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1.1

Baggrund

Nævnenes Hus har kontaktet Aarhus Universitet for at få faglig rådgivning
om flagermus. Nævnenes Hus har fremsendt en række spørgsmål om flagermus på baggrund af deres sagsbehandling af miljøkonsekvensvurderinger af
anlægsprojekter. Nævnenes Hus har haft et udkast af notatet til kommentering.
Aarhus Universitet udgav i 2007 en håndbog om bl.a. flagermus i administrationen og forvaltningen (Baagøe & Degn 2007), og Naturstyrelsen udgav i
2013 en forvaltningsplan for flagermus (Møller m.fl. 2013). Disse to publikationer og Vejdirektoratets vejledning om flagermus (Møller & Baagøe 2011) giver stadig en god oversigt over de forskellige flagermusarters levevis og metoder til undersøgelser af dem, men der er siden fremkommet en del ny viden
om flagermus i relation til infrastrukturanlæg, og effekter af disse på flagermus’ bestandsstatus. Denne nye viden er det nødvendigt at indarbejde i forvaltning af arterne og i planlægningen og driften af anlægsprojekter for at
kunne sikre gunstig status for bestandene af de forskellige flagermusarter.

1.2

Lidt om flagermus og deres levevis

Der er registreret 17 forskellige flagermusarter i Danmark (Baagøe og Jensen
2007). Der er fælles karakteristika for alle arter på nogle parametre, mens arterne er meget forskellige på andre parametre. De danske arters levevis er beskrevet i forvaltningsplanen for flagermus (Møller m.fl. 2013).
Bestandsdynamik
Fælles for alle flagermusarter er, at de har relativt lange levetider (nogle arter
helt op til 40 år), samt lave reproduktionsrater, og at de typisk lever i lave
bestandstætheder (Altringham 2011). Hunnerne skal hos de fleste arter være
2 år før de får unger. De fleste arter føder typisk kun én unge pr. år (nogle
arter kan få to), og det er ikke alle voksne hunner, der yngler hvert år. I nogle
år er det kun halvdelen af hunnerne. For at opretholde bestandene skal der
være en høj overlevelse fra år til år, især for de voksne flagermus (Schorcht
m.fl. 2009, Chauvenet m.fl. 2014). Flagermusbestandes status er derfor meget
følsom over for øget dødelighed, og bestandene vil være lang tid om at genoprette gunstig status efter en periode med en ikke-bæredygtig, forhøjet dødelighed. Selv mindre ændringer i mortalitetsrater per år kan derfor have væsentlig betydning for en flagermusbestands status (Zeale m.fl. 2016, Rydell
m.fl. 2011).
Der dræbes hvert år mange flagermus ved vindmøller på land (fx Ahlén 2010,
Arnett m.fl. 2015). Dertil kommer drabstallene for kystnære og offshore vindmøller og andre infrastrukturanlæg, men der er meget begrænset viden dette.
For små, fragmenterede bestande af sjældne arter, der grundet deres fåtallighed sjældent findes dræbte ved veje og vindmøller, vil selv enkelte drab pga.
infrastrukturanlæggene hurtigt have en negativ effekt på bestandenes status.
For mere almindelige arter vil de kumulative effekter af fx drab ved vindmøller i hele bestandens udbredelsesområde have negative effekter på arternes
overlevelse over længere tid (Rydell m.fl. 2011, Frick m.fl. 2017, Voigt m.fl.
2012, 2015). Disse effekter på bestandenes status kan ikke registreres ved
korte undersøgelser i et lille projektområde.
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Landskabs- og habitatbrug
De højeste tætheder af flagermus og den højeste diversitet af arter findes i
landskaber med skov, særligt løv- og blandingsskov, men også nåletræsdominerede skove fremmer forekomst og tæthed, ligesom mosaiklandskaber
med småskove, læhegn og permanente græsarealer, vådområder, vandløb,
søer og lign. I sådanne landskaber skal der tages vidtstrakte beskyttelseshensyn til flagermusene.
Flagermusenes temporære og rumlige brug af landskabet er meget dynamisk
og fleksibel fra nat til nat og gennem sommerhalvåret. Den er meget afhængig
af hvor der findes rige insektforekomster på et givet tidspunkt (Encarnação
m.fl. 2010, Kirkpatrik m.fl. 2018). Alle flagermusarter bruger landskabet i stor
skala. I yngletiden, hvor hunnerne ofte flere gange i løbet af natten skal hjem
til ynglekvarteret (dagrastestedet for individerne i ynglekolonien) for at give
ungerne die, skal der være rigeligt udbud af jagtbare insekter i nærområdet,
dvs. inden for nogle få kilometers afstand for nogle arters vedkommende.
Visse hurtigtflyvende arter har dog væsentligt større aktionsradius, fx kan
brunflagermus fouragere mere end 30 km fra deres dagrastesteder i mosaiklandskaber med skov og åbne landbrugsområder, og ynglende damflagermus
fouragerer ofte mere end 20 km fra ynglekvartererne (Roeleke m.fl. 2016, 2020,
Ciechanowiski m.fl. 2017).
Flagermusenes brug af landskabet er kontekstafhængig, dvs. brugen af bestemte landskabselementer og hvor langt flagermusene flyver for at finde de
nødvendige ressourcer afhænger af landskabets sammensætning (fx Heim
m.fl. 2017, 2018). Flagermus i en ynglekoloni har flere jagtområder inden for
deres yngleområde. De kan besøge de forskellige jagtområder flere gange på
en nat. Forskellige jagtområder kan være afgørende for lokale områders bæreevne på forskellige tidspunkter af året. Der kan være meget stor forskel i
størrelsen af det samlede jagtområde mellem flagermuskolonier hos samme
art og sågar også på jagtområderne for de enkelte flagermus i en ynglekoloni
(fx Zeale m.fl. 2016, Kirkpatrik m.fl. 2019).
Hos nogle arter har flagermusene i en ynglekoloni oftest kun ét ynglekvarter,
mens flagermusene i en ynglekoloni hos andre arter kan have flere ynglekvarterer inden for ynglestedet (fx Zeale m.fl. 2016). Alle flagermusarter har forskellige levesteder om sommeren og vinteren. Arternes trækafstande varierer
fra lokale træk til egnede vinterrastesteder nær sommerlevesteder, til lange
trækafstande på over 1000 km (Hutterer m.fl. 2005, Møller m.fl. 2013).

Nødvendig beskyttelse i tid og rum for at sikre gunstig bevaringsstatus
Jævnfør ovenstående er det meget komplekst at afgrænse flagermusbestande
for de forskellige arter på en biologisk meningsfuld måde i forhold til enkelte
projektområder. I praksis er det nok umuligt. Det være sig både de lokale
ynglebestande om sommeren, men især for de trækkende bestande, som bliver påvirket af anlægsprojekter eller planer.
Hvis beskyttelsen af et ynglested skal være funktionel og økologisk meningsfuld, skal beskyttelsen ikke blot dække de strukturer (træer med hulheder,
bygninger, og lign.) som flagermusene i en ynglekoloni benytter som dagkvarterer. Beskyttelsen skal også dække jagtområderne for flagermusene i
ynglekolonien. Hvis den økologiske funktionalitet af området forringes omkring strukturerne, hvor de ynglende flagermus raster om dagen, vil man i
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praksis ødelægge ynglestedet som et funktionelt ynglested. Biologisk set forringes den økologiske funktionalitet af et ynglested og levestederne uden for
yngletiden også, hvis mortalitetsrisikoen for flagermus øges i området, fx ved
opstilling af vindmøller.
Der skal også tages hensyn til flagermus i vigtige trækruter for forårs- og efterårstrækkene og omkring vigtige vinterrastestederne, samt ’mellemkvarterer’ som flagermusene benytter som yngle- og rastesteder i parringssæsonen
i sensommeren og efteråret. Flagermusenes krav til mellemkvarterene er formentlig mindre og mellemkvartererne er mindre bundet til bestemte strukturer fra år til år.
Ændres den økologiske funktionalitet omkring vigtige overvintringssteder, fx
ved opstilling af vindmøller omkring kalkgruberne i Midtjylland og Himmerland, kan det hurtigt påvirke bevaringsstatus negativt for de nationale bestandes af alle de arter, der overvintrer i gruberne.
Hvis forsigtighedsprincippet skal anvendes for at beskytte den økologiske
funktionalitet og de påvirkede flagermusbestandes status, skal det anvendes
i retning af at reducere og fastholde en lav risiko for negative effekter af anlægsprojekter, planer og programmer på de beskyttede arter.

