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Forord 

Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for naturtyper og udvalgte arter 
beskyttet af EF-habitatdirektivet og fuglearter beskyttet af EF-fugle-
beskyttelsesdirektivet er tidligere fremlagt i en rapport fra Danmarks Miljø-
undersøgelser (Søgaard m.fl. 2005). Heri opstilles bl.a. kriterier for 36 arter 
på Habitatdirektivets bilag II. For arter opført på bilag II skal der udpeges 
særlige beskyttelsesområder (habitatområder). 

For at få dækket de sidste arter fra bilag II og flere bilag IV-arter har Institut 
for Bioscience, Aarhus Universitet (indtil 1/7-2011 Danmarks Miljøundersø-
gelser) udarbejdet faglige kriterier til vurdering af bevaringsstatus for yder-
ligere 22 arter omfattet af Habitatdirektivet for Naturstyrelsen (NST, indtil 
1/1-2011 By- og Landskabsstyrelsen).  

Resultatet er de 22 arter behandlet i denne rapport: én planteart opført på 
Habitatdirektivets bilag II og IV, to flagermusarter opført på direktivets bi-
lag II og IV og 19 andre arter opført på direktivets bilag IV. Arter opført på 
bilag IV kræver streng beskyttelse overalt i landet, jf. Habitatdirektivets arti-
kel 12 og 13.  

Kriterierne er opstillet på både nationalt og lokalt niveau. På det nationale 
niveau skelnes der mellem de to biogeografiske regioner, der forekommer i 
Danmark: den atlantiske (Vestdanmark) og den kontinentale (Østdanmark). 
Der indgår desuden et kriterium om arternes fremtidsudsigter. Kriterierne 
er tilpasset den vejledning for vurdering, som EU-Kommissionen har givet 
for medlemslandenes vurderinger af arters bevaringsstatus fremover (Euro-
pean Commission 2006, 2011). 

Kapitel 1 og 2 omhandler Habitatdirektivets retningslinjer for vurdering af 
arters bevaringsstatus. Erik Buchwald, NST har bistået med opdatering af 
teksten om de administrative vurderinger og fortolkning af Habitatdirekti-
vet i forhold til beskrivelsen i den første rapport om kriterier til vurdering af 
bevaringsstatus (Søgaard m.fl. 2005). Han takkes for dette.  

Desuden skylder vi stor tak for bidrag og kommentarer til enkelte arter og 
artsgrupper til Hans J. Baagøe (flagermus), Julie Dahl Møller (birkemus), 
Helle Vilhelmsen (hasselmus) og Niels Damm (padder). 
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Sammenfatning 

I denne rapport beskrives de overordnede principper og retningslinjer, som 
EU-Kommissionen har fastlagt for medlemslandenes vurderinger af beva-
ringsstatus for arter og naturtyper omfattet af Habitatdirektivets bestemmel-
ser. 

Til vurdering af arters bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk niveau 
indgår fire overordnede parametre: 1) bestand 2) udbredelsesområde og  
-areal 3) levestedets størrelse og 4) fremtidsudsigten. Parametrene, som ind-
går i vurderingen af bevaringsstatus for naturtyper, er: 1) udbredelse 2) areal 
3) struktur og funktion og 4) fremtidsudsigter. 

Endvidere opstiller rapporten kriterier for gunstig bevaringsstatus for 22 ar-
ter opført på Habitatdirektivets bilag II og IV. Arterne er fordelt på tolv pat-
tedyr, ét krybdyr, seks padder, én dagsommerfugl, én guldsmed og én kar-
plante.  

Kriterierne skal udgøre grundlaget for vurdering af arternes bevaringsstatus 
på nationalt, biogeografisk niveau og på lokalt niveau på grundlag af over-
vågningen af arterne. Til hver parameter er knyttet flere egenskaber, der alle 
kan relateres til fire overordnede parametre, som Habitatdirektivet kræver 
opfyldt for at sikre gunstig bevaringsstatus for arterne.  

Kriterierne danner bl.a. grundlag for naturplanlægning og overvågnings-
programmer til vurdering af arternes bevaringsstatus, ligesom de kan danne 
udgangspunkt for en tilstandsvurdering af levesteder for arterne, indtil der 
er opstillet kvantitativt baserede, objektive modeller til estimering af kvalite-
ten af levesteder og deres bæregrundlag for lokale bestande.  
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1 Bevaringsstatus 

1.1 Formål 
Rapporten præsenterer de overordnede principper og retningslinjer for vur-
deringen af bevaringsstatus for naturtyper og arter jf. Habitatdirektivets ar-
tikel 1 og 17.  

Formålet er derudover at udarbejde operative kriterier til vurdering af beva-
ringsstatus for arter opført på EF-habitatdirektivets bilag II og IV. Det er ar-
ter, som kræver streng beskyttelse på deres levesteder. Sådanne kriterier er 
tidligere blevet udarbejdet for alle naturtyperne og 36 arter omfattet af Habi-
tatdirektivets bilag I og II (Søgaard m.fl. 2005). Det er naturtyper og arter, 
hvis beskyttelse kræver udpegning af særlige beskyttelsesområder (habitat-
områder). Raste- og yngleområder for arter opført på bilag IV er beskyttet jf. 
Habitatdirektivets artikel 12, i hele arternes udbredelsesområde, både inden 
for og uden for beskyttede områder. 

Kriterierne for gunstig bevaringsstatus danner bl.a. grundlag for natur-
planlægning og overvågningsprogrammer til vurdering af bevaringsstatus, 
ligesom de kan lægges til grund for en tilstandsvurdering. Kriterierne kan 
også være relevante i forbindelse med konsekvensvurderinger, herunder 
VVM-redegørelser, uden at kriterierne dermed kan betragtes som fyldestgø-
rende for alle relevante faktorer vedrørende bestandes status og områders 
økologiske funktionalitet for arterne 

Overvågning af arter og naturtyper på Habitatdirektivet indgår i NOVANA. 
Det er et integreret, nationalt natur- og miljøovervågningsprogram, som i 
første omgang er gennemført i perioden 2004-2009 (Bijl m.fl. 2007). Et revi-
deret program gennemføres i perioden 2010-2015. Overvågningen skal tilve-
jebringe viden, som kan danne basis for vurderinger af bevaringsstatus jf. 
Habitatdirektivets artikel 17. Overvågningen udføres på baggrund af tekni-
ske anvisninger (metodevejledninger), som giver anvisninger på, hvordan 
de udvalgte kriterier til vurdering af bevaringsstatus, som indgår i overvåg-
ningsprogrammet, kan overvåges. 

1.2 Vurdering af bevaringsstatus af naturtyper og arter 
Bevaringsstatus ifølge Habitatdirektivet er summen af alle de forhold, der 
indvirker på en naturtype (Boks 1) eller en art (Boks 2). Kriterier og parame-
tre til vurdering af bevaringsstatus for naturtyper og arter blev gennemgået i 
Søgaard m.fl. (2005). Kommissionen har siden udsendt vejledninger til arti-
kel 17-vurderingen (European Commission 2006, 2011). Vejledningen præci-
serer og uddyber Habitatdirektivets parametre til vurdering af bevarings-
status for naturtyper og arter. Direktivet opererer med fire overordnede pa-
rametre for den samlede vurdering af bevaringsstatus for naturtyper og ar-
ter.  
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Parametrene, som indgår i vurderingen af bevaringsstatus for naturtyper, er 
udbredelse, areal, struktur og funktion (herunder typiske arter) og fremtids-
udsigter. For en nærmere gennemgang af vurdering af bevaringsstatus for 
naturtyper henvises til Søgaard m.fl. (2005) og European Commission (2006, 
2011). 

For arterne er parametrene udbredelse, bestand, levested og fremtids-
udsigter. En forudsætning for at kunne vurdere den fremtidige udvikling er 
kendskab til de årsager og virkninger, der har afgørende indflydelse på en 
arts bestand, forekomst og udviklingen af dens levesteder samt viden om 
den aktuelle tilstand i forhold til opstillede kriterier. Eksempler herpå kan 
være kvælstofdeposition, der fremmer en tilgroning af levesteder for som-
merfugle og krybdyr, eller skovdriftsformer og pleje af levende hegn, der 
påvirker levevilkårene for flagermus og hasselmus. Parametrene til vurde-
ring af arternes bevaringsstatus gennemgås i kapitel 2. 

NOVANA-overvågningsprogrammer skal opfylde kravene til indrap-
porteringer i henhold til de europæiske direktiver for beskyttelse af natur- 
og miljøtilstanden. Ved overvågningen af vandmiljøet iht. vandrammedirek-
tivet foretages en vurdering af den aktuelle økologiske tilstand ud fra mål-
bare og objektive kriterier og elementer.  

Ved Habitatdirektivets vurdering af bevaringsstatus kan der ofte ikke defi-
neres objektive kriterier til vurdering af arternes levesteder, da de betydende 

Boks 1 - Habitatdirektivets artikel 1, e 

En naturtypes bevaringsstatus: resultatet af alle de forhold, der indvirker på en naturty-
pe og på de karakteristiske arter, som lever dér, og som på lang sigt kan påvirke dens 
naturlige udbredelse, dens struktur og funktion samt de karakteristiske arters overlevel-
se på lang sigt inden for det område, der er nævnt i artikel 2. 

