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Projekt registrering af flagermus i Rødovre i 2012  
 
Et fælles projekt mellem Rødovre Kommune og Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i 
Rødovre, som tager afsæt i de opnåede, omend beskedne, erfaringer af pilotprojektet i 2011, med 
det mål at skabe overblik over hvor i Rødovre der findes flagermus, og især vandflagermus. 
 
Projektets formål 
er at registrere forekomster af flagermus i Rødovre. Projektet vil: 
- dokumentere forekomster af flagermus 
- registrere områder, der er fourageringsområder 
- registrere træer eller trægrupper, der benyttes som rastesteder 
- registrere ynglekolonier og om muligt vinteropholdssteder 
 
Registreringerne stilles til rådighed for Rødovre Kommune med henblik på at forbedre kommunens 
mulighed for at tage hensyn til flagermus i forbindelse med administration og drift, og at forbedre 
kommunens indsats i forhold til EU’s Habitatsdirektiv. 
 
Projektet skal formidle viden og øge opmærksomhed om flagermusbeskyttelse i kommunen. 
 
Erfaringer fra projektet kan måske danne udgangspunkt for udarbejdelse af generelle retningslinjer 
for pleje af beplantninger og skovarealer med forekomst af flagermus. 
 
Projektets organisering 
 
Der er etableret en styregruppe bestående af Tine Sand Gybeck (TSG) fra Rødovre Kommune og 
tovholder Steen Christiansen (SC) fra DN Rødovre afdeling. Styregruppen varetager kontakten 
mellem kommunen og øvrige deltagere i projektet, herunder formidling af projektets resultat.  
 
Antal projektdeltagere kendes ikke på tidspunktet for udarbejdelse af projektbeskrivelsen. Det er 
styregruppens håb at både nogle biologistuderende fra Københavns Universitet og nogle borgere 
vil være interesserede i at deltage i projektet. 
 
Projektets gennemførelse 
 
SC har været i dialog med koordinator for de biologistuderende fra Københavns Universitet, som 
har meldt tilbage at nogle studerende har givet tilsagn om at ville udføre observationer i 2012.  
 
Styregruppen har planlagt et åbent møde 18. april 2012 på Espevang Vandværk, hvor Hans 
Baagøe (HB) fra Zoologisk Museum vil fortælle om flagermus generelt, og SC vil orientere om 
pilotprojektet i 2011 og det nye projekt for 2012. Hvis vejret er til det, vil der efter mødet være 
mulighed for at observere flagermus ved en nærliggende sø.  
 
Mødet er annonceret i Natur og Miljø (DN’s medlemsblad) nr. 1 for 2012 og på DN’s hjemmeside. 
Styregruppen vil sende en kort pressemeddelelse til Rødovre Lokal Nyt i håb om avisomtale, og at 
det vil medføre borgerdeltagelse i mødet, samt at der her kan skabes interesse hos nogle få 
borgere for at deltage i sommerens observationer. 
 
Ved pilotprojektet i 2011 blev anvendt nogle forholdsvis primitive detektorer, udlånt af DN. Under 
forberedelserne til projekt 2012 har Hans Baagøe rådgivet om køb af mere avanceret (detektor og 



optageudstyr), som vil muliggøre konkret artsbestemmelse af observerede flagermus. SC har fået 
tilsagn fra DN om mulig delfinansiering af udstyret, forudsat at DN overtager udstyret mhp. udlån til 
andre DN-afdelinger, når DN Rødovre afdeling ikke længere har brug for det.  
 
Ligesom i 2011 vil TSG fremstille ID-kort, kortmateriale og en GPS-registrerings-”kogebog” til 
mulige projektdeltagerne med smartphones, idet målet er at forenkle registrering af lokaliteter ved 
digital overførsel til kommunens digitale GIS-kort.  
 
Hvor og hvordan registreringerne mv. foreslås udført i praksis fremgår af vedhæftede bilag 1 og 2. 
 
Styregruppen vil løbende vurdere om der er behov for at sende pressemeddelelser til lokalavisen 
om projektets fremdrift. En pressemeddelelse vil blive sendt, når afrapportering af projektet for 
2012 foreligger. 
 
Projektets økonomi 
 
Til brug for anskaffelse af det nødvendige udstyr, Hans Baagøe har anbefalet, ansøges 
Nordeafonden og DN’s projektpulje om tilsammen 20.000 kr. Er der overskydende midler vil en del 
blive anvendt til småfornødenheder (vand mv.) til projektdeltagerne og ved møder mv.  
 
Foreløbig tidsplan 2012 
 
- uge 01 – kontakt til Hans Baagøe og Rødovre Kommune om forhåndstilsagn om projekt 2012  
- uge 11 – kontakt til DN og Nordea om evt. støtte til indkøb af udstyr 
- uge 13 – projektbeskrivelse 2012 godkendes af DN Rødovre og Rødovre Kommune  
- uge 15 – støtteansøgninger afsendes 
- uge 16 – åbent møde, foredrag af Hans Baagøe og en orientering om projekt 2011 og 2012 
- uge 22 – opstartsmøde for projektdeltagerne 
- uge 24-33 – primær registreringsperiode 
- uge 38 – afrapporteringsmøde med DN Rødovre og Rødovre Kommune  
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