1. Hvordan skal en undersøgelse udføres for at få det bedst mulige grundlag, for at kunne estimere størrelsen af en bestand i et givent område?
Hvordan kommer man tættest på at kunne vurdere et områdes betydning
for en given art og hvad er minimumskravet for at kunne opnå denne viden? Her tænkes bl.a. på krav til udstyr, antal lyttedage, vejrforhold og tidspunkter på året.
Det er meget komplekst at afgrænse flagermusbestande. Følgelig vil det
kræve meget omfattende, årelange studier i og uden for et projektområde for
at få tilnærmelsesvis troværdige estimater på størrelserne af lokale bestande
af forskellige arter. I praksis er det formentlig umuligt at estimere størrelsen
af flagermusbestande, specielt størrelserne af de trækkende bestande og
hvilke andele af arternes samlede ’fly-way’-bestande, som forekomsterne i et
projektområde udgør. Derfor bør der anlægges stor forsigtighed i vurderinger
af anlægsprojekters påvirkninger af flagermusbestandenes status.
Grundige undersøgelser er nødvendige for at konstatere om der er faste forekomster af flagermus i et område, om det er del af ynglestedet for flagemus
og hvordan de forskellige arter bruger området i løbet af sommerhalvåret
(april-september). Afhængigt af tæthed og artsdiversitet af flagermus i et område og anlægsprojektets karakter (øger projektet dødeligheden for flagermus, ødelægges potentielle yngle- og rastesteder, og lign.), kan man dog graduere omfanget af undersøgelserne i forhold til periode og intensitet (antal
nætter pr. måned i relevante perioder).
Flagermus’ brug af landskabet er kontekstafhængigt og meget fleksibel. Derfor skal undersøgelser inkludere større områder i oplandet omkring selve projektområdet. Herved fås et indblik i hvilke af lokalområdets arter, der kan forekomme i projektområdet efter et evt. anlæg er opført. Det er særligt aktuelt,
hvis et anlægsprojekt kan føre til øget dødelighed for flagermusene.
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Det er essentielt at vide, om projektområder udgør dele af et ynglested for
flagermus. Forekomster af flagermus i og omkring et projektområde skal undersøges grundigt i sommermånederne (juni-august) for at konstatere dette,
og i forsøget på at finde lokale ynglekolonier. Det er især vigtigt, hvis anlægsarbejdet indebærer fældning af træer eller nedrivning af bygninger. Det er en
meget omfattende opgave at finde alle kolonier i et større område, og ofte er
det umuligt at finde alle kolonier for alle arter. Ved fundne kolonier i og omkring projektområdet kan antallet af udflyvende individer tælles. Flagermus
fra samme ynglekoloni kan dog have flere yngle- og rastekvarterer, som de
skifter mellem i løbet af sommeren. Der kan selvsagt være flagermus fra flere
ynglekolonier i og omkring et projektområde. Derfor er optællinger af enkelte
kolonier af en art ikke nødvendigvis en retvisende indikator for størrelsen af
de lokale flagermusbestande.
Hvis projektområdet ligger i eller nær vigtige trækruter for flagermus, skal
undersøgelsen dække hele trækperioderne om foråret og efteråret (marts til
maj og medio-august til medio-oktober). Det gælder både ved landbaserede,
kystnære og offshore projekter. Trækruterne for flagermus er meget dårligt
beskrevet. Indtil der er større viden om dette, bør der anlægges stor forsigtighed med anlæg i potentielle trækruter – se spg. 18.
Omkring større vinterrastesteder (fx under 5 km) er det essentielt at eventuelle undersøgelser dækker 1) hele udflyvningsperioden for alle arterne i et
overvintringssted (tidlig marts – sen-maj ved kalkgruber), 2) sværmning i sensommeren (august - tidlig september) og 3) selve indflyvningen hen over efteråret (september - medio-oktober) (Baagøe & Degn 2004, 2009, E.T. Fjederholt pers. medd.). Flagermusene samles kortvarigt ved vinterrastestederne i
sværmningsperioden. Sværmning er en del af yngleaktiviteten, der er vigtig
for udvekslingen af gener mellem forskellige delbestande (Furmankiewicz &
Altringham 2007). Infrastrukturanlæg, fx vindmøller, der kan øge mortalitetsraten, bør jvf. forsigtighedsprincippet ikke der anlægges omkring større vinterrastesteder – se spg. 3.
Flagermusenes brug af landskabet varierer gennem året og fra år til år. Derfor
er det utilstrækkeligt blot at registrere forekomster og adfærdsmønstre i et
projektområde i et par nætter i et enkelt år. For- og efterundersøgelser bør
derfor altid dække de relevante perioder over 2-3 år.
Til registrering og artsbestemmelse af flagermus skal anvendes ultralydsdetektorer, der kan optage og gemme optagelser af høj kvalitet af flagermusenes
sonarskrig. Detektorerne skal kunne samle high-speed (dvs. en høj samplingrate) og full-spectrum optagelser, fx Petersson D500X, Batlogger A/A+. Nogle
arter er vanskelige eller umulige at bestemme alene ud fra lydene (se fx Ahlen
& Baagøe 1999, Barataud 2015, Søgaard m.fl. 2017). Hvis sådanne arter registreres bør man foretage manuelle moniteringer eller netfangster for at sikre
en præcis artsbestemmelse. Alle registrering af vanskelige arter skal valideres
af kompetente specialister med mange års erfaring med akustisk artsregistrering af flagermus.
Der bør altid gennemføres både manuelle registreringer og registreringer
med passive detektorer. Manuelle registreringer og direkte observationer af
flagermusene giver en nødvendig detaljeret viden om flagermusenes adfærd
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og brug af et projektområde, fx hvor og hvordan de krydser vejtraceer. Manuelle registreringer skal gennemføres på lune nætter med svage vinde og
uden nedbør.
De passive detektorer giver mulighed for at lytte meget systematisk flere steder i og omkring projektområdet over flere nætter (fx 4-7 nætter pr. måned i
relevante perioder). Derved kan man få indblik i hvor regelmæssigt, hvor og
hvornår i løbet af nætterne de forskellige arter forekommer i og omkring et
projektområde. I forbindelse med undersøgelser på træksteder er det vigtigt
at undersøgelserne dækker alle nætter med egnede vejrforhold. Dvs. man bør
have permanent overvågning alle nætter gennem trækperioden.
Det kræver stor viden og erfaring om flagermusarternes adfærd for at finde
alle arter i et område. De automatiske passive detektorer skal placeres rigtigt
i forskellige habitater/mikrohabitater for at registrere alle arter i et område.
Grundige metodebeskrivelse og resultater fra flagermusundersøgelser til miljøkonsekvensvurderinger og lign. herunder eksempler på optagelser til artsbestemmelser, bør være offentligt tilgængelige. Artsbestemmelser af lydsekvenser af vanskelige arter bør altid valideres af kompetente specialister.