En naturtypes ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når: 

• det naturlige udbredelsesområde og de arealer, det dækker inden for dette område, 
er stabil eller i udbredelse, og  

• den særlige struktur og de særlige funktioner, der er nødvendige for dets oprethol-
delse på lang sigt, er til stede og sandsynligvis fortsat vil være det i en overskuelig 
fremtid, samt når 

• bevaringsstatus for de arter, der er karakteristiske for den pågældende naturtype, 
er gunstig. 

Boks 2 - Habitatdirektivets artikel 1, i 

En arts bevaringsstatus: resultatet af alle de forhold, der indvirker på arten, og som på 
langt sigt kan få indflydelse på dens udbredelse og bestandsstørrelse inden for det 
område, der er nævnt i artikel 2. 

En arts ”bevaringsstatus” anses for ”gunstig”, når: 

• data vedrørende bestandsudviklingen af den pågældende art viser, at arten på langt 
sigt vil opretholde sig selv som en levedygtig bestanddel af dens naturlige leveste-
der, og 

• artens naturlige udbredelsesområde hverken er i tilbagegang, eller der er sandsyn-
lighed for, at det inden for en overskuelig fremtid vil blive mindsket, og 

• der er, og sandsynligvis fortsat vil være, et tilstrækkeligt stort levested til på langt 
sigt at bevare dens bestande. 
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parametre for opretholdelse af et områdes økologiske funktionalitet for de 
fleste arter ikke er tilstrækkelig kendte og kvantificerede. Kriterierne er der-
for oftest af en meget overordnet karakter baseret på generel viden om ar-
ternes biologi.  

Den forventede fremtidige udvikling dækker arternes naturlige udbredelse 
og mulighederne for fortsat at have tilstrækkeligt store levesteder af tilstræk-
kelig god kvalitet til at opretholde levedygtige bestande af arten. 

I henhold til Habitatdirektivets artikel 17 skal medlemslandene hvert sjette 
år afrapportere resultaterne af overvågning og vurdering af bevaringsstatus 
for naturtyper og arter på direktivets bilag. Bevaringsstatus for arter og na-
turtyper for perioden 2001-2006 blev foretaget på baggrund af overvåg-
ningsresultater og ekspertvurderinger af udviklingen for bestande og leve-
steder. Fremover skal vurderingerne i højere grad kunne foretages på bag-
grund af overvågningsresultater (European Commission 2011). 

1.3 Vurdering på nationalt, biogeografisk og lokalt niveau 
De nationale vurderinger af bevaringsstatus foretages inden for de biogeo-
grafiske regioner, der findes i det enkelte medlemsland. I EU er der defineret 
ni regioner fordelt på de 27 medlemslande (Figur 1). Danmark er omfattet af 
to biogeografiske regioner, den atlantiske og kontinentale (Figur 2).  

 
Den nationale vurdering foretages ved sammenstilling af oplysningerne på 
lokalt niveau. Det lokale niveau defineres som de forhold, der kan måles el-
ler beskrives inden for den enkelte lokalitet. Det bliver derved en kombina-
tion af artens aktuelle bestandsstørrelse og levestedernes tilstand samt den 
forventede udvikling, der tilsammen udgør det grundlag, vurderingen af 
bevaringsstatus på det højere nationale, biogeografiske niveau bygger på. 

Figur 1. Oversigt over biogeogra-
fiske regioner i EU (ETC/BD 
2006). 



10 

 
På baggrund af medlemsstaternes indrapportering af bevaringsstatus til EU 
for perioden 2001-2006 er vurderingerne blevet aggregeret på biogeografisk 
niveau for hele EU. På den måde fås et samlet billede af den enkelte natur-
types og arts bevaringsstatus inden for EU. En endelig rapport med en 
sammenstilling af data fra hele EU er udarbejdet (European Commission 
2009). 

Arternes forekomst i nationale biogeografiske regioner fremgår af en refe-
renceliste for hver medlemsstat (http://bd.eionet.europa.eu). Som ud-
gangspunkt skal bevaringsstatus vurderes for alle bilag II, IV og V-arter, der 
forekommer i en medlemsstat.  Medlemsstaterne kan dog undlade at vurde-
re bevaringsstatus for arter med en marginal forekomst eller inkludere vur-
deringen af artens status i en region med marginal forekomst i vurderingen i 
en naboregion, hvor arten er mere almindelig. Bilag IV-arter med marginal 
forekomst er fortsat strengt beskyttet, uanset hvor de forekommer jf. artikel 
12 eller 13 gælder generelt over hele landet.  

Figur 2. Danmark er omfattet af 
to biogeografiske regioner, den 
atlantiske og den kontinentale. 

Skillelinie

Atlantisk region

Kontinental region
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2 Vurdering af bevaringsstatus for arter 

2.1 Udvælgelse af kriterier for gunstig bevaringsstatus 
På baggrund af Habitatdirektivets generelle kriterier for gunstig bevarings-
status er der behov for at udvikle mere detaljerede og præcise kriterier for, 
hvornår bevaringsstatus for hver enkelt art kan betegnes som gunstig. Disse 
kriterier bør indledningsvis opfylde følgende krav: 

• De skal kunne danne grundlag for overvågning af artens bevaringsstatus 
• De skal være biologisk relevante og kunne tjene som udgangspunkt for 

natur- og miljøforvaltning 
• De skal være fagligt forsvarlige 
• De skal være operationelle og lægge op til reproducerbare overvåg-

ningsmetoder 
• De skal være kvantificerbare. 

Kriterierne skal omfatte relevante egenskaber for de pågældende arter og 
disses levesteder, og de skal indeholde angivelse af, hvilke tærskelværdier 
der skal være opfyldt, for at de omhandlede arter kan opnå gunstig beva-
ringsstatus.  

Der fastlægges for hver art et sæt indikatorer, som tilsammen anses at være 
dækkende for en vurdering af artens bevaringsstatus. For hver af disse indi-
katorer specificeres, hvilke: 

• egenskaber, de beskriver 
• målbar(e) enhed(er), der anvendes 
• kriterier/tærskelværdier, der skal være opfyldt, for at arten opnår gun-

stig bevaringsstatus. 

2.2 Trafiklys-vurdering af bevaringsstatus 
Til brug for vurdering af bevaringsstatus er udarbejdet en vejledning med en 
matrix til evaluering af arternes bevaringsstatus baseret på definitionen af 
gunstig bevaringsstatus (European Commission 2006, 2011). Den omfatter 
parametrene udbredelse, størrelse af bestande og levesteder samt fremtids-
udsigter, dvs. et skøn over den forventede udvikling (Figur 3). Grøn indike-
rer gunstig status, mens gul og rød signalerer moderat ugunstig og stærkt 
ugunstig (Tabel 1 og Figur 3). Grå markerer, at der ikke foreligger tilstræk-
kelig information til at foretage en vurdering, og at bevaringsstatus derfor er 
ukendt.  

Forudsætningen for, at en art vurderes at have gunstig bevaringsstatus, er 
dels, at den aktuelle udbredelse, bestandsstørrelse og levestedernes aktuelle 
naturtilstand er gunstig, dels at levevilkårene også fremover skønnes at for-
blive i en gunstig tilstand, der kan opretholde en tilstrækkelig bestandsstør-
relse. Vurderes blot én af parametrene ugunstig, bestemmes den samlede 
vurdering af bevaringsstatus af den ugunstige vurdering. Bevaringsstatus 
vurderes derimod stadig som gunstig, hvis der ikke er tilstrækkelig informa-
tion om en enkelt af parametrene, og de øvrige vurderes at være gunstige. 
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I forbindelse med afrapporteringen til EU blev medlemsstaterne bedt om at 
indrapportere de kriterier, de har benyttet for at vurdere, om det aktuelle 
udbredelsesområde og den aktuelle bestandsstørrelse er gunstig. Det mini-
male gunstige udbredelsesområde og den minimale gunstige bestandsstør-
relse benævnes henholdsvis ’Favourable Reference Range’ (FRR) og ’Favou-
rable Reference Population’ (FRP) i vejledningerne til artikel 17-
afrapportering (European Commission 2006, 2011). 

Ved FRR forstås en udbredelse, hvor alle signifikante økologiske varieteter 
af en art og dens levevis er inkluderet i den givne biogeografiske region, og 
som er tilstrækkelig stor til at sikre artens overlevelse på lang sigt. FRR skal 
som minimum være af samme udstrækning som udbredelsen, da Habitatdi-
rektivet trådte i kraft, dvs. 1994 for Danmark. Hvis udbredelsen dengang ik-
ke var tilstrækkelig stor til at sikre artens overlevelse på lang sigt, skal FRR 
sættes op til en værdi, som vurderes at være nødvendig for at sikre artens 
overlevelse. 

Ved FRP forstås en bestand inden for en given biogeografisk region, som er 
stor nok til at sikre artens langsigtede levedygtighed. FRP skal som mini-
mum være af samme størrelse som bestanden, da Habitatdirektivet trådte i 
kraft. Hvis bestandsstørrelsen dengang (i 1994) var mindre end det, der vur-
deres som nødvendig for at sikre artens overlevelse, må FRP sættes til den 
nødvendige størrelse.  

Både FRR og FRP er vanskelige størrelser teoretisk - og især i praksis, idet 
den nødvendige viden til at fastsætte værdierne mangler for de fleste arter. I 
de situationer må disse værdier ifølge EU's vejledning fastsættes ved brug af 
ekspertvurdering, ”best expert judgement” (European Commission 2006). 

