire delelementer 
bliver den samlede bevaringsstatus gunstig for damflagermus i begge biogeo-
grafiske regioner. 
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Betydningen af Mønsted Kalkgruber for artens bevaringsstatus 

Et stort antal damflagermus raster om vinteren i kalkgruberne i Midtjylland 
og Himmerland (Baagøe 2007). Mønsted Kalkgruber huser det højeste antal 
overvintrende damflagermus. De overvintrende damflagermus i kalkgru-
berne repræsenterer formentlig stort set hele den jyske bestand (Baagøe 2007). 
Kalkgruberne er tillige vigtige ynglesteder for damflagermus og de andre ar-
ter, der raster i gruberne. For flagermus sker parringerne i løbet af sensom-
meren, efteråret og vinteren. Flagermusene samles allerede i sensommeren i 
en periode ved kalkgruberne (swarming) inden den egentlige indflyvning 
sker i løbet af efteråret (Fjederholt 2013). Swarming ved vinterrastestederne 
er vigtig for udvekslingen af gener mellem delbestandene (Glover & Altring-
ham 2008). Derfor er gunstige levevilkår og uforstyrret adgang for damflager-
mus til Mønsted Kalkgruber helt afgørende for bevaringsstatus af den jyske 
bestand i begge biogeografiske regioner i Danmark.  

Damflagermus er rødlistet som Sårbar (VU) i Danmark, fordi bestanden kun 
forekommer på meget få lokaliteter i vinterhalvåret (Elmeros m.fl. 2019). 
Mønsted er ét af disse få vitale overvintringssteder for damflagermus. Antal-
let af levesteder i dele af arternes årscyklus indgår ikke som et kriterium ved 
vurderingen af arters bevaringsstatus jf habitatdirektivet (DG Environment 
2017).  

Damflagermusbestanden i Jylland og den overvintrende bestand i de jyske 
kalkgruber er blandt de største kendte forekomster i Vesteuropa. De har der-
for også stor betydning for artens internationale status (Limpens m.fl. 1999). 
Der er begrænset udveksling af individer mellem de vinterrastende bestande 
i kalkgruber og miner i Jylland og Slesvig-Holsten (Andersen m.fl. 2019). 

Kalkgruberne i Midtjylland og Himmerland er desuden vigtige overvint-
ringssteder for store dele af de jyske bestande af vandflagermus (Myotis 
daubentonii), Brandts flagermus (Myotis brandtii) og frynseflagermus (Myotis 
nattereri) samt enkelte brun langøre (Plecotus auritus). 

Dokumenterede data for damflagermus i Mønsted Kalkgruber  

Den automatiske tæller af flagermus ved hovedporten i Mønsted Kalkgruber 
er et fint formidlingsredskab, men den har begrænset værdi til overvågning. 
Det væsentligste problem er, at tælleren ikke skelner mellem de forskellige 
flagermusarter, der raster i kalkgruberne. Desuden er der usikkerheder på op-
tællingerne, fx er der andre ind- og udgange end hullet, hvor tælleren er op-
sat, og generelt viser de automatiske optællinger at udflyvning af flagermus 
større end indflyvning over året.  

Antallet af rastende damflagermus og andre arter i de ydre gallerier i Mønsted 
Kalkgrube er blevet optalt med mellemrum siden 1960’erne (fx Egsbæk & Jen-
sen 1963, Degn 1987, 2003). Optællinger af rastende flagermus i Mønsted giver 
ikke et repræsentativt tal for størrelsen af de rastende bestande, da de fleste 
flagermus raster på steder i kalkgruberne, der ikke er tilgængelige for menne-
sker (Baagøe & Degn 2009). Antallet af flagermus i de ydre gallerier varierer 
og er formentlig påvirket af variationer i forstyrrelsen fra de menneskelige 
aktiviteter. Desuden er det svært at artsbestemme flagermusene, der sidder 
højt i de ydre gallerier.  
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Udflyvningen af flagermus i Mønsted Kalkgruber blev nærmere undersøgt i 
1977, 2003 og 2009 vha. fældefangst ved hovedporten på enkelte nætter i løbet 
af udflyvningsperioden fra marts til maj (Baagøe m.fl. 1988, Baagøe & Degn 
2004, 2009). De indfangede individer blev artsbestemt. Integreret over hele 
udflyvningsperioden blev antallet af damflagermus anslået til ca. 2100 indivi-
der i 2003 og til ca. 4600 individer i 2009 (Baagøe & Degn 2009). Udviklingen 
i de sidste 10 år er ukendt.  

Konklusion og perspektiver  

Bevaringsstatus for damflagermus i Danmark er vurderet som gunstig i den 
atlantiske og den kontinentale biogeografiske region på baggrund af en stabil 
udbredelse og forekomst på overvågningslokaliteterne og MSTs vurdering af 
fremtidsudsigterne. Bestandsstørrelse og –udvikling er ukendt. 

Mønsted Kalkgruber og de andre kalkgruber vurderes at være af vital betyd-
ning for damflagermusens status i Jylland i begge biogeografiske regioner. 

De kommercielle og rekreative aktiviteters påvirkning af levevilkårene for 
damflagermus og de andre flagermusarter i Mønsted Kalkgruber kan ikke 
vurderes ud fra den nuværende lokale automatiske optælling af ind- og ud-
flyvninger af flagermus. Dertil kræves mere præcise tællinger og artsbestem-
melse af flagermusene. Da eventuelle tilbagegange i flagermusbestandene i 
Mønsted Kalkgruber desuden kan skyldes forringelser på sommerleveste-
derne, er det nødvendigt at foretage parallelle undersøgelser i andre kalkgru-
ber til sammenligning, fx i Daugbjerg. 
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