2. Hvilke elementer (ældre huse, gamle træer, skove, søer, ledelinjer som
levende hegn, vandløb, osv.) bør udløse en feltundersøgelse af flagermus i
forbindelse med eksempelvis opstilling af vindmøller eller infrastrukturprojekter som veje, jernbaner, kabelnedlægninger og lignende?
Er der en nedre grænse for, hvad der skal være tilstede af strukturer i et område, før man kan vurdere ud fra eksempelvis luftfoto, at der ikke er grund
til at lave en flagermusundersøgelse i forbindelse med de ovenstående projekter?
Er der dele af landet, hvor den geografiske placering alene medfører, at det
ikke giver fagligt mening at udføre flagermusundersøgelser?
Der er ingen landsdele, hvor der ikke forekommer flagermus, og derfor i udgangspunkt ingen områder, hvor det ikke giver fagligt mening at udføre flagermusundersøgelser ifm. anlægsprojekter (Baagøe & Jensen 2007, Møller
m.fl. 2013). Der er dog stor forskel på artsdiversitet og bestandstætheder af
flagermus i forskellige landskaber. Afhængigt af tæthed og artsdiversitet af
flagermus i projektområdet og det omkringliggende landskab, kan man graduere omfanget af undersøgelserne (fx Ahlén & Baagøe 2017).
De højeste tætheder og den højeste artsdiversitet findes generelt i landskaber
i landskaber med løv- og blandingsskov, mosaiklandskaber med skove og levende hegn, vandløb, fjorde, vådområder, og lign. (Baagøe & Jensen 2007,
Møller m.fl. 2013). I det vestligste Jylland og i store, åbne landbrugslandskaber er tætheden og artsdiversiteten af flagermus generelt lavere.
For nogle anlægstyper er der begrænset behov for grundige undersøgelser.
Det gælder fx nedlægning af kabler, gasledninger i åbne landskaber, hvor anlægsarbejdet ikke eller kun i begrænset omfang påvirker vigtige levesteder for
flagermus (skove, beskyttede fjorde, vådområder, strukturer med potentielle
yngle- og rastesteder) og hvor projektet i driftsfasen ikke fører til væsentlige
ændringer i projektområdets økologiske funktionalitet for flagermus. Til miljøvurderinger af sådanne projekter kan kort og luftfotos anvendes til at afgøre
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om projektområdet og nærområder kan være vigtige dele af de lokale flagermus’ levesteder.
For andre projekter i åbne landskaber kan man begrænse undersøgelsesperioderne til sommermånederne og tidlig efterår. Dog skal man være opmærksom på om området kan ligge i eller nær en vigtig trækrute for flagermusene,
samt at nogle arter ofte fouragerer over åbne landskaber, fx damflagermus
ved Limfjorden (Baagøe & Jensen 2007, Therkildsen m.fl. 2020).

3. Er der nogle mindstedistancer fra de ansøgte projekt-typer, fx vindmøller
og veje, til de enkelte elementer (skov, ældre træer, levende hegn, ældre
huse, søer, osv.) der gør, at der ikke behøver at foretages en undersøgelse
eller at undersøgelsen kan reduceres (se evt. spørgsmål 5)?
I områder med stor artsdiversitet eller tæthed af flagermus, fx under 2 km til
større løv- og blandingsskove (>10 ha) eller under 5 km fra vigtige vinterrastesteder, bør der jvf. forsigtighedsprincippet ikke tillades infrastrukturanlæg, der øger dødeligheden for flagermus, fx vindmøller, da driftsstop ikke
forhindrer alle vindmølledrab af flagermus og risikoen for negative bestandseffekter ikke kan udelukkes (Ahlén & Baagøe 2013). I sådanne områder er der
derfor ikke er behov for undersøgelser for sådanne projekter. Grundige faglige screeninger vil identificere sådanne områder.
Der ud over giver det ikke biologisk mening at fastlægge bestemte afstande
til landskabselementer, som overflødiggør undersøgelser af flagermus. Roeleke m.fl. (2016) viste, at brunflagermus synes at anvende vindmøller som
pejlemærker under deres ofte mere end 20 km lange natlige jagtturer i nordtyske mosaiklandskaber. Specielt hunner synes ligefrem at bruge områder
omkring fra vindmøllerne mere end andre områder over åbent land.
Der findes mange døde flagermus ved vindmøller opstillet i eller nær skov,
og modelleringer viser, at risikoen for vindmølledrab af flagermus er forhøjet
op til 5 km fra skov og vådområder (Santos m.fl. 2013). Disse modelleringer
var baseret på data om arternes forekomst, arealanvendelse, topografiske og
empiriske data for flagermusdrab ved eksisterende vindmøller. Opstilling af
nuancerede modeller og artsspecifikke risikokort for vindmølledrab på flagermus i Danmark vil kræve, at der tilvejebringes mere systematiske data for
de forskellige flagermusarters habitatbrug samt troværdige data om kollisionsmønstre gennem hele sommerhalvåret og træktiden ved vindmøller forskellige steder i Danmark.
I mosaiklandskaber med høje flagermustætheder bør man også holde stor afstand til skove, levende hegn, småbiotoper og vådområder ved opstilling af
vindmøller. Man finder typisk lavere aktivitet af flagermus over marker end
langs nærliggende hegn og skovbryn (fx Heim m.fl. 2016). Det kan dog ikke
bruges som argument for, at der er minimal risiko for flagermusdrab at opstille vindmøller på marker tæt til disse landskabselementer. Flagermus brug
af landskabet er meget dynamisk (Heim m.fl. 2018). Hvis der opstilles vindmøller på markerne nær de levende hegn og skovene vil flagermusene i større
grad flyve ud over markerne og opsøge vindmøllerne (Arnett m.fl. 2015).
Pga. de forskellige arters habitatpræferencer (Baagøe & Jensen 2007, Møller
m.fl. 2013) kræver beskyttelsen af nogle arter andre hensyn end andre arter
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ift. forekomsten af forskellige landskabselementer. Der forekommer fx damflagermus, over meget åbne områder med strandenge, vejler og landbrugsområder omkring Limfjorden, bl.a. vest for Aalborg ved traceet for den tredje
Limfjordsforbindelse (Therkildsen m.fl. 2020, pers. obs.).

4 & 5. Kan resultater fra artikler der beskriver eksempelvis tyske og svenske
forhold, antages at kunne overføres til danske forhold, fx ”Empfehlungen zur
Berücksichtigung tierökologischer Belange bei Windenergieplanungen in
Schleswig-Holstein” [LANU 2008]?
Er afstandene i skemaet [fra myndighederne i Slesvig-Holsten, LANU 2008]
også retvisende i forhold til danske forhold, eller er der nyere viden eller andre årsager til at tilpasse afstandene og hvad bør de i så fald være?
De forskellige flagermusarter, der forekommer i Danmark, må forventes at
have samme adfærd i forhold til vindmøller i alle dele af deres udbredelsesområde. Resultaterne fra de mange grundige undersøgelser, der er gennemført i andre europæiske lande, kan derfor overføres til danske forhold. Dog
skal man være varsom med at overføre alle aspekter af flagermusenes habitatbrug direkte, hvis forholdene er meget forskellige fra de danske, fx er skov
i Nordsverige af en helt anden karakter og betydning for flagermusene end i
Danmark.
Afstande i de slesvig-holstenske myndigheder og andre offentlige vejledninger og forvaltningsplaner (fx LANU 2008, EUROBATS 2015) er baseret på daværende vidensniveau og et kompromis mellem flagermuseksperters vurderinger og myndigheders prioriteringer. De afstande som angives i LANU
(2008) og EUROBATS (2015) er utilstrækkelige korte ift. flagermusenes brug
af landskabets ressourcer (se tidligere). Afstandene kan ikke erstatte grundige
undersøgelser af flagermus ift. opstilling af vindmøller og hvilke hensyn der
evt. skal indarbejdes i driftstilladelserne for møllerne.
Man bør ikke opstille vindmøller inden for 5 km fra kalkgruberne i Midtjylland og Himmerland og lignende vigtige vinterrastesteder for flagermus.
Omkring skove og i mosaiklandskaber bør man holde en afstand på 2 km til
større skove (>10 ha) og skove med høj diversitet eller tæthed af flagermus
eller ynglesteder for sjældne arter (Ahlén & Baagøe 2013). Hvis der alligevel
opstilles vindmøller nær skov og i mosaiklandskaber, skal der tages vidtstrakte hensyn til risikoen for flagermusdrab i driftstilladelsen for møllerne,
jvf. forsigtighedsprincippet.