Figur 3.  Parametre for vurdering 
af bevaringsstatus for arter. Udbredelse

Gunstig

Bestand

Moderat ugunstig

Levesteder

Stærkt ugunstig

Fremtidsudsigter

Ukendt

Samlet vurdering af artens bevaringsstatus
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2.3 Kriterier til vurdering af bevaringsstatus 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus angives for hhv. nationalt, biogeogra-
fisk niveau og lokalt niveau. På nationalt, biogeografisk niveau opsummeres 
kriterier, der er anvendt på lokalt niveau inden for de overordnede kriterier 
for gunstig bevaringsstatus. På lokalt niveau repræsenterer kriterierne for-
hold, som kan måles eller beskrives på en standardiseret måde for den en-
kelte lokalitet. 

Tabel 1.  Evalueringsmatrix til vurdering af bevaringsstatus for arter på nationalt, biogeografisk niveau (European Commission 
2006). Der er ikke en officiel dansk oversættelse, hvorfor matrixen her gengives på engelsk. 

Parameter 
Favourable 
('green') 

Unfavourable,  
Inadequate  
('amber') 

Unfavourable, Bad  
('red') 

Unknown 
(insufficient infor-
mation to make an 
assessment) 

Range Stable (loss and expan-
sion in balance) or increa-
sing 
AND  
not smaller than the 'fa-
vourable reference range' 

Any other combination Large decline: Equivalent 
to a loss of more than 1% 
per year within period 
specified by MS 
OR 
more than 10% below 
favourable reference 
range 

No or insufficient 
reliable information 
available 

Population  Population(s) not lower 
than ‘favourable reference 
population’  
AND  
reproduction, mortality 
and age structure not 
deviating from normal (if 
data available) 

Any other combination Large decline: Equivalent 
to a loss of more than 1% 
per year (indicative value 
MS may deviate from if 
duly justified) within peri-
od specified by MS AND 
below 'favourable refer-
ence population'  
OR 
More than 25% below 
favourable reference pop-
ulation 
OR 
Reproduction, mortality 
and age structure strongly 
deviating from normal (if 
data available) 

No or insufficient 
reliable information 
available 

Habitat for the 
species 

Area of habitat is suffici-
ently large (and stable or 
increasing)  
AND  
habitat quality is suitable 
for the long term survival 
of the species 

Any other combination Area of habitat is clearly 
not sufficiently large to 
ensure the long term 
survival of the species 
OR 
Habitat quality is bad, 
clearly not allowing long 
term survival of the spe-
cies 

No or insufficient 
reliable information 
available 

Future  
prospects 

Main pressures and 
threats to the species not 
significant; species will 
remain viable on the long-
term 

Any other combination  Severe influence of pres-
sures and threats to the 
species; very bad pro-
spects for its future, long-
term viability at risk. 

No or insufficient 
reliable information 
available 

Overall  assess-
ment of CS 

All 'green' 
OR 
three 'green' and one 
'unknown' 

One or more 'amber' 
but no 'red'  

One or more 'red'  

Two or more 
'unknown' combined 
with green or all “un-
known” 
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Det er endnu ikke muligt at give et præcist sæt af regler for, hvordan opfyl-
delse af de enkelte kriterier skal opsummeres til en samlet bedømmelse lokal 
eller national, biogeografisk. Dertil mangler der kvantitative undersøgelser 
af de enkelte faktorers betydning og interaktioner mellem dem i forhold til 
den enkelte arts status og opretholdelse af et områdes økologiske funktiona-
litet for arten. I mange tilfælde skal alle kriterier være opfyldt, hvis en samlet 
bedømmelse af status skal blive ’gunstig’, da alle arternes behov skal opfyl-
des for at opretholde levedygtige bestande. 

Kriterier til vurdering af arternes bevaringsstatus på de enkelte lokaliteter, 
på lokalt og på nationalt, biogeografisk niveau udvælges inden for rammer-
ne af Habitatdirektivets betingelser for en gunstig bevaringsstatus.  

2.4 Kriterier på nationalt, biogeografisk niveau 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus på nationalt, biogeografisk niveau for 
en art omfatter indikatorer, der belyser: 

• Bestande 
• Udbredelsesområde 
• Samlet størrelse af levesteder 
• Fremtidsudsigter for artens overlevelse. 

Der er sjældent konkret belæg for at hævde, at et givet niveau er grænsen, 
hvor arten skifter fra ’ugunstig’ til ’gunstig’ bevaringsstatus. Bestandsstør-
relsen af en række arter er fx vanskelig at opgøre og derfor dårligt kendt. For 
nogle arter, herunder flagermus og birkemus, er det kun muligt at angive 
kriterier for vurdering af bevaringsstatus med forbehold, fordi der heller ik-
ke foreligger en kvantificerbar viden om arternes krav til levesteder. 

Typisk vil en art gå frem i dele af landet og tilbage i andre eller udvise natur-
lige fluktuationer mellem årene. De overordnede kriterier til stabilitet eller 
fremgang er meget firkantede. Ved vurdering af national bevaringsstatus vil 
der således i praksis blive tale om en vis afvejning af frem- og tilbagegange 
for arterne. Hertil kommer, at opdeling i de to biogeografiske regioner for 
mange arter er en administrativ opdeling af bestande af arter, der naturligt 
udgør en samlet enhed hen over grænsen mellem de to regioner. Tilsvaren-
de kan danske bestande biologisk set være dele af større samlede bestande i 
nabolandene. Forekomster inden for samme biogeografiske region kan også 
udgøre selvstændige isolerede bestande. 

For arter med ugunstig bevaringsstatus gælder, at udbredelsesområde, be-
stande og størrelse af levesteder generelt skal være stigende, indtil beva-
ringsstatus vurderes som gunstig.  

For arter med ukendt bevaringsstatus gælder, at det manglende data- og vi-
densgrundlag om disse arters bestande, udbredelsesområde og levesteder-
nes kvalitet vanskeliggør en præcisering af, om udviklingen skal være sti-
gende eller stabil. For disse arter er udviklingen derfor som hovedregel an-
givet som ”stabil eller stigende”, idet en konkretisering heraf må afvente til-
vejebringelse af de nødvendige data til vurdering af arternes bevaringssta-
tus. 
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2.4.1 Bestande 

En forudsætning for opfyldelse af Habitatdirektivets definition af gunstig 
bevaringsstatus for arter er, at ”data vedrørende bestandsudviklingen af den 
pågældende art viser, at arten på lang sigt vil opretholde sig selv som en le-
vedygtig bestanddel af dens naturlige levesteder”.  For de fleste arter fore-
ligger der imidlertid ikke tilstrækkelig viden om bestandsstørrelser, -udvik-
ling eller grænserne for de naturlige fluktuationer til at vurdere deres lang-
sigtede levedygtighed. For mange arter findes der ikke umiddelbart operati-
ve metoder til opgørelse eller overvågning af bestandsstørrelser. Der findes 
dog flere metoder til at følge udvikling i bestandene.  

Som udgangspunkt skal bestandene være stabil eller stigende, idet der ved 
vurderingen af udviklingen tages højde for naturlige fluktuationer i bestan-
dene. Hvis artens nuværende nationale bevaringsstatus ikke er vurderet 
som gunstig, og årsagen er en for lille bestand, skal den samlede bestand 
som udgangspunkt være stigende, indtil dens status vurderes gunstig. Her-
efter skal størrelsen som minimum være stabil inden for grænseværdierne 
for de naturlige fluktuationer i populationen.  

Selv i upåvirket tilstand må der forventes at være en vis variation i fore-
komsten af sjældne og fåtallige arter. Nogle lokale bestande vil uddø, mens 
arten indvandrer på andre lokaliteter som en naturlig del af dynamikken i 
en metabestand. Det vil endvidere være nødvendigt på lang sigt at korrigere 
for effekterne af ændringer i faktorer, fx klima, inden en samlet, langsigtet 
vurdering kan foretages. I en samlet national, biogeografisk bedømmelse må 
det således indgå, hvor mange bestande der er i tilbagegang, sammenholdt 
med, hvor mange bestande der er stabile eller i fremgang. Derudover må det 
indgå, om arten med mellemrum kan udveksle individer mellem bestande, 
herunder bestande i nabolande, idet bestande i de danske dele af de to bio-
geografiske regioner kan være dele af en større samlet levedygtig bestand. 

For arter, hvor bestandsopgørelse og -afgrænsning er mulig inden for de til-
gængelige rammer for overvågningen, er beregning af mindstestørrelsen af 
en levedygtig bestand relevant (Minimum Viable Population, MVP). Som en 
grov tommelfingerregel har man tidligere anslået MVP for bestande til 500 
voksne individer (Frankel & Soulé 1981). På baggrund af de seneste års em-
piriske studier af bestande og arter fra forskellige taksonomiske grupper, 
udviklingen i genetisk økologi og modellering af bestandsdynamik og –ud-
vikling estimeres MVP (95% konfidensintervallet) i dag til 2.300-5.100 (me-
dian 3.876) voksne individer for de undersøgte pattedyrarter og 3.600-6.800 
(median 5.409) voksne individer for krybdyr- og paddearter. For insektarter 
er variationsbredden endnu større, idet MVP ligger i intervallet 1.700 til 
103.800 voksne dyr (Traill m.fl. 2007).  

