
 

 

 

 

F l a g e r m u s  i  T o l l ø k k e  S k o v ,       
N a t i o n a l p a r k  M o l s  B j e r g e  

Waagner, SR (Sweco Danmark a/s) 

NATURRAPPORTER FRA NATIONALPARK MOLS BJERGE - nr. 17/2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 17 - Waagner SR 2017: Flagermus i Tolløkke Skov, Nationalpark Mols Bjerge |   2 

 

 

  

Kolofon: 

Titel: Flagermus i Tolløkke Skov, Nationalpark Mols Bjerge 

Forfatter: Simon Rosenkilde Waagner (Sweco Danmark a/s) 

Udgiver: Nationalpark Mols Bjerge  

Projekt:”Råd til Råd” (J.nr. NST-941-00253) 

Finansiering – Undersøgelse og rapport, bestilt af National-

park Mols Bjerge efterår 2016. 

Redaktion afsluttet 24. august 2017 (Jens Redddersen) 

Omfang: 16 sider, inkl. omslag. 

Lagt på nettet: September 2017 

Brug af materialet: Materialet må frit benyttes med udførlig 

kildeangivelse. 

Kildeangivelse: Waagner SR 2017: Flagermus i Tolløkke Skov, 

Nationalpark Mols Bjerge. – Naturrapporter fra Na-

tionalpark Mols Bjerge nr.17. 

Forsidefoto: Stroboskop-optagelser af Vandflagermus (privat-

foto Simon Rosenkilde Waagner). 

Rapporternes konklusioner og perspektiveringer er forfat-

ternes og ikke nødvendigvis nationalparkens 

 

                                              



   

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 17 - Waagner SR 2017: Flagermus i Tolløkke Skov, Nationalpark Mols Bjerge |   3 

 

RESUMÉ: 

Tolløkke Skov drives med biodiversitetshensyn af ejer, Syddjurs Kommune, bl.a. gennem PEFC-certificeringen. Dertil 

er der i 2016 indledt et fælles urørt skov-projekt mellem kommune og Nationalpark Mols Bjerge – for afdelingerne 26 

og 27. Denne rapport fremlægger resultater fra en registrering af flagermus via 12 automatiske flagermus-detektorer 

i hhv. rimeligt (26/6) og optimalt (27/6) vejr i flagermusenes yngletid. De 12 detektorer blev anbragt på optimale 

steder, spredt i hele skoven, hhv i skovbryn (5) og i skoven (7). 

Der blev foretaget i alt 993 registreringer af flagermus, hovedparten fra fourageringskald (kald) men også fra revir-

kald (sang). Her er identificeret 6 arter – hvoraf 4 arter optrådte hyppigt, nemlig Dværgflagermus (490) og Brunfla-

germus (152) samt Sydflagermus og Troldflagermus (begge 135). Vandflagermus (20) og Langøret Flagermus (1) var 

sjældnere. Disse arter var i forvejen kendt fra egnen eller i det mindste fra Djursland, fra flagermus-atlasprojekter 

mm. Observationerne diskuteres ift position (kompas og bryn/skov) og tidspunkt for første forekomst og hovedaktivi-

tet. Det vurderes, at arterne Troldflagermus og Dværgflagermus yngler i Tolløkke Skov. 

 

FORMÅL MED PROJEKTET: 

Tolløkke Skov drives med biodiversitetshensyn af ejer, Syddjurs Kommune, bl.a. gennem PEFC-certificeringen. Dertil 

er der i 2016 indledt et fælles urørt skov-projekt med Nationalpark Mols Bjerge – for afdelingerne 26 og 27. Sweco 

Danmark A/S har undersøgt forekomst af flagermus i Tolløkke Skov for Nationalpark Mols Bjerge. Swecos notat af 

25.7.2017 er let omarbejdet til denne rapport. Formålet med undersøgelserne var, at kortlægge forekomster af fla-

germus i deres yngletid samt, at foretage en vurdering af hvilke arter af flagermus der yngler i skoven. 

 
Figur 1. Kort der viser placeringen af Tolløkke Skov umiddelbart syd for Ebeltoft. 
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BAGGRUND: 

Dødt ved er levested for en betydelig del af den biologiske biodiversitet i skoven, og derfor er det yderst relevant at 

registrere og følge udviklingen i mængden af dødt ved og veterantræer i skovene. Dette er påbegyndt (Aude 2015). 

