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Endelig en stor tak til Hans Baagøe for råd til forbedring af projektets opbygning og kvalitetssikring af 

vanskelige optagelser af flagermuslyde. 

 

Indledning 
Biologisk Forening for Nordvestjylland (BFN) har i en årrække undersøgt forekomsten af flagermus i Thy, 

herunder arealer administreret af Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy [1], [2], [3], [4]. Resultaterne 

viser en markant ændring af forekomsten af flagermus i forhold til tidligere undersøgelser [5], [6], [7], [8]. 

På den baggrund opstod et fælles ønske om grundigere viden om flagermus hos Nationalpark Thy, 

Naturstyrelsen Thy og BFN. En styregruppe blev nedsat i 2018 med BFN for bordenden og et fælles projekt 

blev planlagt. I styregruppen deltager Henrik Schjødt Kristensen NST, Anna Gudrun Worm NPThy, Nanna 

Søndergaard Pedersen NST, Line Kragelund NPThy, Tommy Hansen NST & Jan Durinck BFN. 

 

Hovedformålet med denne undersøgelser er at tilvejebringe en basisviden om udbredelsen af de forskellige 

flagermusarter, på de forskellige naturtyper. Sekundært at starte en belysning af effekten af forskellige 

forvaltningstiltag på flagermus og endeligt at få mere visen og særligt damflagermus, som regnes for en 

ansvarsart i Thy. 

 

Finansieringen og udstyret blev tilvejebragt af alle tre parter. Projektets opbygning blev kommenteret og 

forbedret ved råd fra Hans Baagøe, emeritus fra Københavns Universitet og ekspert i flagermus. 

Fordeling af opgaver 
Finansieringen af undersøgelsen kom fra Naturstyrelsen Thy og Nationalpark Thy. BFN stillede 32 

flagermusdetektorer til rådighed. 

Nationalparken organiserede indsatsen af frivillige deltagere og sørgede for placering af 

flagermusdetektorer ved de fleste sø-lokaliteter, flere placeringer ved forvaltningstiltag samt fire ruter med 

håndholdt udstyr. Naturstyrelsen sørgede for placering af flagermusdetektorer ved skovlokaliteterne og 

flere placeringer ved søer og forvaltningstiltag samt én rute med håndholdt udstyr, mens BFN sørgede for 

enkelte placeringer ved forvaltningstiltag (Tabel 1). 

BFN stod desuden for udarbejdelse af plan, instruktionsmaterialer, instruktion af frivillige, indsamling af 

data, identifikation af lydoptagelser, analyse og produktion af denne rapport. 
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Tabel 1. Fordeling af opgaver. 