Størrelsen af MVP varierer også fra art til art inden for taksonomiske grup-
per. Den afhænger bl.a. af de enkelte arters og bestandes dynamik. Størrel-
sen af MVP afhænger også af, hvor mange generationer man estimerer be-
standes sandsynlighed for at overleve, og af, hvor stor en del af bestandenes 
genetiske diversitet der skal bevares. Der foreligger ingen estimater for MVP 
for de danske bestande, som denne rapport omhandler. Den mindste gun-
stige bestandsstørrelse (FRP) for den enkelte bestand vil altid være større 
end MVP (European Commission 2011). 
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2.4.2 Udbredelsesområde og forekomstareal 

Der angives kriterier for de enkelte arters udbredelsesområde relateret til re-
gionerne og landsdelene. Desuden er der typisk også foretaget en vurdering 
af det nuværende antal levesteder for arten. Ofte består målsætningen i, at 
arten skal findes på et stabilt eller stigende antal lokaliteter, men for nogle 
arter er der angivet et bestemt antal. Det skal pointeres, at hvor målsætnin-
gen indeholder et bestemt antal lokaliteter med forekomst af en art, er dette 
en vurdering af nødvendigt antal for at forebygge formindskelse af udbre-
delsesområdet. Vurderingen baseres hovedsagelig på historiske oplysninger 
om den pågældende art. Det er ikke muligt mere præcist at beregne det 
nødvendige antal forekomster ud fra den foreliggende viden. 

2.4.3 Levestedernes kvalitet og størrelse 

Begrebet levestedernes størrelse er variabelt og skal behandles i forhold til 
de biologiske krav, den enkelte art stiller til levestedet, for at det kan opret-
holde dets økologiske funktionalitet. Individer eller bestande af fx flager-
mus, padder og insekter kræver ikke lige megen plads, for at deres økologi-
ske behov kan være opfyldt gennem hele året. En mere generel og objektiv 
måde at definere levestedets kvalitet og størrelse på er ved begrebet områ-
dets bæreevne. Ved dette forstås antallet af individer, som kan understøttes 
af en given ressource, fx fourageringsmuligheder, antal og størrelse af yngle- 
og rasteområder. Bestandsstørrelsen MVP kan i visse tilfælde omsættes til 
nødvendig størrelse af det samlede areal med egnede levesteder for at op-
retholde en levedygtig bestand af en art. Bestandene for nogle arter er i vir-
keligheden ”metabestande”, hvor lokale forekomster står i kontakt med hin-
anden, så der sker regelmæssig udveksling af individer og gener, og uddøen 
og genindvandring på enkelte lokaliteter (Hanski 1999). I sådanne tilfælde 
gælder MVP for den samlede metabestand. Størrelsen af nuværende og eg-
nede levesteder i øvrigt skal som minimum være stabil, idet de udgør en 
ramme for arternes eksistens.  

2.4.4 Fremtidsudsigter  

I forhold til tidligere udarbejdede kriterier for arterne på Habitatdirektivets 
bilag II (Søgaard m.fl. 2005) er fremtidsudsigter blevet udspecificeret som en 
særskilt parameter for vurdering af bevaringsstatus, som relaterer sig til bå-
de bestand og udbredelse samt kvalitet og størrelse af levesteder. Gunstige 
fremtidsudsigter forudsætter, at negative påvirkninger og trusler ikke er 
mere væsentlige, end at arten kan vurderes at være levedygtig også på lang 
sigt. 

Ugunstige fremtidsudsigter indebærer derimod, at der foreligger så væsent-
lige påvirkninger eller trusler, at der er risiko for artens langsigtede overle-
velse. Ved angivelse af påvirkninger og aktiviteter, der i fremtiden kan true 
arternes bevaringsstatus, anvendes kategorier og koder fra EU-Kommissio-
nens referenceliste for Artikel 17-afrapporteringen  
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Påvirknings- og trusselsfaktorerne kan være defineret meget bredt: fra gene-
relle faktorer, fx skovforvaltning, til faktorer med meget specifik påvirkning 
af levesteder, fx dræning.  
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2.5 Kriterier på lokalt niveau 
Kriterier for gunstig bevaringsstatus for en art på en lokalitet omfatter indi-
katorer, der belyser: 

• Bestande 
• Levestedets beskaffenhed 
• Levestedets størrelse. 

2.5.1 Bestande 

For at opnå gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau skal størrelsen af den 
lokale bestand være stabil eller stigende. Det sikrer, at også lokaliteter med 
små bestande eller uregelmæssig forekomst af arten kan opnå en gunstig 
bevaringsstatus. Hvis bestandens bevaringsstatus lokalt vurderes som ugun-
stig, skal bestandsstørrelsen være stigende, indtil status vurderes som gun-
stig. Herefter skal bestandsstørrelsen som minimum være stabil inden for 
normale fluktuationer for bestanden.  

Der er kun yderst sjældent et kriterium for, at de enkelte lokaliteters bestan-
de i sig selv skal være levedygtige og dermed opfylde kravet om MVP. Det 
vil i mange tilfælde være unødvendigt og urealistisk med et sådant kriteri-
um, da de fleste lokaliteter ikke har en bæreevne for så mange individer, og 
forekomster på lokaliteterne normalt ikke er helt isolerede, men derimod del 
af større regionale bestande. For de fleste arter er MVP dermed ikke relevant 
for den enkelte forekomst, da forekomsterne er bundet sammen med nabo-
bestande, fx via spredning, i en metapopulation. MVP er artsspecifik og kan 
variere mellem bestande. De nødvendige informationer til estimering af 
MVP indsamles ikke ved ekstensiv overvågning. 

For arter, der lever i en metabestandsstruktur, skal metabestanden vurderes 
samlet. Den naturlige fluktuation og dynamik i metabestande kan medføre, 
at forekomsten på det enkelte levested forsvinder i en kort periode for blot at 
genindvandre fra nabolokaliteter, fx sortplettet blåfugl på en ynglelokalitet 
(Hanski 1999).  

For at kunne definere præcise kriterier til vurdering af bestandenes beva-
ringsstatus mangler man mere detaljeret viden om størrelsen af levedygtige 
bestande for arterne og om udvekslingen af individer mellem lokale bestan-
de i danske landskaber for størstedelen af arterne.  

2.5.2 Levested 

Levestedets tilstand er selvfølgelig særdeles væsentlig for arternes lokale 
bevaringsstatus. Forekomst af en art på en lokalitet er normalt en indikation 
for, at lokaliteten er egnet som levested for arten. Men forekomst af arten be-
tyder ikke nødvendigvis, at bevaringsstatus for levestedet, og dermed den 
lokale bestands samlede status, er gunstig. Forekomsten kan dække over en 
’extinction debt’, hvor arten er ved at uddø på en lokalitet, der ikke længere 
kan opretholde en bestand (Tilman m.fl. 1994, Carroll m.fl. 2004). 

På grundlag af de enkelte arters biologi udvælges en række parametre, som 
vurderes både at være af væsentlig betydning for arterne og lette at måle. 
Parametrene benyttes til at beskrive en gunstig tilstand for lokaliteten som 
levested. For en del arter kan parametrene kun fastlægges på et overordnet 
landskabeligt niveau, da der ikke foreligger tilstrækkelig nuanceret viden 



18 

om habitatkrav for at opretholde et områdes økologiske funktionalitet for ar-
terne.   

2.5.3 Levestedets størrelse 

Som størrelse er ofte angivet arealet med egnede levesteder, men i enkelte 
tilfælde er der benyttet antal (vandhuller) eller længde (vandløb). Sådanne 
opgørelser kan omfatte både det aktuelle levested og de egnede/potentielle 
levesteder i et lokalområde med enten nuværende eller potentiel forekomst 
af den pågældende art. Under levested er der for nogle arter tillige skelnet 
mellem yngle- og rasteområder og mellem fouragerings- og overvintrings-
områder (vinterrastesteder), der alle er nødvendige for at sikre et områdes 
økologiske funktionalitet for arten og artens overlevelse. 

Det er vigtigt at opretholde og skabe så store levesteder som muligt, for det 
sikrer en stor variation af habitatkvaliteten såvel på den enkelte lokalitet 
som inden for metapopulationen. Stor habitatvariation inden for levesteder 
og store bestandsstørrelser sikrer større robusthed over for naturlige, årlige 
variationer i abiotiske og biologiske faktorer, fx vejrforhold, frøsætning og 
insektproduktion.  
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3 Kriterier for gunstig bevaringsstatus for  
udvalgte arter 

I de følgende afsnit er der opstillet kriterier for gunstig bevaringsstatus for 
22 arter omfattet af Habitatdirektivets bilag IV og/eller bilag II (Tabel 2). I 
gennemgangen af arterne er der angivet seneste vurdering af bevarings-
status foretaget af Danmarks Miljøundersøgelser og By- og Landskabs-
styrelsen ved Artikel 17 afrapporteringen for perioden 2001-2006 (Søgaard 
m.fl. 2008).   

I gennemgangen af arterne i afsnit 3.1-3.6 er indikatorer og kriterier for gun-
stig bevaringsstatus opstillet på både nationalt, biogeografisk niveau og lo-
kalt niveau. I tabellerne er angivet, hvilke egenskaber og målbare enheder de 
omhandler suppleret med forklarende bemærkninger til de enkelte egen-
skaber. I gennemgangen skelnes mellem obligate overvågningsindikatorer 
(som er mærket med * i tabellerne) og øvrige indikatorer.  