Flagermus er en højtprioriteret del af den danske og europæiske biodiversitet og arterne er fredede og mange på 

Habitatdirektivets bilag IV. For de hulrugende flagermus kan hule træer udgøre vigtige yngle- og rastesteder. Skovens 

læ og insekter kan også være et spisekammer for både lokale og tilflyvende flagermus. 

Der er registreret i alt 17 arter af flagermus i Danmark (jf fx Baagøe & Jensen 2007). Udbredelsen af flagermusarterne 

i Danmark er kendt på et overordnet plan på baggrund af atlasundersøgelser foretaget over en længere årrække 

(bl.a. Baagøe 2001). Udbredelseskort med angivelse af forekomster i 10x10 km UTM-kvadrater kan findes bl.a. i 

Håndbog om dyrearter på habitatdirektivets bilag IV (Søgaard & Asferg & 2007). Visse dele af landet er dog bedre 

dækket end andre, og det er ikke usædvanligt, at der ved undersøgelser kan findes arter i kvadrater hvor de ikke er 

kortlagt i atlasundersøgelserne. 

Udfra atlasundersøgelserne er fem arter udbredt ved Ebeltoft: Vandflagermus, Sydflagermus og Dværgflagermus, der 

alle vidt udbredt på Djursland samt Skimmelflagermus og Troldflagermus, der har spredte forekomster på Djursland. 

På lidt længere afstand på Djursland er kendte forekomster af fire øvrige arter af flagermus: Damflagermus, der er 

kendt fra enkelte forekomster på Djursland. Brandts Flagermus, der er kendt fra lokaliteter nær Rønde. Brunflager-

mus, der er kendt fra forskellige dele af Djursland og Langøret Flagermus, der er vidt udbredt på Djursland. 

 

METODE: 

Kortlægningen af flagermus blev foretaget ved anvendelse af fastmonterede flagermusdetektorer, der blev placeret 

på 12 lokaliteter i Tolløkke Skov, hhv. inde i skoven(S)  og langs skovbryn (B). 

Flagermus flyver i yngletiden ud fra deres ynglelokaliteter om aften i skumringen og kan være aktive gennem hele 

natten i forbindelse med deres fourageringsaktiviteter. Flagermus spiser flyvende insekter som f.eks. natsommerfug-

le, som de fanger i flugten. Langøret flagermus kan dog tage siddende insekter (jf fx Laursen 2015). 

Der blev foretaget undersøgelser af forekomster af flagermus på nætterne efter 26. og 27. juni 2017. Det er i flager-

musenes yngletid, der begynder midt i juni. Begge nætter blev der foretaget registreringer fra en halv time inden 

solnedgang til en halv time efter solopgang den efterfølgende morgen. 

Vejret 26. juni var tørt og lunt men med nogen vind på ca. 6 m/s, hvilket ikke er optimalt for fouragerende flagermus, 

fordi der er mindre føde tilgængelig, når der er vind. Vejret 27. juni var tørt og lunt og med meget svag vind på ca. 2 

m/s hvilket er flagermusenes foretrukne vejrsituation til fouragering. 

Solnedgang var begge dage kl. 22.09. Det var relativt lyst ved tusmørke til ca. en time efter solnedgang. I højsomme-

ren kommer flagermusene oftest relativt hurtigt frem efter solnedgang, fordi dagene er meget lange og de derfor har 

behov for at fouragere hurtigst muligt. 
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Der blev foretaget registreringer på 12 lokaliteter, se Figur 3. Fem af lokaliteterne var placerede ved skovbryn fordelt 

rundt om Tolløkke Skov. Syv af lokaliteterne var placeret fordelt jævnt inde i skoven på steder med åbne luftrum 

mellem træer med plads til, at fouragerende flagermus kunne bevæge sig rundt. 

Til undersøgelse og kvantificering af flagermusaktiviteten på de 12 lokaliter blev der anvendt fastmonterede flager-

musdetektorer af typen Wildlife Acoustics Soundmeter SM2 og SM2+ samt af typen Petterson D500 X, som alle 

optager lydfiler med flagermusenes kald. Optagelserne kan analyseres for alle typer af flagermusaktivitet i en radius 

af ca. 50 meter omkring detektorerne. 