Detektor Model Brug Ansvarlig Type Behandling 

7 SM2 Orkær 1 BFN Forvalt 3 dage 

12 SM2 Orkær 2 BFN Forvalt 3 dage 

5 SM2 Nye Sø BFN Forvalt 3 dage 

23 SM3 Tvorup BFN Forvalt 3 dage 

25 SM4 Tuekær 1 ved sø Naturstyrelsen Thy Forvalt flyttes 2 gange 

36 SM4 Tuekær 2 syd for sø Naturstyrelsen Thy Forvalt flyttes 2 gange 

31 SM2+ Rute 4 Naturstyrelsen Thy Rute 2 gange 

BFN1 SM2+ Tved 1 Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

29 SM2+ Tved 2 Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

40 SM2+ Vilsbøl Plantage Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

28 SM2+ Nystrup Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

21 SM2+ Kronens Hede Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

22 SM2+ Hoven Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

33 SM2+ Stenbjerg 1 Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

39 SM4 Hvidbjerg Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

35 SM4 Lodbjerg Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

38 SM2+ Stenbjerg 2 Naturstyrelsen Thy Skov flyttes 2 gange 

27 SM4 Blegsø Naturstyrelsen Thy Sø 3 dage 

26 SM4 Ålvand Naturstyrelsen Thy Sø 3 dage 

6 SM2+ Messingtoft Sande 1 NPThy Forvalt 3 dage 

8 SM2+ Messingtoft Sande 2 NPThy Forvalt 3 dage 

30 SM4 Rute 1 NPThy Rute 2 gange 

31 SM4 Rute 2 NPThy Rute 2 gange 

32 SM4 Rute 3 NPThy Rute 2 gange 

34 SM4 Rute 5 NPThy Rute 2 gange 

9 SM2+ Nors Sø NPThy Sø 3 dage 

10 SM2+ Vandet Sø NPThy Sø 3 dage 

13 SM2+ Tvorup Hul NPThy Sø 3 dage 

15 SM2+ Førby Sø NPThy Sø 3 dage 

16 SM2+ Ørum Sø NPThy Sø 3 dage 

17 SM2+ Bisole Vand NPThy Sø 3 dage 

18 SM2+ Possø NPThy Sø 3 dage 

20 SM2+ Marklit NPThy Sø 3 dage 

7 SM2+ Vilsbøl BFN Forvalt 3 dage 

12 SM2+ Tved 1 BFN Forvalt 3 dage 

5 SM2+ Tved 2 BFN Forvalt 3 dage 
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Metode 
Der anvendtes automatiske detektorer af typen Wildlife Acoustics: SM2+ bat, SM3 og SM4 bat FS. 

Detektorerne optager alle lyde i flagermusenes lydspektrum fra omkring solnedgang til omkring solopgang 

og lagrer lydene på hukommelseskort for senere analyse. Detektorerne var programmeret på samme måde 

så de fandt de samme arter med samme følsomhed. Der blev udvalgt nætter med svage vinde og gode 

temperaturforhold og ingen eller kun let nedbør. Detektorer optog alle lyde i det spektrum flagermus 

benytter, fra kort før solnedgang til kort efter solopgang. Data blev lagret automatisk på sd-kort og 

optagelserne senere ananlyseret vha. Pettersson Batsound analyseprogram.  

Fem ruter af ca. 5km længde blev gennemgået to gange i hver sin retning, begyndende kort efter 

solnedgang. Ruterne gennemførtes ved alm. gåtur, langsomt til hest eller langsomt (ca. 10km pr. time) i bil.  

Resultaterne af analyserne er lagret i Excel ark med detektor, placering, position, naturtype, dato, tid, art, 

adfærd, observatør, temperatur og timing i forhold til solopgang/solnedgang.  

Der blev udarbejdet en manual til de som anvendte detektorer og der afholdtes flere møder med 

instruktion af de deltagende. 

For skovlokaliteterne blev der lavet en kort beskrivelse af den lokale skovsammensætning som yderligere 

blev dokumenteret med fotos (Figur 1). 

 

 

Figur 1. Oversigt over fotopunkter. Foto er tilgængelige for fremtidige analyser. 
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Indsats 
Tabel 2. Indsats med 32 detektorer på forskellige datoer i juli. Her vises hvilke datoer de enkelte detektorer var placeret i naturen. 

Detektor/dato i juli 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 25 
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Detektorplaceringer 

 

Figur 2. Detektorplaceringer i Nordthy. Numrene angiver hvilken detektor der stod på hver placering. Se placeringsliste i Tabel 1. 
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Figur 3. Detektorplaceringer i Midtthy. Numrene angiver hvilken detektor der stod på hver placering. Se placeringsliste i Tabel 1. 
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Figur 4. Detektorplaceringer i Sydthy. Numrene angiver hvilken detektor der stod på hver placering. Se placeringsliste i Tabel 1. 
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Resultater 
 

Efter feltarbejdet blev detektorerne samlet ind og de optagne flagermuslyde på hukommelseskortene blev 

lagret på harddiske.  

Efter at støj var filtreret fra og lydoptagelserne delt op i sekvenser der var maksimalt 5 sekunder lange var 

der 3139 optagelser af lyde fra flagermus, hvoraf de fleste kunne identificeres til art (Tabel 3). Seks 

optagelser kunne slet ikke identificeres, 46 var så utydelige, at de kun kunne identificeres til at tilhøre 

”myotis gruppen”, dvs. en artsgruppe hvor bl.a. brandts-, vand- og damflagermus hører til. Endelig kunne 

61 optagelser ikke identificeres nærmere end syd/brun/skimmelflagermus. 

 

Tabel 3. Hovedresultaterne visende antal identifikationer på de forskellige placeringstyper. 

 Placeringstype Antal lokaliteter 

Art Sø Forvaltning Rute Skov Sum  

Brandts flagermus 
  

3 
 

3 1 

Vandflagermus 105 49 23 109 286 28 

Damflagermus 95 14 19 72 200 21 

Myotis sp. 19 12 3 12 46 18 

Sydflagermus 47 49 66 11 173 21 

Brunflagermus 47 3 1 
 

51 5 

Skimmelflagermus 13 6 144 16 179 11 

Dværgflagermus 30 393 57 244 724 18 

Troldflagermus 417 282 59 652 1410 33 

Syd/brun/skimmelflagermus 35 11 8 7 61 21 

Uidentificeret 2 2 
 

2 6 5 

Sum 810 821 383 1125 3139  

 

Der var valgt tre placeringstyper; søer fordi de er kendt for at tilstedeværelsen af insekter som tiltrækker 

flagermus, forvaltningstiltag for at man med tiden kan vurdere effekten af disse, skov for at se 

tiltrækningen til forskellige skovtyper og endeligt ruter for at kunne undersøge større arealer. 