6. Kan man sige noget om, hvor stor en population skal være, i forhold til at
kunne tåle x antal tab om året? Eller er der en nedre grænse for, hvornår
ethvert tab af enkeltindivider utvivlsomt vil påvirke en lokal-bestand negativt? Evt. sat i relation til en forventelig tilvækst og arter som er særligt følsomme over for tab af enkeltindivider eller indskrænkning af yngle/rasteområdet.
Der dræbes hvert år hundredetusindvis af flagermus ved vindmøller i Europa
(fx Ahlén 2010, Arnett m.fl. 2015). Dertil kommer drabstallene for kystnære
og offshore vindmøller. Tabstallene ved møller på havet kan givetvis være
store, men emnet er meget dårligt undersøgt. Flagermusene dræbes dels af
direkte kollisioner med de roterende vinger, og dels ved biotraumer, hvor
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lunger eller ørerne ødelægges pga. de kraftige ændringer i lufttrykket omkring de roterende vindmøller. Dødsårsagen er underordnet i forhold til betydningen af vindmølledrabene på flagermusbestandenes status.
Modelleringer indikerer, at en 2% stigning i den årlige dødelighed for voksne
flagermus kan resultere i en bestandstilbagegang for nogle arter (Zeale m.fl.
2016). Sunde bestande i gunstig status vil producere et overskud af individer
i gode år som ’forsikring’ mod naturlige fluktuationer i klima- og miljøforholdene og tilfældige begivenheder i dårlige år.
Hvor mange vindmølledrab en bestand kan ’tåle’ afhænger af bestandens
størrelse. Jo mindre en bestand er, jo færre drab kan bestanden selvsagt tåle,
før dens status bliver forringet. Et acceptabelt antal vindmølledrab for en bestand skal altid ses i relation til bestandens størrelse. Som tidligere nævnt er
afgrænsningen af lokale bestande yderst kompliceret. Derfor giver det ikke
biologisk mening at angive et endeligt antal vindmølledrab som en lokal bestand kan tåle på kort eller lang sigt fra enkelte møller.
I forhold til risikoen for flagermusdrab ved vindmøller, skal tabet fra en bestand ikke blot ses i forhold til enkelte møller eller det enkelte projekt. Risikoen for drab af flagermus i en bestand skal vurderes i forhold til alle de
vindmøller, der ligger i og omkring flagermusenes ynglesteder, og alle de
vindmøller, som flagermusene kommer i kontakt med under trækket mellem sommerlevesteder og vinterrastestederne.

7. Kan man estimere et tabstal for en vindmølle i forhold til de enkelte arter
og eksempelvis tilstedeværelsen af levende hegn, vandløb, skov, osv.?
Der findes typisk flest døde flagermus ved vindmøller opført i eller nær vigtige levesteder for flagermus så som skov, mosaiklandskaber, vådområder og
trækkorridorer (Traxler m.fl. 2004, Rydell m.fl. 2011, Arnett m.fl. 2015,
EUROBATS 2015).
Der foreligger ikke data ud fra hvilke det er muligt at estimere risikoen eller
tal for flagermusdrab ved vindmøller i forhold til landskabskarakteristika i
Danmark. Før-undersøgelser ifm. vindmølleprojekter i Storbritannien er dårlige til at forudsige risikoen for flagermusdrab i driftsfasen – se spg. 21 (Lintott
m.fl. 2016). Uden grundige efterundersøgelser på dette område er det ikke
muligt at udtale yderligere.

8. Er der nogle gennemsnitstal for drab af flagermus per vindmølle i Danmark?
Der er ingen repræsentative tal for drab af de forskellige flagermusarter per
vindmøller i Danmark. Der er foretaget uendelig få undersøgelser af vindmølledrab på flagermus i Danmark sammenlignet med volumen og kvaliteten af
undersøgelser i andre europæiske lande.
Aarhus Universitet fandt enkelte døde flagermus i det nationale testcenter for
vindmøller i Østerild (Elmeros m.fl. 2017). Der er angiveligt foretaget mindre
undersøgelser for enkelte andre vindmølleanlæg (pers. medd. fra rådgivere
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og kommuner). Resultaterne af disse undersøgelser og beskrivelse af undersøgelsesperiode, eftersøgningsmetode og statistiske korrektioner for eftersøgningsindsats og -effektivitet er ikke offentliggjort, hvorfor kvaliteten af dem
ikke kan vurderes.
I mangel af tal for Danmark er de bedst sammenlignelige data formentlig estimaterne af vindmølledrab på flagermus i Tyskland. En større systematisk undersøgelse, der dækkede vindmøller i hele Tyskland og korrigerede observerede tal for eftersøgningseffektiviteten, estimerede at der dræbes 10-12 flagermus pr. mølle pr. år i Tyskland (Korner-Nievergelt m.fl. 2013).
Ved ældre tyske undersøgelser observerede man 2-3 døde flagermus pr. mølle
pr. år (Seiche 2008, Dürr 2009). Disse observerede tal og andre tal, fx i
EUROBATS (2015), underestimerer de reelle mortalitetsrater i væsentlig grad,
da tallene ikke er korrigerede for sandsynligheden for finde kadavere ved eftersøgningerne eller for kadavere, der fjernes af rovdyr og –fugle.
Selv ved landbaserede møller er det svært at finde og registrere døde flagermus under vindmøller på grund af flagermusenes størrelse. Brug af trænede
hunde øger effektiviteten markant (Arnett 2006, Mathews m.fl. 2013). Ved nyere, meget store møller kræver det tillige meget store eftersøgningsområder,
da flagermusene ved kollisioner kan blive slynget langt fra selve møllen.
I en større britisk systematisk undersøgelse, hvor man ligeledes korrigerede
for eftersøgningseffektivitet, fandt man op til 5,25 flagermus pr. vindmølle pr.
måned i undersøgelsesperioden (Mathews m.fl. 2016). Undersøgelsen forløb
kun over en 3-måneders periode i sensommeren og tidlig-efteråret, men blev
gentaget over 2-3 år. Antallet af flagermusdrab pr. vindmølle varierede mere
end en faktor 10 fra år til år på de enkelte lokaliteter. 1-2 årige efterundersøgelser efter døde flagermus kan derfor ikke anses som repræsentative. Der
bør endvidere være løbende eller regelmæssige efterundersøgelser, hvis der
ikke er driftsstop på møller, for at vurdere evt. behov. Se også spg. 21..
Det er særligt udfordrende at estimere antallet af vindmølledrab, hvis man
ikke finder døde flagermus, men en 0-registrering kan både være bevis for
fravær af flagermusdrab og fravær af bevis for flagermusdrab (Huso m.fl.
2015). Fravær af bevis kan hænde ved mangelfulde undersøgelser med en lav
eftersøgningseffektivitet, fx ved vindmøller på en mole eller i skov, hvor det
meste af ’nedfaldsområdet’ er dækket af vand eller af skov, hvor det er tilnærmelsesvis usandsynligt at finde flagermuskadavere. Drab af sjældne arter, der
på grund af arternes status vil være meget sjældne og tilfældige hændelser,
vil ligeledes være svære at registrere og estimere antallet af. For metoder se
Korner-Nievergelt m.fl. (2013) og Huso m.fl. (2015).

9. Har højden på en mølle betydning for påvirkningen på flagermus? Er der
større dødelighed ved lavere vindmøller eller øges dødeligheden med størrelsen på vingelængen og det deraf større areal hvor der er vingebevægelse?
Antallet af flagermus, der dræbes ved en vindmølle, stiger med stigende
højde af vindmøllen og stigende længde af møllevingerne, mens afstanden
mellem møllevingespidsen og jorden ikke har indflydelse på antallet af døde
flagermus (Barclay m.fl. 2007, Grodsky m.fl. 2011, Mathews m.fl. 2016).
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Antallet af flagermusdrab pr. vindmølle stiger markant med stigende tårnhøjder ved højder over 50 m, især for møller i skov (Hötker m.fl. 2006). Disse
undersøgelser er foretaget ved møller med en tårnhøjde op til ca. 100 m. Da
flagermus modsat mange fugle aktivt opsøger vindmøller og flyver op langs
tårne og vinger, må den positive korrelation mellem antallet af flagermusdrab
og hhv. højde af møllen og længden af møllevingerne forventes at fortsætte
for møller med højere tårnhøjde end 100 m. Disse sammenhænge mellem antallet af døde flagermus ved vindmøller og møllernes højde/vingernes
længde er især tydelige ved møller opstillet i og nær skov.
Under de meget ekstensive undersøgelser af flagermus ved testcentret i Østerild blev der ikke undersøgt flere møller af forskellige højder i samme område,
og der foreligger ikke sammenlignelige undersøgelser af møller med forskellige højder fra flere områder (Therkildsen & Elmeros 2017). Derfor er det fejlagtigt på baggrund af disse undersøgelser at konkludere, at der ikke er sammenhæng mellem antallet af døde flagermus og vindmøllers højde, som det
er gjort i nogle miljøvurderinger.