Detektorerne begynder automatisk at optage flagermuskaldene, der ligger i ultralydsfrekvensområdet, når de 

registrerer kaldeaktivitet. Antallet af registreringer af flagermusaktivitet per nat kan anvendes som aktivitetsmål for 

flagermusenes fourageringsaktivitet. Dette kan ikke direkte omsættes til antallet af flagermus, der passere et givent 

område. Der kan nemlig både være tale om forbipasserende flagermus, og flagermus der flyver forbi detektoren 

gentagne gange over en længere periode i forbindelse med fødesøgning. Også arternes forskellige styrke af ultralyds-

skrig påvirker den relative fordeling. Store arter, særligt brunflagermus, kan høres på noget længere afstand og kan 

derfor registreres uforholdsmæssigt hyppigere sammenlignet med de øvrige arter. Med disse forbehold er metoden 

dog en god måde at sammenligne flagermusaktiviteten i det pågældende område med andre lignende områder. 

  
Figur 2 Flagermusdetektorer placeret i Tolløkke Skov. Tv. en SM2+ på lokalitet B4, th. en D500 X på lokalitet S4. 
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Optagelser af flagermusene fra de fastmonterede flagermusdetektorer blev lagret som 3 sekunders lydfiler. Detek-

torerne var indstillede til at holde en pause på mindst 7 sekunder efter hver 3 sekunders optagelse. Denne metode 

har Sweco anvendt som standard ved et meget stort antal flagermusundersøgelser rundt i Danmark. Antallet af 

registreringer kan anvendes som udgangspunkt for bedømmelse af det relative aktivitetsniveau på en lokalitet. 

Detektorernes ure blev synkroniserede inden for 1 sek, for registrering af tidspunkt for begyndelse af flyveaktivitet på 

de enkelte undersøgte lokaliteter. 

Alle registreringer blev henført til art ved gennemsyn af sonogrammer genereret af software samt ved gennem-

lytning af lydfilerne med 10 gange tidsforlængelse, hvilket sænker flagermusenes kald til hørbare frekvensområder. 

Langt de fleste optagelser var fourageringskald (kald), men der forekom også revirkald (sang), jf figur 10. Andre 

sociale lyde, fx i boet, kan normalt ikke bruges til artsbestemmelse. 

 

 
Figur 3. Placeringen af de 12 undersøgte lokaliteter. Lokaliteter ved skovbryn er angivet med røde prikker og er navngivet 
begyndende med B. Lokaliteter inde i skoven er angivet med grønne prikker og er navngivet begyndende med S.Resultater 

Der var i alt ca. 4000 optagelser på detektorerne, hvoraf et stort antal var støj, hvilket er helt normalt da f.eks. ras-

lende blade også kan udsende ultralyd. Der blev på i alt 993 registreringer fundet 6 arter af flagermus hvoraf Dværg-

flagermus var den hyppigst forekommende med 490 registreringer og Langøret Flagermus var mindst hyppig med 1 

optagelse, Tab. 1. Det vurderes, at arterne Troldflagermus og Dværgflagermus yngler i Tolløkke Skov. 
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Tabel 1 Samlet antal registreringer (N=993) fordelt på de seks arter af flagermus fra 26. og 27. juni 2017. 

Art Samlet antal registreringer 

Vandflagermus 20 

Brunflagermus 152 

Langøret flagermus 1 

Sydflagermus 135 

Troldflagermus 135 

Dværgflagermus 490 

 

Antallet af registreringer af flagermus fordelt på detektor, dato og art fremgår af Tabel 2. Der er desuden for hver 

detektor, dato og art angivet, hvornår den første optagelse blev foretaget. 

Tabel 2. Oversigt over registrerede flagermus på de 12 lokaliteter. For hver lokalitet og nat er angivet tidspunktet for første 
optagelse af hver art samt det samlede antal optagelser af hver art. 