De obligate indikatorer, som relaterer sig til forekomst, bestande og udbre-
delsesområde, bør altid indgå i det tilhørende overvågningsprogram. Strate-
gien i overvågningsprogrammet er, at overvågningen begrænses til de obli-
gate indikatorer for de arter, der ved den seneste vurdering havde gunstig 
bevaringsstatus (Søgaard m.fl. 2008), mens de øvrige indikatorer, som pri-
mært omhandler levestederne og deres kvalitet, inddrages i overvågningen, 
hvis bevaringsstatus blev vurderet som ugunstig. 
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3.1 Pattedyr 

Generelt om flagermus 

Der opstilles blandt andet kriterier for gunstig bevaringsstatus for 10 af lan-
dets 17 flagermusarter. Flagermus har meget forskellige levesteder i som-
merhalvåret, hvor de er aktive, og i vinterperioden, hvor de er i dvale. Der-
for er der udarbejdet separate kriterier for gunstig bevaringsstatus for hhv. 
sommerlevesteder og vinterkvarterer.  

Tabel 2 Aktuelle vurderinger af bevaringsstatus for de 22 arter på EF-habitatdirektivets 
bilag II og IV, for hvilke der er udarbejdet kriterier for gunstig bevaringsstatus i denne 
rapport (Søgaard m.fl. 2008). Kravene til kriterierne i de efterfølgende tabeller er ikke 
udledt fra disse vurderinger da vurderingerne i 2008 ikke er foretaget ud fra opstillet krite-
rier til vurdering af bevaringsstatus og derfor kun er vejledende (E. Buchwald, pers. medd. 
2012). - Bevaringsstatus ikke vurderet, da arten ikke er registreret i denne biogeografiske 
region i Danmark. * Bevaringsstatus ikke vurderet, da artens forekomst i denne biogeo-
grafiske region i Danmark vurderes som marginal. 

  Bevaringsstatus 

  Biogeografisk region 

Artsgruppe / art Latinsk navn Atlantisk Kontinental 

Pattedyr    

 Bechsteins flagermus Myotis bechsteinii - Ukendt 

 Brandts flagermus Myotis brandtii Ukendt Ukendt 

 Skægflagermus Myotis mystacinus - Gunstig 

 Vandflagermus Myotis daubentonii Gunstig Gunstig 

 Frynseflagermus Myotis nattereri Ukendt Ukendt 

 Troldflagermus Pipistrellus nathusii Gunstig Gunstig 

 Pipistrelflagermus Pipistrellus pipistrellus Ukendt Ukendt 

 Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus Ugunstig Gunstig 

 Brunflagermus Nyctalus noctula Gunstig Gunstig 

 Bredøret flagermus Barbastellus barbastellus - Ugunstig 

 Hasselmus Muscardinus avellanarius - Ugunstig 

 Birkemus Sicista betulina Ukendt Ukendt 

Krybdyr    

 Markfirben Lacerta agilis Ukendt Ukendt 

Padder    

 Løgfrø Pelobatus fuscus Ugunstig Ugunstig 

 Løvfrø Hyla aborea - Ugunstig 

 Spidssnudet frø Rana arvalis Gunstig Gunstig 

 Springfrø Rana dalmatina - Gunstig 

 Strandtudse Bufo calamita Ugunstig Ugunstig 

 Grønbroget tudse Bufo viridis - Ugunstig 

Dagsommerfugle    

 Sortplettet blåfugl Maculinea arion * Ugunstig 

Guldsmede    

 Grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis Ugunstig Ugunstig 

Karplanter    

 Krybende sumpskærm Apium repens - * 



21 

For de fleste flagermusarter kortlægges deres udbredelse ved aktiv efter-
søgning med detektor om sommeren. Aktiv eftersøgning og registrering af 
flagermus vha. ultralydsdetektorer har givet en bedre viden om deres ud-
bredelse og levevis (Baagøe & Jensen 2007), men overvågningen kan ikke 
anvendes til at estimere bestandsstørrelser og –udvikling. For enkelte arter 
kendes enkelte lokaliteter, hvor et relativt stort antal individer overvintrer, 
hvor det er muligt at overvåge udviklingen for dele af bestandene.  

Kriterierne til vurdering af bevaringsstatus for flagermusene er beskrevet 
ved overordnede landskabsparametre med fokus på yngle- og rastestederne. 
Egnede yngle- og rastesteder er ikke tilstrækkeligt for at sikre gunstig beva-
ringsstatus for flagermusenes levesteder. Levestederne skal inkludere flere 
jagtområder med en høj insektproduktion nær deres kvarterer igennem hele 
sommerhalvåret (Ahlén 2006, Baagøe & Degn 2007a). Disse jagtområder vil 
flytte i løbet af sommeren afhængig af føderessourcen. Der er store forskelle 
i de enkelte arters fødevalg og størrelsen af jagtområde omkring sommer-
kvartererne. Vigtige levesteder for flagermus findes typisk i og omkring 
gamle varierede løv- og blandingsskove, park- og mosaiklandskaber og våd-
områder.  

Flagermus er meget stedfaste i forhold til yngle- og rastesteder (Baagøe & 
Degn 2007a). Status for lokale flagermusbestande kan derfor være meget føl-
somme overfor tab af selv enkelte sommer- eller vinterkvarterer. I dvalepe-
rioden er flagermus meget følsomme over for forstyrrelse og selv små æn-
dringer i fysiske forhold på vinterrastestederne. Ved gentagne forstyrrelser 
opbruger flagermusene deres energireserver, så overlevelsen gennem vinte-
ren og det insektfattige forår falder. I sommerhalvåret skal flagermusene ha-
ve adgang til flere egnede yngle- og rastesteder nær hinanden. Mikroklimaet 
og parasitbelastningen varierer gennem sommeren på de enkelte kvarterer, 
hvorfor flagermusene ofte skifter mellem disse (Russo m.fl. 2005, Reckardt & 
Kerth 2007). Ynglestederne omfatter kvarterer, som hunner med unger be-
nytter, samt ’mellemkvarterer’, hvor parringerne sker i sensommeren og ef-
teråret. For nogle arter sker der også parringer i vinterkvarterne, hvorfor de 
også er ynglesteder.  

Flagermus har lave bestandstætheder, forholdsvis lange levetider og lav re-
produktionsrate (Kunz & Fenton 2003). Flagermusbestande er derfor meget 
følsomme overfor faktorer, der øger dødeligheden, fx vindmøller (Albrecht 
m.fl. 2008, Rodrigues m.fl. 2008, Ahlén 2010, Rydell m.fl. 2011, Baagøe (ma-
nus)). Øget dødelighed kan medføre tab af lokale bestande og på nationalt 
plan reducere bestandsstørrelsen. Særligt tydelig er effekten ved vindmøller 
opført i eller nær vigtige levesteder, eller langs trækruter (Hötker 2006, Al-
brecht m.fl. 2008, Rodrigues m.fl. 2008, Ahlén 2010).  Dødeligheden ved høje 
vindmøller er højere end ved lavere møller (Hötker 2006, Barclay m.fl. 2007). 
De perioder, hvor dødeligheden er størst, er i aften- og nattetimer med 
vindhastigheder under 6-7 m/s (Baerwald m.fl. 2009, Arnett m.fl. 2011). For 
at klarlægge om en lokalitet er et vigtigt levested kan der foretages en regi-
strering af flagermus, fx med detektor gennem hele sommerhalvåret (Møller 
& Baagøe 2011). 
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3.1.1 Bechsteins flagermus Myotis bechsteinii  

Bevaringsstatus og levevis  
Bechsteins flagermus er registreret enkelte gange i Danmark, alle gange på 
Bornholm (Baagøe 2007a). Arten blev registreret enkelte gange sidst i 
1980erne. Bestandens størrelse og udviklingen er ukendt. Grundlaget for en 
samlet vurdering af bevaringsstatus for Bechsteins flagermusen er spinkelt 
på grund af den begrænsede viden om bestanden. Bevaringsstatus for Bech-
steins flagermus blev for perioden 2001-2007 vurderet som ukendt i den 
kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Siden vurderingen er Bechsteins flagermus genfundet i 2010 og 2011 på 
Bornholm i det samme skovområde som et af de tidligere fund. Fund af un-
ger og ynglende hunner viser, at der fortsat findes en lille bestand på øen 
(Baagøe 2012). Bechsteins flagermus er en ekstremt skovtilknyttet art, som 
stort set kun findes i gammel løvskov med lang kontinuitet (Baagøe 2007a). 
Det er en meget stationær art, som sjældent flyver uden for skov over åbne 
strækninger. Selv inden for samme skovkompleks sker der en begrænset 
opblanding mellem ynglekolonier, og store vejanlæg gennem dens leveste-
der kan begrænse individernes brug af levestedet (Kerth m.fl. 2000).  Bech-
steins flagermus er ikke en langdistanceflyver, og den trækker ikke eller kun 
yderst sjældent over større åbne områder. Arten har formodentligt kolonise-
ret Bornholm for flere tusinde år siden, da det europæiske kontinent var 
dækket af naturlige løvskove (Baagøe 2012). Bestanden af Bechsteins flager-
mus på Bornholm må anses som værende forholdsvis isoleret fra nabobe-
stande i det nordlige Polen og Tyskland og i Sverige sammenlignet med be-
standene af de andre flagermusarter på Bornholm.  

I sommerhalvåret er Bechsteins flagermus knyttet til ekstensivt drevne, fro-
dige løvskovsområder med mange større træer (Baagøe 2007a, Baagøe & 
Degn 2007c). Arten har sommerkvarterer i hulheder i træer. Den jager tæt på 
skovbundens vegetationsdække, mellem løvtræernes grene, langs skovbryn, 
i frugthaver og lignende. 