10. Har antallet af møller i et område betydning for tabstallet af flagermus,
giver flere møller i et område større tabstal per mølle end for mølleområder
med få eller kun en enkelt mølle?
Jo flere vindmøller der står i et område, jo flere flagermus kan man forvente
der bliver dræbt i området (Mathews m.fl. 2016). Følgelig skal antallet af vindmølledrab pr. art pr. vindmølle være lavere jo flere vindmøller, der står i et
område, hvis den samlede mortalitet ikke skal have negative effekter på de
lokale og trækkende flagermusbestandes status.

11. I forvaltningsplanen fremgår det at: ”Den eneste sikre metode til at
undgå drab af flagermus i flagermusrige områder er at slukke for vindmøllerne ved lave vindhastigheder (under ca. 5-6 m/sek.). I de perioder hvor de
store insektansamlinger forekommer (dvs. om natten i perioden ca. 15. juli
til ca. 15. oktober)”. Hvad ligger til grund for denne periode?
Hvis man anvender driftsstop på vindmøller ved vindhastigheder under 5-6
m/s i perioden 15. juli til 15. oktober, vil det så reducere tabet i tilstrækkelig
grad til at enhver placering kan tillades?
Hvis ikke, hvilke krav til driftstoppet vil så være nødvendige for at kunne reducere tabstallet til et for bestandene tåleligt niveau? Her fokuseres primært i forhold til yngle/rasteområder, men også på perioden, hvor flagermusene trækker. Kan/skal der tilføjes andre parametre som enten muliggør
øgede driftsmuligheder som eksempelvis, temperatur over 10 graden, ingen
regn, hele natten eller kun omkring solnedgang/solopgang og skal perioden
udvides til at gælde fra eksempelvis 1. maj?
Ved landbaserede vindmøller sker de fleste flagermusdrab i sensommeren og
først på efteråret på lune nætter uden nedbør med rolige vindforhold, hvor energiproduktionen er lav (Arnett m.fl. 2015, EUROBATS 2015). Stop af vindmøller
er den eneste tilnærmelsesvis effektive og operationelle metode til at reducere
risikoen for flagermusdrab (Baerwald m.fl. 2009, Arnett m.fl. 2011). Det er formentlig ud fra disse observationer Naturstyrelsen (NST) definerede en periode
og forholdene for eventuelle driftsstop af vindmøller i forvaltningsplanen.
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Jo længere periode med driftstop, jo højere cut-in-vindhastighed, jo lavere
temperatur, jo bedre beskyttelse af flagermusene. Den af NST skitserede periode og vejrforhold for driftsstop af vindmøller er ikke dækkende for alle perioder og vejrforhold, hvor der sker flagermusdrab ved møllerne. Hvorvidt
perioden er tilstrækkelig for at beskytte alle lokale, nationale og internationale
bestandes status i forhold til effekter på kort sigt eller kumulative effekter på
lang sigt kan ikke vurderes ud fra den begrænsede kvantitative viden man
har om bestandsudviklingen og -dynamikken i de forskellige flagermusarter
(Rydell m.fl. 2011, Frick m.fl. 2017, Voigt m.fl. 2012, 2015).
Flagermusaktiviteten i nacellehøjde (højden af møllehuset) falder med stigende vindhastigheder (fx Korner-Nievergelt m.fl. 2013). Der er også flagermusaktivitet i nacellehøjde ved vindhastigheder op til 10-12 m/s (fx Elmeros
m.fl. 2017, de Jong m.fl. 2019). Der er en stærk korrelation mellem flagermusaktivitet i højden ved vindmøller og antallet af døde flagermus under møllerne, dvs. der er også risiko for flagermusdrab ved 10-12 m/s (Korner-Nievergelt m.fl. 2013, Arnett m.fl. 2015). Specielt på lune nætter kan der være høj
aktivitet ved vindmøller ved høje vindhastigheder (de Jong m.fl. 2019).
Undersøgelserne af effektiviteten af driftsstop er gennemført ved relativt lave
vindmøller (mindre end 80 m). Risikoen for uforsætlige drab på flagermus er
højere ved høje vindmøller. For højere vindmøller bør cut-in-vindhastighed
øges, fx 8-10 m/s, for at sikre en tilstrækkelig reduktion i risikoen for flagermusdrab.
Der er højest aktivitet af flagermus omkring vindmøller og de flest vindmølledrab sker på nætter med temperaturer på mere end 10º C (Arnett m.fl. 2015,
de Jong m.fl. 2019). Driftsstop ned til lavere temperaturer, fx 8º C vil selvfølgelig nedsætte risikoen for vindmølledrab yderligere. Aktiviteten af flagermus ved vindmøller falder med stigende nedbørsmængde. Den er meget lav
ved mere end 5 mm nedbør. Nedbør i en kort periode i løbet af en nat betyder
ikke, at der ikke er risiko for vindmølledrab i de tørre perioder af natten.
Flagermusene er ikke kun aktive i få timer efter solnedgang og få timer før
solopgang. Driftstop på vindmøller bør altid dække hele natten for at reducere risikoen for drab af flagermus – både i yngletiden og i trækperioderne.
De fleste eftersøgninger af vindmølledræbte flagermus er begrænset til sensommer og efteråret. De kan derfor ikke anvendes som argument for at der ikke
sker vindmølledrab i andre perioder, fx tidligere på sommeren og i trækperioderne om foråret og senere på efteråret. Hvilke perioder som de enkelte vindmøller bør være underlagt driftsstop i, afhænger af om møllerne er opstillet i og
nær yngleområder, trækruter eller vinterrastesteder. I forhold til trækruterne
gælder dette både for landbaserede, kystnære og offshore vindmøller.
Hvis vindmøller står i eller nær vigtige trækruter skal driftsstopperioden
dække hele trækperioderne om foråret og efteråret og ved højere vindhastigheder. Hvis man opstiller vindmøller nær vigtige vinterrastesteder, skal
driftsstop-perioden dække hele udflyvningsperioden gennem foråret,
sværmningsperioden i sensommeren og indflyvningen hen over efteråret for
alle arterne i vinterrastestedet og ved højere vindhastigheder.
Ved vurdering af risikoen for flagermusdrab og behovet for driftsstop for
kystnære og offshore vindmøller bør forsigtighedsprincippet anvendes under
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hensyn til den manglende viden om flagermusdrab ved disse mølletyper for
at beskytte flagermusene tilstrækkeligt.

12. Kan man ved brug af driftsstop så argumentere for, at der ikke behøver
at foretages en forundersøgelse?
Det kommer selvsagt an på, hvor omfattende driftsstop, der tænkes på. Grundige, fagligt objektive screeninger og før-undersøgelser er vigtige for at identificere lokaliteter med høje forekomster af flagermus. I sådanne områder bør
man helt undgå opstilling af vindmøller, jf. forsigtighedsprincippet da driftsstop generelt ikke udelukker vindmølledrab af flagermus. Der er flere gode
eksempler på at grundige før-undersøgelser har resulteret i, at man undlod at
opstille møller på flagermusrige lokaliteter/i eller nær vigtige trækruter
(EUROBATS 2015).
Hvis der alligevel opsættes vindmøller i områder med høj forekomst eller høj
artsdiversitet af flagermus på et givet tidspunkt af året, bør møllerne være
pålagt mere vidtrækkende driftsstop end de minimale krav, som Naturstyrelsen skitserer i sin forvaltningsplan, fx op til vindhastigheder på 10-12 m/s i
nacellehøjde, gælde hele natten og over længere perioder.