 Vandflagermus Brunflagermus Langøret flagermus Sydflagermus Troldflagermus Dværgflagermus 

Lokalitet Dato 1. opt. Antal 1. opt. Antal 1. opt. Antal 1. opt. Antal 1. opt. Antal 1. opt. Antal 

B1 26/6       22:31 5   03:06 2 

B2 26/6           01:20 1 

B3 26/6   00:12 1         

B4 26/6             

B5 26/6       23:44 4 00:40 1 23:38 2 

S1 26/6           23:13 11 

S2 26/6         23:15 1 22:27 5 

S3 26/6             

S4 26/6             

S5 26/6             

S6 26/6 23:36 1         21:52 225 

S7 26/6         22:51 74 22:38 3 

B1 27/6   22:23 56 23:41 1 22:34 17   23:38 3 

B2 27/6           22:43 2 

B3 27/6   00:33 5   23:41 3     

B4 27/6 23:01 6 23:39 40   23:19 10 22:45 7 22:55 37 

B5 27/6 00:03 4 23:47 46   23:20 90 22:39 10 22:48 106 

S1 27/6 23:57 9 01:20 2     22:57 2 21:58 34 

S2 27/6   00:10 1         

S3 27/6             

S4 27/6             

S5 27/6             

S6 27/6   00:59 1   23:39 4   21:39 54 

S7 27/6       02:00 2 22:40 40 01:57 5 
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Det forventes, at de første aktiviteter af flagermus kan registreres tæt på deres ynglelokaliteter når de flyver ud om 

aftenen og, at de optræder på fourageringslokaliteter længere fra deres ynglelokaliteter senere på aftenen. 

Ved gennemgangen af resultaterne forneden vurderes flagermus, der først forekommer ved skovbryn eller som først 

dukker op i området længe efter solnedgang, at være individer der er fløjet til skoven for at fouragere fra andre yng-

lelokaliteter i oplandet. 

Arter, der dukker op tidligt efter solnedgang i skoven før ved de ses ved skovbryn, vurderes derimod at have mulige 

yngleforekomster i skoven. Arter aktive i skoven 26/6, hvor det var blæsende, vurderes desuden at være tilknyttet 

skoven fordi arter, der yngler i skoven, kan fouragere i læ i denne uden behov for flyvning over åbne arealer. 

Af figurerne 4 - 9 fremgår hvilke lokaliteter de seks arter er truffet på. Der er desuden angivet i hvilken rækkefølge 

arten er dukket op på lokaliteterne hhv. 26/7 og 27/6 2017. 

Der er i det følgende foretaget en gennemgang af registreringerne af de enkelte arter med en tilknyttet vurdering af 

mulighed for, at arten yngler i Tolløkke Skov. 

 

Vandflagermus 

Vandflagermus raster og yngler i hule træer, og overvintrer primært i bunkere og kalkminer men kan også gå i dvale i 

hule træer. Arten fouragerer primært lavt over vandoverfladen på søer og vandløb. Vandflagermus kan træffes på 

andre lokalitetstyper når den bevæger sig mellem fouragerings- og rastelokaliteterne. 

 
Figur 4 Vandflagermus. Lokaliteter hvor arten blev registreret. Tal ved lokalitetspunkter angiver rækkefølgen for fremkomst 
af arten hhv. 26/6 (over) og 27/6 (under) 2017. 
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Tabel 3 Vandflagermus. For hver lokalitet er angivet tidspunkt for den første optagelse af arten samt antallet af optagelser 
gennem hele natten. 

  B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

26/6 1. opt.           23:36  

26/6 Antal           1  

27/6 1. opt.    23:01 00:03 23:57       

27/6 Antal    6 4 9       

 

Den første nat blev vandflagermus registreret på en enkelt lokalitet relativt længe efter solnedgang. Den følgende 

nat blev arten registreret på tre lokaliteter hvor den først dukkede op i skovbrynet på lokalitet B4. Der blev ud på 

natten registreret vandflagermus ved lokalitet S1, der udstødte sociale lyde/sang. 

Antallet af registreringer var relativt lavt hvilket skal ses i sammenhæng med, at der ikke er egentlige fouragerings-

lokaliteter for vandflagermus ved eller i Tolløkke Skov. 

Det vurderes ikke, at arten yngler i Tollykke Skov og det vurderes, at individerne truffet i og ved skoven hører til en 

nærliggende ynglebestand, der kommer igennem området i forbindelse med transport mellem deres yngle- og 

fourageringshabitater. 

Brunflagermus 

Brunflagermus yngler og overvintrer i hule træer. Arten er kendt for at flyve meget lange togter på op til 40 km på 

een nat. Brunflagermus flyver normal højt, typisk 20-40 meter over jorden, også gerne over lysåbne arealer. 

 
Figur 5 Brunflagermus. Lokaliteter hvor arten blev registreret. Tal ved lokalitetspunkter angiver rækkefølgen for fremkomst 
af arten hhv. 26/6 (over) og 27/6 (under) 2017. 
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Tabel 4 Brunflagermus. For hver lokalitet er angivet tidspunkt for den første optagelse af arten samt antallet af optagelser 
gennem hele natten. 