Vinterkvarterer for Bechsteins flagermus findes i hulheder i træer og i be-
skyttede, kølige og frostfrie underjordiske rum med høj luftfugtighed som 
klippespalter, kældre og lignende (Baagøe 2007a, Baagøe & Degn 2007c). 
Under vinterdvalen er Bechsteins flagermus meget følsom over for selv små 
ændringer i forholdene på vinterrastestederne (nedskridninger, ændringer i 
trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser. 

I det nordlige Tyskland og Polen forekommer Bechsteins flagermus kun 
pletvis i meget små bestande (Mitchell-Jones m.fl. 1999, Baagøe 2012). I Sve-
rige er arten kun registreret enkelte steder i Skåne (Ahlén 2006). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for Bechsteins flagermus forudsætter, at arten fore-
kommer på Bornholm i den kontinentale region, og at udbredelsen er stabil 
eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). Der 
skal endvidere være indikationer på, at bestanden er stabil eller stigende ift. 
artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). Desuden skal antallet af 
egnede vinterkvarterer for Bechsteins flagermus og kvarterernes samlede 
areal være stabilt eller stigende (Tabel 3), og der skal være et stabilt eller sti-
gende antal egnede levesteder for arten hele sommerhalvåret igennem (Ta-
bel 4).  
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Tabel 3. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Bechsteins flagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterleve-
steder. *Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koder-
ne ved negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af Bech-
steins flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelse for 
Bechsteins flagermus 
og udveksling mellem 
bestande kendes ikke. 
Der kendes ingen vin-
terkvaterer for arten.  

*Bestande Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Bechsteins flagermus 
er registreret på Born-
holm i den kontinentale 
region. Arten er meget 
stationær, så fundene 
repræsenterer sikkert 
en bestand, der lever 
og overvintrer på øen.  

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvarterer for 
Bechsteins flagermus 
findes i træer med hul-
heder, gruber, klippe-
spalter og -huler, kæld-
re og lign. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Lukning og ødelæg-
gelse af gruber, huler, 
kældre og lign. 
(G05.08) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

 

Bechsteins flagermus 
er bl.a. afhængig af 
adgang til tilstrækkeligt 
mange egnede vinter-
rastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperio- 
den har væsentlig 
negativ effekt på be-
standenes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for Bechsteins flager-
mus. Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigen-
de i vinterkvarterer (Tabel 5) og på sommerlevestederne (Tabel 6) inden for 
de naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal og 
areal med egnede vinterkvarterer for Bechsteins flagermus. I vinterkvarte-
rerne skal der være konstant køligt men frostfrit, høj luftfugtighed og ringe 
træk, og lavt eller faldende forstyrrelsesniveau (lys, støj og lignende). End-
videre er det vigtigt at forstyrrelser ved vinterkvarteret undgås i indflyv-
ningsperioden (august-november) og i udflyvningsperioden (april-juni), og 
indgangene til vinterkvartererne skal holdes fri for forhindringer. Der skal 
være et stabilt eller stigende antal levesteder med egnede yngle- og rasteste-
der for Bechsteins flagermus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der 
er rige insektforekomster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og 
nær vigtige levesteder for Bechsteins flagermus kan øge dødeligheden hos 
lokale bestande. 

Tabel 4. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Bechsteins flagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerleve-
steder. *Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koder-
ne ved negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af Bech-
steins flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP  

Bestandsstørrelse for 
Bechsteins flagermus 
og udveksling mellem 
bestande kendes ikke. 

*Bestande Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Bechsteins flagermus er 
registreret på Bornholm 
i den kontinentale regi-
on. Arten er meget sta-
tionær, så fundene må 
repræsenterer en lille 
bestand, der lever på 
øen. 

Forekomstareal Antal sommerlevesteder 
for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
Bechsteins flagermus 
kan findes i træer med 
hulheder i skove, park-
er, alléer og lign. med 
nærliggende insektrige 
jagtområder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Bechsteins flagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede yng-
le- og rastesteder nær 
gode jagtområder gen-
nem hele sommer-
halvåret. Ødelæggelse 
eller forstyrrelse af dele 
af et sommerlevested 
kan have væsentlig 
negativ effekt på be-
standenes overlevelse.  
Artens status er endvi-
dere følsom overfor 
øget dødelighed, fx ved 
vindmøller 
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Tabel 5. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Bechsteins flagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af Bechsteins 
flagermus 

Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
Bechsteins flagermus 
registreres. Artens 
vinterkvarterer kendes 
ikke. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende 
antal 

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer (6-10º) uden frost-
grader, høj luftfugtighed 
og meget ringe træk på 
vinterrastestederne er 
nødvendig for at sikre 
Bechsteins flagermus 
gunstige forhold i dvale-
perioden. 

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Tilstand af indgange Størrelse af indgange 
uden negative påvirk-
ningsfaktorer 

Konstant og uhindret 
adgang til vinter-
kvartererne 

Spærringer i form af be-
voksninger, gitre, mv. 
forringer adgangen til 
kvartererne. Evt. kan 
indgange sikres med et 
gitter med brede, vand-
rette åbninger. 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyr-
relse 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau 

Arten er afhængig af 
minimal forstyrrelse på 
vinterkvartererne i dva-
leperioden og ved ind- 
og udgangene i ind- og 
udflyvningsperioderne. 

Støj og lys Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med hul-
heder med egnede vin-
terkvarterer 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til flere træer 
med hulheder med 
egnede vinterkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Bechsteins flagermus 
er afhængig af adgang 
til tilstrækkeligt mange 
træer med hulheder og 
gruber, klippespalter og 
-huler, kældre og lign. 
med egnede overvin-
tringsforhold. 



26 

 

Tabel 6. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Bechsteins flagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate 
overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af Bech-
steins flagermus 

Stabil eller stigende Jagende Bechsteins fla-
germus kan overvåges 
vha. ultralydsdetektor. 
Lytningen bør supple-
res med netfangster for 
at få en sikker artsbe-
stemmelse. 

Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for Bechsteins fla-
germus. Varieret, frodig 
løvskov rummer gode 
forhold for arten.  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Bechsteins flagermus 
er afhængig af adgang 
til flere træer nær hin-
anden med egnede hul-
heder til ynglekolonier. 

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten.  

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn  

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
ledelinjer og jagtområd-
er for arten.  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Bechsteins flagermus 
er afhængig af adgang 
til tilstrækkeligt mange 
egnede træer med hul-
heder nær jagtområder 
med store insektfore-
komster gennem hele 
sommerhalvåret.  
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3.1.2 Brandts flagermus Myotis brandtii  

Bevaringsstatus og levevis  
Brandts flagermus forekommer spredt i den atlantiske og den kontinentale 
region (Baagøe 2007b). Arten forekommer på Bornholm, i Nord- og Midtjyl-
land, på Lolland-Falster og er desuden i 1800-tallet registreret på Sjælland. 
Den er sidenhen forsvundet fra Sjælland, men i de andre regioner synes ud-
bredelsen ikke at have ændret sig. Brandts flagermus er forholdsvis statio-
nær (Steffens m.fl. 2009), så de spredte fund repræsenterer sikkert regionale 
bestande af arten. Brandts flagermus er sjælden, bortset fra på Bornholm 
som vurderes at rumme en levedygtig, stabil bestand. Grundlaget for en 
samlet vurdering af bevaringsstatus for Brandts flagermus er spinkelt, bl.a. 
på grund af den begrænsede viden om bestandene. Ydermere er det nød-
vendigt at fange dyrene ved overvågningen på Bornholm, da Brandts fla-
germus ikke kan kendes fra skægflagermus på lydene. Brandts flagermusens 
bevaringsstatus blev for perioden 2001-2007 vurderet som ukendt i både den 
atlantiske og den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Sommerkvarterer for Brandts flagermus findes typisk i bygninger nær skove 
eller skovagtig vegetation, sjældnere i hulheder i træer (Baagøe 2007b, 
Baagøe & Degn 2007d). Kolonierne for hunner med unger ligger altid tæt 
ved skove, parker og lignende. Arten benytter formodentlig også træer som 
rastesteder i løbet af sommeren. Brandts flagermus jager typisk langs skov-
bryn, i lysninger og åbninger mellem træerne i skove og parker. Arten kan 
også findes i blandings- og nåleskove.  

Vinterkvarterer for Brandts flagermus findes i beskyttede, kølige og frostfrie 
underjordiske rum med høj luftfugtighed som kalkgruber, klippespalter, 
kældre og lignende, og muligvis også i hulheder i træer og kølige lofter. De 
vigtigste, kendte vinterkvarterer er de jyske kalkgruber i Daugbjerg, Møn-
sted og Smidie. Vinterkvartererne på Bornholm kendes ikke. I dvaleperio-
den er Brandts flagermus meget følsom overfor selv små ændringer i for-
holdene på vinterrastestederne (nedskridninger, ændringer i trækforhold, 
temperatur m.v.) og forstyrrelser. 