13. Findes der langtidsprognoser for vindmøllers påvirkning af bestandene,
her tænkes primært på en periode på ca. 25 år der svarer til en vindmølles
levetid. I så fald, hvad lyder prognoserne på? Findes prognoserne for de enkelte arter?
Man skal altid forvalte og risikovurdere artsvis. Hvis man vurderer arterne
som en samlet gruppe, kan fremgange hos almindelige arter dække over tilbagegange for andre og uddøen af sjældne arter.
Modelberegninger indikerer, at den kumulative effekt af vindmølledrab over
30 år alt andet lige kan føre til bestandstilbagegange for almindelige arter som
brunflagermus på ca. 40 % og for troldflagermus på ca. 60 % (Rydell m.fl.
2011). Ved modelleringerne er anvendt observerede mortalitetsrater pr. vindmølle pr. år i Tyskland (0,9 brunflagermus og 0,7 troldflagermus pr. mølle pr.
år). Mortalitetsrater i Tyskland svarer til hvad man må forvente i Danmark
indtil der er repræsentative tal her fra landet. Som nævnt underestimerer observerede tal for døde flagermus pr. vindmølle pr. år den reelle mortalitet, da
tallene ikke er korrigeret for sandsynligheden for at overse kadavere ved eftersøgningen eller for kadavere, der fjernes af rovdyr og –fugle inden eftersøgningen. Dvs. modelleringerne må forventes at underestimere effekten af
vindmøller på flagermusbestandenes størrelse og status.
Bestandsudviklingen for brun- og troldflagermus er modelleret ved en tæthed
af vindmøller, der kun er ca. 20 % af den nuværende tæthed af vindmøller i
Danmark (Rydell m.fl. 2011, www.ens.dk). En større tæthed af vindmøller
medfører en risiko for flagermusdrab og større risiko for bestandstilbagegange for flagermus i Danmark. Brunflagermus og troldflagermus er nogle af
de arter, der trækker længst (Hutterer m.fl. 2005). De individer, der optræder
i Danmark, udgør således dele af arternes fly-way-bestande, som vi deler med
andre lande i Nordvesteuropa.
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14. Hvad er det bedste grundlag i forhold til at kunne vurdere tabstab i forhold til infrastrukturprojekter som veje og jernbaner? Er der en nedre
grænse for hastighed på veje, hvor tabstallet reduceres markant og er der
en øvre grænse hvor antallet af tab ikke øges?
Vejanlæg, jernbaner og trafikken på dem kan have negative effekter på flagermusenes bevaringsstatus (Møller & Baagøe 2011, Abbott m.fl. 2015). Dels ødelægges og fragmenteres flagermusenes levesteder, inkl. yngle- og rastesteder
ved anlægsarbejdet, dels dræbes flagermusene af trafikken. Desuden forringer
støj- og lysforureningen fra trafikanlæggene den økologiske funktionalitet af de
omkringliggende områder (Rowse m.fl. 2015). Man ser sjældent trafikdræbte
flagermus når man kører forbi. Det skyldes bl.a. dyrenes størrelse og at de ved
kollisionen kan blive slynget ud i vegetationen i vejrabatten. Anbefalinger til
undersøgelse af flagermus ifm. veje kan findes i Vejdirektoratets vejledning om
flagermus (Møller & Baagøe 2011). Nyere vurderinger af afværgeforanstaltninger og deres ofte manglende effektivitet kan findes i Møller m.fl. (2016).
Der er en positiv sammenhæng mellem køretøjers hastighed og risikoen for
trafikdrab af mange slags vertebrater (DeVault et al. 2015, Farmer & Brooks
2012). Der synes også at være en sammenhæng mellem antallet af trafikdræbte flagermus på veje og den tilladte kørselshastighed (Bafaluy 2000).
Man kan ikke ud fra dette ene deskriptive studie estimere risikoen for kollisioner for de enkelte arter ift. køretøjernes hastighed. Fugle reagerer primært
på afstand til køretøjer og vurderer ikke farten (DeVault m.fl. 2015). Om flagermus skal detektere køretøjer med deres egne ekkolokalisering, før de undviger, eller de kan reagere på støjen eller lyset fra køretøjerne selv er uvist.
Ved hvilke hastigheder flagermus med stor sandsynlighed kan detektere/undvige køretøjer, afhænger givetvis af arternes forskellige sonarskrig
og flyvehastighed. Hastigheder under 50 km/t er formentlig langsomt nok til
at flagermusene kan undvige køretøjerne (Møller & Baagøe 2011). Man må
formode at risikoen for trafikdrab ikke når et fast niveau ved en bestemt hastighed, men fortsætter med at stige ved stigende hastigheder. Flagermus
dræbes ikke kun af direkte kollisioner med køretøjer, men også turbulensen
omkring køretøjerne kan udgøre en risiko. Mens størrelsen af køretøjerne forbliver den samme, vil volumen af området med stærk turbulens omkring køretøjerne øges eksponentielt med hastighedsforøgelsen.

15. Er der en liste over de arter/populationer, hvor tab af enkeltindivider kan
have afgørende betydning? Hvis ikke, kan du så lave en liste over de mest
udsatte arter, hvor opmærksomheden skal være ekstra stor? Ift. hvilke anlægstyper?
Betydningen af tab af individer for en bestands bevaringsstatus skal altid ses
i forhold til bestandens størrelse. For alle arter gælder uanset anlægstypen, at
tab af enkelte individer vil have større/hurtigere effekt på en bestands status,
jo mindre bestanden er. De mere specialiserede arter forekommer ofte i små
isolerede bestande, fx Bechsteins flagermus, Brandts flagermus, skægflagermus
og frynseflagermus. I sådanne bestande vil tab af enkelte individer hurtigt få
stor negativ effekt på de lokale bestandes status. Nogle bestande af de mere
almindelige arter kan ligeledes være forholdsvis isolerede, fx damflagermus på
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Lolland-Falster og Sydsjælland. Tilsvarende vil tab af enkelte individer i de meget små bestande af nordflagermus og Leislers flagermus, der synes at være
under indvandring, få væsentlig betydning for deres udbredelse og bevaringsstatus i Danmark.
For almindelige arter som brunflagermus og troldflagermus viser modelleringer, at de kumulative effekter af vindmølledrab kan føre til markante tilbagegange i de nationale bestande (40-60 %) ved tætheder af vindmøller, der er 20
% af den nuværende tæthed af vindmøller i Danmark (Rydell m.fl. 2011,
www.ens.dk).

16. Er der arter man skal være særligt opmærksomme på i forhold til vindmøller? Og er der arter, hvor vindmøller ikke kan have en negativ påvirkning, eksempelvis vurderet ud fra artens fødesøgningsstrategi?
Alle de 17 flagermusarter, der forekommer i Danmark, er fundet døde ved
vindmøller (Mathews m.fl. 2016, EUROBATS 2017, de Jong m.fl. 2019). Følgelig kan man forvente negative påvirkninger af vindmøller på alle arter.
De arter, der oftest findes døde ved vindmøller, er de almindelige arter, der
jager i det åbne luftrum, fx brunflagermus, sydflagermus og troldflagermus,
men vindmølledrab af sjældne arter, der normalt fouragerer tæt på vegetationen forekommer også, fx frynseflagermus, Bechsteins flagermus og brun langøre (Tabel 1). Sandsynligheden for drab af de forskellige arter ved en vindmølle
bestemmes ikke alene af deres typiske flyveadfærd og –højde. Sandsynligheden
for vindmølledrab skal ses som en kombination af arternes typiske fourageringsadfærd, flagermusenes adfærd omkring vindmøllerne, landskabskarakteristika og bestandsstørrelsen af de forskellige arter i området. Fx jager brun langøre ofte helt tæt på bevoksninger og inde i åbne trækroner, men den er også
observeret omkring vindmøller opstillet i store grusbelagte lysninger i en nåleplantage og oppe omkring nacellen (Elmeros m.fl. 2017, de Jong m.fl. 2009).
Tabel 1. Flagermusarter i

Nær vegeta-

Danmark og deres risiko

tion, struktu-

for vindmølledrab ud fra
og –højder. Risikoen for

Dansk navn
Bechsteins flagermus
Brandts flagermus

vindmølledrab er ikke alene

Skægflagermus

bestemt af arternes flyve-

Damflagermus

adfærd og –højde (efter

Vandflagermus
Stor museøre
Frynseflagermus
Troldflagermus

deres typiske flyvemønster

Schnitzler & Kalko 2001,
EUROBATS 2015).
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rer, mv.
XX
X
X
XX
X

Risiko for
I åbent luft=>

rum

vindmølledrab
Lav

X

Middel

XX

X

X

XX

X

Høj

XX
X
X
X

X
XX

X

Middel
Høj
Lav

XX

X

Høj

Dværgflagermus

X

XX

X

Høj

Pipistrelflagermus
Brunflagermus
Leislers flagermus
Nordflagermus
Sydflagermus
Skimmelflagermus
Bredøret flagermus
Brun langøre

X

XX

X
X
X
XX
XX
X
X

X
XX

X
X

XX

X
X

XX

Middel

XX
XX
X
X
XX

Høj
Meget høj
Meget høj
Meget høj
Meget høj
Meget høj
Høj
Middel

Andre flagermusarter, der normalt ikke jager i det åbne luftrum, er også registreret på detektorer i nacellen og døde under vindmøller, fx frynseflagermus
og bredøret flagermus (Mathews m.fl. 2016, de Jong m.fl. 2019).