  B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

26/6 1. opt.   00:12          

26/6 Antal   1          

27/6 1. opt. 22:23  00:33 23:39 23:47 01:20 00:10    00:59  

27/6 Antal 56  5 40 46 2 1    1  

 

Brunflagermus blev kun registreret en enkelt gang den første nat, hvilket vurderes at skyldes det blæsende vejr, der 

vanskeliggør fouragering i det åbne luftrum. Den efterfølgende aften blev arten registreret langs skovbryn i løbet af 

den første del af natten og senere også i/over skoven længere ude på natten. Der blev desuden registreret sociale 

lyde/sang ved lokalitet B5. Antallet af registreringer var relativt højt ved flere af skovbrynlokaliteterne hvilket tyder 

på, at området rummer væsentlige mængder af føde for brunflagermus. 

Det vurderes ikke, at brunflagermus yngler i Tolløkke Skov. De registrerede brunflagermus vurderes, at være indivi-

der fra nærliggende populationer, der anvender områder i forbindelse med fouragering. 

Langøret Flagermus 

Langøret Flagermus yngler både i bygninger og træer men holder ofte til i store landbrugsbygninger. Overvintringen 

foregår primært i bygninger, men kan også forekomme i hule træer og underjordisk. Langøret Flagermus kan være 

svær at registrere, idet den ofte kun udsender meget svage eller ingen kald under fouragering. Arten fouragerer ofte 

indenfor i lader o. lign., men fouragerer også i skove hvor den flyver adræt gennem løvhænget under jagt på føde. 

 
Figur 6 Langøret flagermus. Lokaliteter hvor arten blev registreret. Tal ved lokalitetspunkter angiver rækkefølgen for frem-
komst af arten hhv. 26/6 (over) og 27/6 (under) 2017. 
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Tabel 5 Langøret flagermus. For hver lokalitet er angivet tidspunkt for den første optagelse af arten samt antallet af 
optagelser gennem hele natten. 

  B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

26/6 1. opt.             

26/6 Antal             

27/6 1. opt. 23:41            

27/6 Antal 1            

 

Der var en enkelt registrering af Langøret Flagermus i skovbrynet på lokalitet B1 den anden nat. 

Det det kan ikke udelukkes, at det registrerede individ er en repræsentant for en ynglepopulation i Tolløkke Skov. Det 

vurderes dog for mest sandsynligt, at det er et fouragerende individ, der holder til i en landbrugsbygning i nærheden 

af skoven. 

Sydflagermus 

Sydflagermus yngler og overvintrer i bygninger. Sydflagermus fouragerer normalt i middel til stor højde oftest langs 

skovbryn og over veje langs høj vegetation. 

 
Figur 7 Sydflagermus. Lokaliteter hvor arten blev registreret. Tal ved lokalitetspunkter angiver rækkefølgen for fremkomst af 
arten hhv. 26/6 (over) og 27/6 (under) 2017. 

Sydflagermus blev registreret ved to skovbrynlokaliteter den første nat, ved lokalitet B1 var den første registrering 

relativt kort efter solnedgang hvilket indikerer, at arten har ynglelokaliteter tæt på Tolløkke Skov. 

Den efterfølgende nat blev arten igen registreret først ved lokalitet B1, hvilket indikere at artens nærmeste 

ynglelokalitet ligger øst for Tolløkke Skov. Der blev registreret Sydflagermus ved fire skovbrynlokaliteter. Relativt 
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længe efter solopgang blev arten registreret i/over to lokaliteter inde i skoven. Antallet af registreringer var lavt for 

de fleste lokaliteter med undtagels af B5, hvor antallet var højt. 

Tabel 6 Sydflagermus. For hver lokalitet er angivet tidspunkt for den første optagelse af arten samt antallet af optagelser 
gennem hele natten. 

  B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

26/6 1. opt. 22:31    23:44        

26/6 Antal 5    4        

27/6 1. opt. 22:34  23:41 23:19 23:20      23:39 02:00 

27/6 Antal 17  3 10 90      4 2 

 

Sydflagermus yngler ikke i træer, og registreringerne stemmer også overens med, at de registrerede Sydflagermus 

yngler i skovens nærområde, og at de anvender skovens skovbryn som fourageringslokaliteter. 