I Sverige er Brandts flagermus vidt udbredt og forholdsvis almindelig 
(Ahlén 2006). I Tyskland og Polen er arten udbredt (Mitchell-Jones m.fl. 
1999). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for Brandts flagermus forudsætter, at arten fore-
kommer i den atlantiske og den kontinentale region i Midtjylland, på Lol-
land-Falster og Bornholm, og at udbredelsen er stabil eller stigende ift. ar-
tens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). Der skal endvidere være 
indikationer på, at bestandene er stabile eller stigende ift. artens mindste 
gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeografiske regioner, fx skal be-
standene i de større kendte vinterkvarterer være stabile eller stigende (Tabel 
7). Desuden skal antallet af egnede vinterkvarterer for Brandts flagermus og 
kvarterernes samlede areal være stabilt eller stigende, og der skal være et 
stabilt eller stigende antal egnede levesteder for arten hele sommerhalvåret 
igennem (Tabel 8).  
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Tabel 7. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Brandts flagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af Brandts 
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
Brandts flagermus og 
udveksling mellem 
bestandene kendes 
ikke. Optællinger i 
større vinterkvarterer 
kan indikere udviklingen 
i dele af bestanden. 
Overvintringsstederne 
på øerne kendes ikke. 

*Bestande Antal individer i vinter-
kvarterer 

Stabilt eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Brandts flagermus er 
udbredt i begge biogeo-
grafiske regioner i 
Nord- og Midtjylland, 
Lolland-Falster og på 
Bornholm. Den er sjæl-
den bortset fra på 
Bornholm. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
Brandts flagermus kan 
findes i gruber, klippe-
spalter og -huler, kæl-
dre og lign. samt byg-
ninger. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med vinter-
kvarterer (E06.01, 
E06.02) 

Lukning og ødelæggel-
se af gruber, huler, 
kældre og lign. 
(G05.08) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Brandts flagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til tilstrækkelig 
mange egnede vinter-
rastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperiod-
en har væsentlig nega-
tiv effekt på bestand-
enes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for Brandts flagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 9) og på sommerlevesteder (Tabel 10) inden for de na-
turlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal og areal 
med egnede vinterkvarterer for Brandts flagermus. I vinterkvartererne skal 
der være konstant køligt, men frostfrit, høj luftfugtighed og ringe træk, og 
lavt eller faldende forstyrrelsesniveau (lys, støj og lignende). Endvidere er 
det vigtigt at forstyrrelser ved vinterkvarteret undgås i indflyvningsperio-
den (august-november) og i udflyvningsperioden (april-juni), og indgange-
ne til vinterkvartererne skal holdes fri for forhindringer. Der skal være et 
stabilt eller stigende antal levesteder med egnede yngle- og rastesteder for 
Brandts flagermus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der er rige in-
sektforekomster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær vigtige 
levesteder for Brandts flagermus kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 8. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Brandts flagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af Brandts 
flagermus 

Stabil eller stigende ift 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
Brandts flagermus og 
udveksling mellem 
bestandene er ukendt.  

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret  

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Brandts flagermus er 
udbredt i begge biogeo-
grafiske regioner i 
Nord- og Midtjylland, 
Lolland-Falster og på 
Bornholm. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
Brandts flagermus kan 
findes i bygninger og 
træer med hulheder i 
skove, parker, alléer og 
lign. med nærliggende 
insektrige jagtområder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Brandts flagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede yng-
le- og rastesteder nær 
gode jagtområder gen-
nem hele sommerhalv-
året. Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller  
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Tabel 9. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Brandts flagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Forekomst af Brandts 
flagermus 

Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
Brandts flagermus regi-
streres. Optællinger i fx 
de jyske kalkgruber kan 
indikere udviklingen i 
dele af bestandene i 
Jylland.  

*Bestand Antal individer i vinter-
kvarterer 

Stabilt eller stigende  

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer (6-10º) uden frost-
grader, høj luftfugtighed 
og meget ringe træk på 
vinterkvartererne er 
nødvendig for at sikre 
gunstige forhold for 
Brandts flagermus 
under vinterdvalen. 

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Tilstand af indgange Størrelse af indgange 
uden negative påvirk-
ningsfaktorer 

Konstant og uhindret 
adgang til vinter-
kvartererne 

Spærringer i form af be-
voksninger, gitre, mv. 
forringer adgangen til 
kvartererne. Evt. kan 
indgange sikres med et 
gitter med brede, vand-
rette åbninger. 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyr-
relse 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau 

Arten er afhængig af 
minimal forstyrrelse på 
vinterkvartererne i 
dvaleperioden og ved 
ind- og udgangene i 
ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Støj og lys Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Brandts flagermus er 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt højt 
antal gruber, klippe-
spalter og -huler, kæld-
re og lign. og bygninger 
med egnede overvint-
ringsforhold. 
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Tabel 10. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for Brandts flagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af 
Brandts flagermus 

Stabil eller stigende Jagende Brandts flager-
mus kan overvåges 
vha. ultralydsdetektor. 
På Bornholm skal lyt-
ning suppleres med 
netfangster for at over-
våge arten. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for Brandts flager-
mus. Varieret, frodig 
løv- og blandingsskov 
rummer gode forhold 
for arten.  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Brandts flagermus er 
afhængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier.   

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
jagtområder og lede-
linjer.  

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forhold for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Brandts flagermus er 
afhængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
egnede træer med hul-
heder og bygninger nær 
jagtområder med store 
insektforekomster gen-
nem hele sommerhalv-
året.  
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3.1.3 Skægflagermus Myotis mystacinus  

Bevaringsstatus og levevis  
Skægflagermusen forekommer på Bornholm i den kontinentale region 
(Baagøe 2007c). Arten er forholdsvis almindelig på øen, men bestands-
størrelse og -udvikling er ukendt. Skægflagermus er en forholdsvis statio-
nær (Steffens m.fl. 2009), så de spredte fund repræsenterer sikkert regionale 
bestande af arten. Grundlaget for vurdering af bevaringsstatus er spinkelt, 
bl.a. på grund af den begrænsede viden om bestanden. Ydermere er det 
nødvendigt at fange dyrene ved overvågningen, da skægflagermus ikke kan 
kendes fra Brandts flagermus på lydene. Skægflagermus synes ikke at være i 
tilbagegang, og bestanden på Bornholm formodes at være levedygtig. Beva-
ringsstatus for skægflagermusen blev for perioden 2001-2007 vurderet som 
gunstig i den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Sommerkvartererne for skægflagermus findes typisk i beboelseshuse nær 
skove eller skovagtig vegetation, sjældnere i træer (Baagøe 2007c, Baagøe & 
Degn 2007f). Kolonierne for hunner med unger findes i nærheden af skove, 
parklandskaber og lignende. Arten benytter formodentlig også træer som 
mellemkvarterer i løbet af sommeren. Arten jager typisk langs skovbryn, i 
lysninger og åbninger mellem træerne. Den benytter også blandings- og nå-
leskove som fourageringsområder. 

Vinterkvartererne for skægflagermus findes i beskyttede, kølige og frostfrie 
underjordiske rum med høj luftfugtighed som klippespalter, kældre og lig-
nende. I dvaleperioden er skægflagermus meget følsomme over for selv små 
ændringer i forholdene på vinterrastestederne (nedskridninger, ændringer i 
trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser. 

Skægflagermusen er udbredt i Syd- og Mellemsverige (Ahlén 2006) og i 
Tyskland og Polen (Mitchell-Jones m.fl. 1999).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for skægflagermus forudsætter, at arten forekom-
mer på Bornholm i den kontinentale region, og at udbredelsen er stabil eller 
stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). Der skal 
endvidere være indikationer på, at bestanden er stabil eller stigende ift. ar-
tens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). Desuden skal antallet af eg-
nede vinterkvarterer for skægflagermus og kvarterernes samlede areal være 
stabilt eller stigende (Tabel 11), og der skal være et stabilt eller stigende antal 
egnede levesteder for arten hele sommerhalvåret igennem (Tabel 12). 
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Tabel 11. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for skægflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af skæg-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
skægflagermus og 
udveksling mellem l 
bestande er ukendt. 
Der kendes ingen stør-
re vinterkvarterer for 
arten. 

*Bestande Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Skægflagermus er 
udbredt på Bornholm i 
den kontinentale region. Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 

arten 
Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
skægflagermus kan 
findes i gruber, klippe-
spalter og -huler, kæl-
dre og lign. samt byg-
ninger. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med vinter-
kvarterer (E06.01, 
E06.02)  

Lukning og ødelæg-
gelse af gruber, huler, 
kældre og lign. 
(G05.08) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Skægflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede vinter-
rastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperiod-
en har væsentlig nega-
tiv effekt på bestand-
enes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for skægflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 13) og på sommerlevesteder (Tabel 14) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal og areal 
med egnede vinterkvarterer for skægflagermus. I vinterkvartererne skal der 
være konstant køligt men frostfrit, høj luftfugtighed og ringe træk, og lavt 
eller faldende forstyrrelsesniveau (lys, støj og lignende). Endvidere er det 
vigtigt at forstyrrelser ved vinterkvarteret undgås i indflyvningsperioden 
(august-november) og i udflyvningsperioden (april-juni), og indgangene til 
vinterkvartererne skal holdes fri for forhindringer. Der skal være et stabilt 
eller stigende antal levesteder med egnede yngle- og rastesteder for skæg-
flagermus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der er rige insektfore-
komster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær vigtige leveste-
der for skægflagermus kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 12. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for skægflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af skæg-
flagermus 

Stabil eller stigende ift 
FRP 

Bestandsstørrelse for 
skægflagermus og 
udveksling mellem 
bestande er ukendt.  