17. Er der arter man skal være særligt opmærksomme på i forhold til infrastruktur som eksempelvis veje eller jernbaner? Og er der arter hvor veje
ikke kan have en negativ påvirkning, eksempelvis vurderet ud fra artens
fødesøgningsstrategi?
Der er ingen flagermusarter, hvor der ikke kan forventes negative effekter af
veje og jernbaner. Veje og jernbaner og trafikken kan påvirke flagermus direkte i form af trafikdrab, men virkningen rækker videre end det (Abbott m.fl.
2015, Altringham & Kerth 2015). I anlægsfasen ødelægges flagermusenes levesteder, og i driftsfasen forringer støj- og lysforurening den økologiske funktionalitet af levestedernes langs vejene (Rowse m.fl. 2015, West 2016). Hvor
meget lys- og lydforureningen eller trafikdrabene bidrager til den observerede lavere aktivitet omkring veje på landskabsniveau er uvist. For nogle flagermusarter, der er tilknyttet skov og sjældent flyver ud i det åbne luftrum,
fx Bechsteins flagermus, kan større vejanlæg direkte være en barriere for deres
brug af landskabets ressourcer (Kerth & Melber 2009).
Risikoen for trafikdrab varierer dog efter arternes typiske flyvemønstre og
jagtadfærd (tabel 2). Arter, der oftest flyver og jager oppe i det åbne luftrum
over trafikken, er normalt udsat for en lavere risiko. Der kan dog findes forholdsvis mange trafikdræbte brunflagermus på nogle vejstrækninger (Lesinski m.fl. 2011). Under bestemte forhold flyver sådanne normalt højtflyvende
arter lavt, fx langs skovbryn og levende hegn, over veje i skov, omkring yngleog rastekvarterer. Brunflagermus er også observeret lavt over større varme
vejflader med mange insekter (Baagøe pers com.)
Mere manøvredygtige arter, fx troldflagermus og pipistrelflagermus, jager og
pendler i lavere højde i det fri luftrum eller omkring træer, levende hegn,
strukturer og lign. De ses ofte jage over veje i skov, langs skovbryn og levende
hegn, tætte trafikhegn og støjskærme. Disse arter og arter som damflagermus
og vandflagermus anvender også vejtraceerne som pendlerruter mellem
yngle- og rastekvarterer og jagtområder med høj risiko for kollisioner til følge.
Meget manøvredygtige, stærkt strukturbundne arter jager typisk helt tæt på
vegetationen, fx frynseflagermus og brun langøre. De arter flyver meget lavt
over åbne områder, fx en vej, med stor risiko for trafikdrab.
Ved større veje ses negative effekter på flagermusaktiviteten op til flere kilometer fra vejene (Berthinussen & Altringham 2015, Claireau m.fl. 2019). Der
er således næppe mange større områder i Danmark, hvor den økologiske
funktionalitet for flagermus ikke er påvirket. Der er dog ingen viden om de
kumulative effekter af det samlede vejnet på diverse flagermusbestandes status, hverken i forhold til trafikdrab eller forringelsen af den økologiske funktionalitet af landskabet omkring vejene.
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Tabel 2. Flagermusarter i

Nær vegeta-

Danmark og deres risiko

tion, struktu-
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Skægflagermus
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Damflagermus

Kalko 2001, Møller m.fl.

Vandflagermus
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X
X
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X
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rum
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X
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X

X
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X
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XX
X
X
X

X
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X

Høj
Høj
Meget høj

XX

X

Høj

Dværgflagermus

X
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X

Høj

Pipistrelflagermus
Brunflagermus
Leislers flagermus
Nordflagermus
Sydflagermus
Skimmelflagermus
Bredøret flagermus
Brun langøre

X

XX

X
X
X
XX
XX
X
X

X
XX

X
X

XX

X
X

XX

Høj

XX
XX
X
X
XX

Høj
Lav
Lav
Middel
Middel
Lav
Høj
Meget høj

18. Hvor findes de bedst anvendelige flagermus-data tilgængeligt i forhold
til danske bestande og trækruter, og hvor repræsentative er eksempelvis
NOVANA-data for flagermusenes udbredelse i DK?
NOVANA-overvågningen er en ekstensiv overvågning, der er designet til at
beskrive ændringer i arternes udbredelse om sommeren på 10km-kvadratniveau. Overvågningsprogrammet registrerer forekomst af arterne på nogle af
de mest egnede lokaliteter i udvalgte kvadrater hvert 6. år. De nyeste kort
over forekomsten af de enkelte arter ved NOVANA-overvågningen kan ses
på http://novana.au.dk eller i Therkildsen m.fl. (2020).
Ud fra forekomstkortene udregnes landsdækkede udbredelsesarealer som
anvendes til at vurdere, om der er sket ændringer mellem overvågningsperioderne. Arter forventes at forekomme i ikke-undersøgte kvadrater mellem
positive kvadrater og kan forekomme i negative kvadrater omkring de positive kvadrater. Hvor langt fra positive kvadrater, som arterne kan forventes
at forekomme i, afhænger af den enkelte arts biologi.
Den ekstensive NOVANA-overvågning af flagermus tilvejebringer ikke data,
der giver mulighed for at estimere arternes bestandsstørrelse eller ændringer
i bestandene på nationalt, regionalt eller lokalt niveau. NOVANAovervågningen kan derfor ikke anvendes til efterfølgende at vurdere om forudsigelser i miljøkonsekvensvurderinger og lign. af effekter af anlægsprojekter, planer og programmer var korrekte, eller om afværge-/kompensationstiltag fungerer.
I forvaltningsplanen for flagermus har forfatterne opdateret udbredelseskortene fra Dansk Pattedyratlas med nye observationer fra NOVANA, HJ
Baagøes fortsatte kortlægning af flagermus i Danmark, og andre troværdige,
kvalitetssikrede registreringer (Baagøe & Jensen 2007, Møller m.fl. 2013, HJ
Baagøe, pers. medd.). Kortene i forvaltningsplanen er mere komplette end
NOVANA-forekomstkortene ift. forekomst på kvadratniveau.