Troldflagermus 

Troldflagermus yngler og overvintre primært i hule træer, men også i bygninger. Troldflagermus er generelt knyttet 

til områder med løvskov og ses kun sjældent fouragerende over åbne områder. Den fouragerer normal i lav højde 

langs levende hegn, i haver og skovkanter. 

 
Figur 8 Troldflagermus. Lokaliteter hvor arten blev registreret. Tal ved lokalitetspunkter angiver rækkefølgen for fremkomst 
af arten hhv. 26/6 (over) og 27/6 (under) 2017. 

Den første nat blev troldflagermus registreret på to skovlokaliteter og et sted ved skovbrynet. Den første registrering 

var på lokalitet S7 relativt kort tid efter solnedgang, og arten blev først registreret ved skovbryn længere ud på nat-

ten. Næsten alle registreringerne var ved S7. 
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Tabel 7 Troldflagermus. For hver lokalitet er angivet tidspunkt for den første optagelse af arten samt antallet af optagelser 
gennem hele natten. 

  B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

26/6 1. opt.     00:40  23:15     22:51 

26/6 Antal     1  1     74 

27/6 1. opt.    22:45 22:39 22:57      22:40 

27/6 Antal    7 10 2      40 

 

Den anden nat blev arten registreret relativt kort tid efter solnedgang, først ved lokalitet B5 og 34 sekunder senere 

ved S7. Der blev registreret et syngende individ af troldflagermus ved S1. I løbet af natten var det største antal regi-

streringer ved lokalitet S7. Antallet af registreringer var generelt lavt på nær ved S7, hvor antallet var højt. 

Det vurderes at troldflagermus har en ynglebestand i Tolløkke Skov, og at det er sandsynligt at ynglelokaliteten er 

beliggende i den nordvestlige del af skoven ved lokalitet S7 og B5 (afdelingerne 26-27). 

Dværgflagermus 

Dværgflagermus yngler og overvintre i såvel hule træer som bygninger. Den fouragerer normalt i lav højde langs 

levende hegn, i haver og skovkanter. 

 
Figur 9 Dværgflagermus. Lokaliteter hvor arten blev registreret. Tal ved lokalitetspunkter angiver rækkefølgen for frem-
komst af arten hhv. 26/6 (over) og 27/6 (under) 2017. 

Den første nat blev Dværgflagermus registreret relativt kort tid efter solnedgang på flere lokaliteter inde i skoven, 

først på lokalitet S6. Forekomsterne ved skovbryn dukkede først op senere på natten. Den efterfølgende nat var den 

første registreringer igen på lokalitet S6 og kort tid senere på lokalitet S1. Først en times tid senere blev der 

registreret dværgflagermus ved skovbryn. 
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Tabel 8 Dværgflagermus. For hver lokalitet er angivet tidspunkt for den første optagelse af arten samt antallet af optagelser 
gennem hele natten. 

  B1 B2 B3 B4 B5 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 

26/6 1. opt. 03:06 01:20   23:38 23:13 22:27    21:52 22:38 

26/6 Antal 2 1   2 11 5    225 3 

27/6 1. opt. 23:38 22:43  22:55 22:48 21:58     21:39 01:57 

27/6 Antal 3 2  37 106 34     54 5 

 

Der blev registreret syngende individer af dværgflagermus på en stor andel af lokaliteterne. 

Antallet af registreringer af dværgflagermus var generelt lavt den første nat undtagen ved lokalitet S6 hvor det var 

højt. Den anden nat var billedet mere blandet, med moderat aktivitet ved lokaliteterne B4, S1 og S6. Der var derimod 

høj aktivitet ved lokalitet B5. 

Det vurderes, at der er en ynglebestand af dværgflagermus i Tolløkke Skov hvor den mest sandsynlige placering af 

deres ynglelokalitet er i den sydvestlige del af skoven samt, at der er mulighed for andre ynglelokaliteter i skoven 

f.eks. i den nordøstlige del af skoven. 

 

 
Figur 10: Eksempel på ”sonogram” – her fra optagelse af dværgflagermus fra Tolløkke Skov. De små lyde ved høj frekvens 
(foroven) er fouragerings-kald (kald) af Dværgflagermus. De tre grupper af lyde, der ligger i lave frekvensområder, er revir-
kald (sang) af Dværgflagermus. 
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