De mest udbredte arter var altså troldflagermus, vandflagermus, damflagermus og sydflagermus, alle 

fundet på mere end 20 lokaliteter. 

Skønt man ikke kan oversætte antal af identifikationer til antal flagermus, kan man sige at den største 

aktivitet af flagermus kom fra troldflagermus, dværgflagermus, vandflagermus og damflagermus.  
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Artsrigdom 

 

Figur 5. Antal arter fundet på de forskellige lokaliteter - maks. 7. 
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Figur 6. Antal arter fundet pr. nat på de forskellige lokaliteter - maks. 6. 
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Vandflagermus 

 

Figur 7. Vandflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var. Cirkelstørrelse viser antal optagelser pr. nat fra 0 – 19. 
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Figur 8. Tidligste udflyvningstidspunkter for vandflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Damflagermus 

 

Figur 9. Damflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var.  
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Figur 10. Tidligste udflyvningstidspunkter for damflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Sydflagermus 

 

Figur 11. Sydflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var. 
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Figur 12. Tidligste udflyvningstidspunkter for sydflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Brunflagermus 

 

Figur 13. Brunflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var. 
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Figur 14. Tidligste udflyvningstidspunkter for brunflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Skimmelflagermus 

 

Figur 15. Skimmelflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var. 



22 
 

 

Figur 16. Tidligste udflyvningstidspunkter for skimmelflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Dværgflagermus 

 

Figur 17. Dværgflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var. 
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Figur 18. Tidligste udflyvningstidspunkter for dværgflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Troldflagermus 

 

Figur 19. Troldflagermus pr. nat. Hvide prikker viser hvor der ingen fund var.  



26 
 

 

Figur 20. Tidligste udflyvningstidspunkter for troldflagermus. Tallene angiver minutter efter solnedgang – jo færre minutter jo 
nærmere en koloni. 
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Resultater fra ruterne 

 

Figur 21. Resultat fra rute 1 Tved Rute d. 12., 15. og 16. juli. Tallene viser antal optagelser af hver art. 
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Figur 22. Resultat fra Rute 2 Vilsbøl Rute d. 11. og 16. juli. Tallene viser antal optagelser af hver art. 
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Figur 23. Resultat fra Rute 3 Tvorup Rute d. 15. og 18. juli. Tallene viser antal optagelser af hver art. 
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Figur 24. Resultat fra Rute 4 Fredskilde Rute d. 15. og 16. juli. Tallene viser antal optagelser af hver art. 
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Figur 25. Resultat fra Rute 5 Lodbjerg Rute d. 12., 16. og 25. juli – blot én sydflagermus. 
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Analyse 
Undersøgelsens design og omfang giver et billede af forekomst af flagermus i nogle dage af yngleperioden. 

Der er ikke undersøgt i forår eller efterår, hvor flagermus strejfer videre omkring i landskabet end de gør i 

yngletiden og dermed bruger andre dele af landskabet. En yderligere begrænsning af undersøgelsen er at 

der ikke er søgt efter eller fundet yngelforekomster af flagermus.  

Der blev fundet otte arter af flagermus, hvilket er fire færre end det totale antal der er registreret i Thy [8] 

[9]. Der blev således ikke fundet leislers flagermus, nordflagermus, langøret flagermus eller 

pipistrelflagermus. Brandts flagermus blev først opdaget i Thy i 2018 [8] og altså nu fundet igen i 2019. De 

mest udbredte arter var troldflagermus, vandflagermus, damflagermus og sydflagermus, alle fundet på 

mere end 20 lokaliteter (Tabel 3Tabel 1). Den art der var flest optagelser af var troldflagermus fulgt af 

dværgflagermus, vandflagermus og damflagermus (Tabel 3). Generelt var det mest artsrige område fra 

Nystrup Plantage til Tved Klitplantage inklusive de store søer Vandet Sø og Nors Sø, mens 

hedestrækningerne mod vest var de mest artsfattige (Figur 5, Figur 6). 