18

I de senere år er der udført en lang række undersøgelser for enkelte kommuner, Naturstyrelsen eller andre myndigheder (fx Baagøe 2012, Baagøe & Fjederholt 2013, 2014, Baagøe m.fl. 2016, Johansen 2016, 2019, Björksten m.fl.
2018, Johansen & Baagøe 2019). I mange af disse er er artsbestemmelserne baseret på ultralydsoptagelser af høj kvalitet og vanskelige lyde er valideret af
Hans J. Baagøe i samarbejde med Ingemar Ahlén. Mange af disse rapporter er
tilgængelige på diverse hjemmesider eller kan fremskaffes ved henvendelse
til relevante personer. Disse nye kvalitetssikrede undersøgelse er vigtige at
kende i forbindelse med screeninger for at identificere områder med høje artsforekomster, hvor der fx ikke bør anlægges vindmøller eller andre anlæg, der
kan øge mortalitetsraten for de lokale bestande.
Der er oprettet flere forskellige citizen science sites til naturregistreringer, fx
naturbasen.dk, arter.dk. Der er dog stor usikkerhed på kvaliteten af data på
disse sites og det er svært at sortere troværdige observationer fra de mindre
sandsynlige. Fx er der flere tvivlsomme registreringer af flagermus. At en observator – professionel eller fritidsentusiast – angiver at en art er bestemt med
detektor, er ikke garanti for en troværdig artbestemmelse jf. Elmeros & Søgaard (2017).
Alle nordeuropæiske flagermusarter har forskellige levesteder om sommeren
og om vinteren. Arternes og bestandenes trækafstande varierer fra lokale
træk, til træk over flere tusind kilometer (fx Hutterer m.fl. 2005, Pētersons
m.fl. 2013, Voigt m.fl. 2015).
Der er ingen større, systematiske undersøgelser af sæsonmæssige regionale,
nationale eller internationale træk af flagermus i Danmark. Ud fra fænologien
i forekomsten af flagermus på forskellige øer og kystlokaliteter (se flagermuskapitlerne i Baagøe & Jensen 2007, Møller m.fl. 2013), og systematiske undersøgelser i vores nabolande (Ahlén 1997, Ahlén m.fl. 2007), ved man, at der
foregår massive træk gennem Danmark og over dansk territorialfarvand. I
forbindelse med miljøvurderinger af Femern Sund, der også skulle leve op til
tyske krav, blev der gennemført en mindre undersøgelse af trækket over Femern Sund (FEBI 2013).
Flagermustræk gennem Danmark og over danske farvande er primært beskrevet ud fra observationer i Østdanmark. Flagermus kan fouragere flere kilometer fra kysten i de indre danske farvande og Østersøen under trækkene
(Ahlén m.fl. 2007, 2009). Flagermus trækker typisk ud fra en kystlinje ved odder og næs, fx Hyllekrog og Gedser på hhv. Lolland og Falster, mens ankomsten på den modsatte kyst er meget spredt. Kendskabet til trækket gennem
Jylland er yderst begrænset. Der strejfer også flagermus ud over Nordsøen,
ved man fra fund på olieboreplatforme. Ekstrapolationer fra enkeltobservationer er selvsagt ikke retvisende for flagermusenes trækadfærd.
Nogle af de højeste antal af døde flagermus ved vindmøller er fundet ved
vindmøller, der står i trækruter for flagermus. Derfor er det essentielt at
undgå opstilling af vindmøller i flagermus’ trækruter eller inkorporere beskyttelseshensyn til flagermusene i møllernes driftstilladelserne, fx driftsstop
om natten i trækperioderne. Det inkluderer landbaserede, kystnære og offshore vindmøller.
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Man finder generelt lavere aktivitet af flagermus i åbne landbrugslandskaber.
Der kan dog forekomme høje tabstal ved vindmøller i åbne landbrugslandskaber, hvis vindmøllerne er opstillet i eller nær lokale pendler- eller trækruter for flagermusene (Traxler m.fl. 2004).

19. Kan nåletræer også fungere som enten yngle- eller rasteområde, herunder om flagermus kan dagraste i sommerhalvåret i nåletræer?
Nåletræer i normalt forstligt drevne plantager har ringe værdi som yngle- og
rastekvarterer for flagermus. De arter, der mest benytter træhulheder el. lign,
træffes fortrinsvist i løvtræer. Men det er ikke ukendt, at de lejlighedsvist kan
benytte spættehuller, revner og sprækker mv. i mindre veltrimmede nåletræer. Nåleplantager kan være vigtige dele af yngle- og rasteområder for lokale flagermusbestande, der kan have yngle- og rastekvarterer i bygninger
eller enkelte ældre nåle- eller løvtræer ved plantagerne. Fx har man konstateret lakterende dværgflagermus, der fouragerede i lysninger i nåleplantager,
op til 10km fra deres ynglekvarterer (Kirkpatrick m.fl. 2017, 2018), og en art
som Brandts flagermus jager ofte i eller i kanten af nåletræsbeplantninger (HJ
Baagøe, pers. medd.).

20. Er det muligt at vurdere en bygnings egnethed som yngle rasteområde
og om bygningen rent faktisk anvendes som yngle- eller rasteområde? Og i
så fald, hvordan skal undersøgelsen udføres så man opnår tilstrækkelig sikkerhed for at bygningen ikke anvendes som yngle/rasteområde?
Proceduren for undersøgelse af bygninger er grundigt beskrevet i forvaltningsplanen for flagermus (Møller m.fl. 2013). Det vigtigste er at undersøge
bygningen i yngletiden om sommeren. Alle ydervægge inspiceres grundigt
for ekskrementer og andre tegn på ud-/indflyvningsaktivitet samt for evt. unger eller voksne siddende på vægge og jord. Flagermusene skal artsbestemmes. Ekskrementer kan artsbestemmes vha. DNA-undersøgelser, men det er
normalt ikke nødvendigt. Flagermus kan anvende selv meget små åbninger.
Lofter og rum undersøges ligeledes for ekskrementer, døde individer eller
mumier på gulve mv., samt levende flagermus på vægge eller i revner og
sprækker. Det kræver viden og erfaring. Desuden kan man ofte få nyttig viden fra beboerne i bygninger.
Det sikreste er at lytte med detektorer ved udflyvningstiden om aftenen i perioden slut-juni – tidlig-august. Hvis der er en ynglekoloni i bygningen, vil
man dels høre lyde fra de voksne, når de forbereder sig til at flyve ud, dels
sonar, når de flyver ud, og endelig typisk lyde fra ungerne. De voksne kan
artsbestemmes på lyden. Det samme kan gøres senere på natten når hunnerne
kommer hjem igen.
Det er langt sværere, men også mindre væsentlig, at konstatere om en bygning tjener til såkaldt mellemkvarter uden for yngletiden, da flagermusenes
krav til mellemkvarterene er mindre. Det sværeste er som regel at konstatere
om en bygning er vinterkvarter for flagermus, for her sidder dyrene i dvale
og helt uden lyde og der er ofte gemt hen i revner og sprækker eller fx i hulmure og vanskeligt opdages. Eneste mulighed er en grundig eftersøgning på
alle tilgængelige steder på lofter, i kældre, osv.

20

21. Hvis man laver en forundersøgelse, vil det så være retvisende for forholdene efter opstilling af møllerne? Vil nye arbejdsveje kunne ændre på lokale ledelinjer så vejen vil føre flagermusene direkte ud til møllerne eller vil
de nye møller kunne tiltrække insekter i en mængde der gør at flagermusene vil opsøge møllerne? Bør der laves en ny undersøgelse efter opstilling
af møllerne for at anslå, hvorvidt der skal indføres eksempelvis driftsstop?
I Storbritannien fandt Lintott m.fl. (2016), at forundersøgelser er dårlige til at
forudsige risikoen for flagermusdrab i driftsfasen. Det kan skyldes, at undersøgelserne ikke har været tilstrækkelige omfattende i tid og rum og/eller at
flagermusene ændrer deres brug af landskabet pga. landskabsændringer i forbindelse med opførelsen af vindmøllerne. Der er ingen grund til at antage, at
før-undersøgelser i Storbritannien er af dårligere kvalitet end de danske.
I forhold til undersøgelsernes omfang i tid og rum kan problemet være, at
undersøgelserne har dækket for korte perioder (kun få nætter i to-tre perioder
af sommeren), kun er gennemført i løbet af ét år, har dækket et meget lille
område i forhold til de lokale bestandes brug af landskabet og/eller kun har
registeret flagermusaktiviteten fra jordniveau.
Landskabsændringer og opstillingen af vindmøller ændrer flagermusenes
brug af et projektområde. Nye lysninger til opstilling af vindmøller i skov kan
være gode fourageringssteder for flagermus (Kirkpatrick m.fl. 2017). Rydninger til adgangsveje i skov og levende hegn i åbne landskaber kan lede flagermusene hen til de opstillede vindmøller (Britschgi m.fl. 2004). Korte huller i
levende hegn, fx langs adgangsveje i åbent land, forhindrer ikke flagermus i
at benytte hegnene som ledelinjer ’ud til’ vindmøllerne. Levende hegn, der
krydses af en motorvej, anvendes fortsat af flagermus som ledelinje (fx Abbott
m.fl. 2012). Flagermusene opsøger også insektansamling ved vindmøller, der
står ude på åbne arealer, selvom der ikke er levende hegn ud til møllerne.
Aktiviteten af flagermus ved vindmøller og antallet af flagermusdrab pr. år
pr. vindmølle kan variere meget fra år til år på en lokalitet (Mathews m.fl.
2016, de Jong m.fl. 2019). Landskabsændringer og flagermusenes ’tilpasning’
til dem kan desuden tage flere år (fx Britschgi m.fl. 2004). Efterundersøgelser
i de første par år, hvor anlægget er i drift, kan ikke anses som repræsentative
for risikoen for negative effekter på flagermusbestandene. Derfor er der behov
for grundige, løbende efterundersøgelser, især hvis man vil lempe på betingelser rettet mod beskyttelse af flagermus i driftstilladelsen for vindmøllerne.
På store vindmøller kan en detektor placeret i nacellen ikke opfange flagermusenes sonarskrig i hele rotorarealet.
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