Nordflagermus blev fundet for første gang i 2017 med få optagelser på én lokalitet [4]. I 2018 blev 

nordflagermus fundet på en del lokaliteter i Thy [10] men i 2019 blev den slet ikke fundet. Sommeren 2018 

var ganske vist usædvanlig og der dukkede også to nye arter op det år [10], nemlig brandts flagermus og 

pipistrelflagermus. Leislers flagermus er kun fundet én gang i Thy [9] og Langøret kun få gange. Det ser altså 

i 2019 ud til at arterne brandts flagermus, nordflagermus, leislers flagermus og pipistrelflagermus kan 

besøge Thy, men er ikke rigtigt etableret i Thy, hvorimod de øvrige otte arter rutinemæssigt kan findes i 

Thy. Det samme kan måske siges om langøret flagermus, som uden for Vindmølletestcenteret ved Østerild 

kun er fundet meget sparsomt i Thy [9] [10]. 

Vandflagermus, damflagermus, sydflagermus og troldflagermus blev fundet vidt udbredt. Brunflagermus 

forekom med den største aktivitet ved Vandet Sø (Figur 13), skimmelflagermus mest i Hvidbjerg Plantage 

samt fra Vandet Sø til Tved (Figur 15), mens dværgflagermus havde den største aktivitet omkring Nors Sø 

(Figur 17). Brandts flagermus blev kun fundet én nat nær Fredskilde Sø. 

Det er værd at bemærke udbredelsen af damflagermus (Figur 9), idet den jo betragtes som truet og er 

særlig beskyttet på landsplan såvel som på Europæisk plan. Arten er tydeligvis mere udbredt end blot til 

Hanstedreservatet, hvor den er på udpegningsgrundlaget for EU-Habitatområdet. Artens reelle udbredelse i 

Thy kendes ikke til fulde og det må formodes at der er flere ynglekolonier end de hidtil kendte.   

Ved at se på tidspunkterne hvor arterne optræder tidligst kan man i nogen grad få et indtryk af om der er 

kolonier i nærheden. Tanken er, at jo tidligere de dukker op efter solnedgang, jo nærmere på kolonien må 

detektoren være placeret. Vandflagermus kom tidligst til en detektor i Nystrup Plantage lige syd for Vandet 

Sø og der var tidlige individer ved Stenbjerg Plantage nær Fredskilde, I Vilsbøl Plantage nær Nebelhus og 

ved Tved Klitplantage (Figur 8). Damflagermus optrådte tidligst i Vilsbøl Plantage nær Nebelhus, i Hvidbjerg 

Plantage, ved Blegsø og ved Tved Klitplantage (Figur 10). Sydflagermus kom tidligst i Tved Klitplantage og i 

Vilsbøl Plantage (Figur 12). Brunflagermus kom tidligst frem i Tved Klitplantage (Figur 14). 

Skimmelflagermus kom tidligst i Tved Klitplantage og i Hvidbjerg Plantage (Figur 16). Der hvor flagermusene 

dukkede op hurtigst efter solnedgang, kan man forvente at der er kolonier i nærheden. 

Der er kommet flere arter af flagermus til Thy gennem de seneste 10 – 20 år [11], [7], [6], [10]. Der er sket 

en indvandring, på samme måde som man har set det for flere insektarter og fuglearter. Fremadrettet vil 

det være interessant at se om de ”nye arter” vil bide sig fast i Thy og øge deres udbredelse. 
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Det vil også være interessant at se på udbredelsen af flagermus i forhold til skovtyper, naturtyper, 

skovalder og forvaltningstiltag. Resultaterne fra ruterne indikerer, at der kan være stor forskel på hvilke 

naturtyper (og driftsform) flagermus benytter og denne viden vil være relevant for yderligere undersøgelser 

af flagermusenes valg af habitat. Foreløbig tyder resultaterne på at de ældste skovparter er de vigtigste for 

flagermus samt at nåleskov er mindre interessant for flagermus end løvskov og at de åbne vestlige områder 

er af mindst interesse. 

 

Flagermus kan bruges som indikatorer for biodiversitet [12]. De nærværende resultater vil måske indikere, 

at der er en generelt højere biodiversitet i Thy omkring de store søer og Tved Klitplantage, det var her der 

blev fundet den største artsrigdom i flagermusene.  

 

Vi har nu et vidensgrundlag til at fokusere fremtidige undersøgelser der skal gøre os i stand til forstå 

flagermusenes habitatvalg og at belyse virkningen af forvaltningstiltag.  

 

De her frembragte data kan med fordel stilles til rådighed for studerende for yderligere studier. 

 

Ud over det her tilvejebragte datamateriale har BFN omkring 60.000 observationer fra ca. 150 positioner i 

Thy og det vil være ønskeligt at fremstille et samlet datasæt med henblik på yderligere analyser. 
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