*Bestande Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret  

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Skægflagermus er 
udbredt på hele Born-
holm i den kontinentale 
region. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
skægflagermus kan 
findes i bygninger og 
træer med hulheder i 
skove, parker, alléer og 
lign. med nærliggende 
insektrige jagtområder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter:  

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer 
langsigtet bevaring af 
arten 

Skægflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede yngle- og 
rastesteder nær gode 
jagtområder gennem 
hele sommerhalvåret. 
Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller  
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Tabel 13. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for skægflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af skægflagermus Tilstedeværelse af 
arten  

Fund af overvintrende 
skægflagermus regi-
streres. Der kendes 
ingen større vinterkvar-
terer for arten. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested 

 

 

Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer (6-10º) uden frost-
grader, høj luftfugtighed 
og meget ringe træk på 
vinterkvartererne er 
nødvendig for at sikre 
gunstige forhold under 
vinterdvalen. 

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Tilstand af indgange Størrelse af indgange 
uden negative påvirk-
ningsfaktorer 

Konstant og uhindret 
adgang til vinter-
kvartererne 

Spærringer i form af be-
voksninger, gitre, mv. 
forringer adgangen til 
kvartererne. Evt. kan 
indgange sikres med et 
gitter med brede, vand-
rette åbninger. 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyrrel-
se 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau 

Skægflagermus er af-
hængig af minimal for-
styrrelse i vinterkvar-
tererne i dvaleperioden 
og ved ind- og udgang-
ene i ind- og udflyv-
ningsperioderne. 

Støj og lys Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Skægflagermus er af-
hængig af adgang et til-
strækkeligt højt antal 
gruber, klippespalter og 
-huler, kældre og byg-
ninger med egnede 
overvintringsforhold. 
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Tabel 14. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for skægflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af skæg-
flagermus 

Stabil eller stigende Jagende skægflager-
mus kan registreres 
vha. ultralydsdetektor, 
men lytningen skal 
suppleres med net-
fangster for at overvåge 
arten. 

Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for skægflager-
mus. Varieret, frodig 
løv- og blandingsskov 
rummer gode forhold 
for arten.  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Skægflagermus er 
afhængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier.  

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
jagtområder og lede-
linjer.  

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forholdt for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Skægflagermus er af-
hængig af adgang til et 
tilstrækkeligt højt antal 
egnede træer med hul-
heder og bygninger nær 
jagtområder med store 
insektforekomster gen-
nem hele sommerhalv-
året.  
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3.1.4 Vandflagermus Myotis daubentonii  

Bevaringsstatus og levevis  
Vandflagermusen er udbredt og hyppigt forekommende i egnede habitater i 
det meste af de to biogeografiske regioner (Baagøe 2007d). Bestandens sam-
lede størrelse og udvikling er ukendt, men der vurderes at være levedygtige 
og stabile bestande i det meste af landet. Udbredelsen og forekomsten af ar-
ten synes ikke at have ændret sig i de seneste år (Baagøe 2007d). Bevarings-
status for vandflagermusen blev for perioden 2001-2007 vurderet som gun-
stig i den atlantiske og den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Vandflagermus har typisk sommerkvarterer i hulheder i træer, men den kan 
også findes i sprækker og hulrum i broer nær vandløb (Baagøe 2007d, 
Baagøe & Degn 2007e). Mangel på egnede sommerkvarterer kan være be-
grænsende for artens forekomst i nogle egne af landet. Arten kan benytte 
flere yngle- og rastesteder i løbet af sommeren. Ynglekolonier ligger nær go-
de jagtområder, som arten skal have adgang til via sammenhængende lede-
linjer i landskabet. Vandflagermus jager over søer, langsomtflydende vand-
løb og kanaler, beskyttede brakvandede fjorde, havne, men også lejligheds-
vis i skov, omkring træer i parker og langs skovbryn.  

Vinterkvartererne for vandflagermus er beskyttede, kølige og frostfrie steder 
i underjordiske rum med høj luftfugtighed som kalkgruber, kældre og lig-
nende, men arten kan også overvintre i træer med hulheder. Under dvalen 
om vinteren er vandflagermus meget følsomme overfor selv små ændringer 
i forholdene på vinterrastestederne (nedskridninger, ændringer i trækfor-
hold, temperatur, m.v.) og forstyrrelser. De vigtigste kendte vinterkvarterer 
for vandflagermus er kalkgruberne i Daugbjerg, Mønsted, Smidie og Thing-
bæk samt en minegang i Aalborg. Det vides ikke hvor stor en andel af be-
standen, der overvintrer på disse lokaliteter.  

Vandflagermusen er udbredt i hele det nordlige Europa (Mitchell-Jones m.fl. 
1999, Ahlén 2006).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for vandflagermus forudsætter, at arten forekom-
mer i hele landet i den atlantiske og den kontinentale region, og at udbredel-
sen er stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde 
(FRR). Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller 
stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner, fx skal bestandene i de større kendte vinterkvarterer være 
stabile eller stigende (Tabel 15). Desuden skal antallet af egnede vinter-
kvarterer for vandflagermus og kvarterernes samlede areal være stabilt eller 
stigende, og der skal være et stabilt eller stigende antal egnede levesteder for 
arten hele sommerhalvåret igennem (Tabel 16). 
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Tabel 15. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for vandflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af vand-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
vandflagermus og 
udveksling mellem 
bestandene er ukendt, 
men de vurderes at 
være levedygtige. Op-
tællinger i større vinter-
kvarterer kan indikere 
udviklingen i dele af 
Jylland.  

*Bestande Antal individer i vinter-
kvarterer  

Stabilt eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Vandflagermus er vidt 
udbredt i hele landet i 
begge biogeografiske 
regioner.   

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
vandflagermus kan 
findes i gruber, kældre, 
og lign. samt træer med 
hulheder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter:  

Skovforvaltning (B02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Lukning og ødelæggel-
se af gruber, huler, 
kældre og lign. 
(G05.08)  

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Vandflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede vinter-
rastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperiod-
en har væsentlig nega-
tiv effekt på bestand-
enes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for vandflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 17) og på sommerlevesteder (Tabel 18) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal og areal 
med egnede vinterkvarterer for vandflagermus. I vinterkvartererne skal der 
være konstant køligt men frostfrit, høj luftfugtighed og ringe træk, og lavt 
eller faldende forstyrrelsesniveau (lys, støj og lignende). Endvidere er det 
vigtigt at forstyrrelser ved vinterkvarteret undgås i indflyvningsperioden 
(august-november) og i udflyvningsperioden (april-juni), og indgangene til 
vinterkvartererne skal holdes fri for forhindringer. Der skal være et stabilt 
eller stigende antal levesteder med egnede yngle- og rastesteder for vand-
flagermus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der er rige insektfore-
komster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær vigtige leveste-
der for vandflagermus kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 16. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for vandflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af vand-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
vandflagermus og 
udveksling mellem 
bestandene er ukendt, 
men de vurderes at 
være levedygtige.  

*Bestande Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret  

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Vandflagermus er vidt 
udbredt i hele landet i 
begge biogeografiske 
regioner. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
vandflagermus kan find-
es i træer med hulheder 
(i skove, parker, alléer 
og lign.), i hulheder i 
broer og lign. nærlig-
gende insektrige jagt-
områder. 

Fremtidsudsigter 

 

Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter:  

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Vedligeholdelse og 
restaurering af broer og 
viadukter (E06.01) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Vandflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede yngle- og 
rastesteder med nærlig-
gende jagtområder i 
hele sommerhalvåret. 
Ødelæggelse eller for-
styrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller  
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Tabel 17. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for vandflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af vandflagermus Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
vandflagermus registre-
res. Optællinger i fx de 
jyske kalkgruber kan 
indikere udviklingen 
dele af bestandene i 
Jylland.  

*Bestand Antal individer i vinter-
kvarterer 

Stabil eller stigende  

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer (6-10º) uden frost-
grader, høj luftfugtighed 
og meget ringe træk på 
vinterkvartererne er 
nødvendig for at sikre 
vandflagermus gode 
forhold i dvaleperioden. 

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Tilstand af indgange Størrelse af indgange 
uden negative påvirk-
ningsfaktorer 

Konstant og uhindret 
adgang til vinter-
kvartererne 

Spærringer i form af be-
voksninger, gitre, mv. 
forringer adgangen til 
kvartererne. Evt. kan 
indgange sikres med et 
gitter med brede, vand-
rette åbninger.. 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyrrel-
se 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau 

Arten er afhængig af 
minimal forstyrrelse på 
vinterkvartererne i 
dvaleperioden og ved 
ind- og udgangene i 
ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Støj og lys Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med 
hulheder med egnede 
vinterkvarterer 

Stabilt eller stigende Vandflagermus er af-
hængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
træer med egnede 
hulheder til vinter-
kvarterer.  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vandflagermus er af-
hængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
gruber, kældre og lign. 
og træer med hulheder 
med egnede overvint-
ringsforhold. 
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Tabel 18. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for vandflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af vand-
flagermus 

Stabil eller stigende Jagende vandflagermus 
kan overvåges vha. 
ultralydsdetektor. Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for vandflagermus. 
Varieret, frodig løvskov 
rummer gode forhold 
for arten.  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Vandflagermus er af-
hængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier.  

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet og lysninger med 
rige insektforekomster 
er vigtige jagtområder 
for arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
ledelinjer i det åbne 
landskab for flagermus.  

Træer og buske ved 
vådområder 

Andel af sø- og vand-
løbsbrinker med træer 
og buske 

Stabil eller stigende Vådområder med læ-
givende vedplanter om-
kring er gode jagtom-
råder for arten. Vand-
fladen skal være åben 
uden vandplanter i 
overfladen. 

Vandkvalitet Vandkvalitet i søer og 
vandløb 

Stabil eller stigende Tilførsel af næringsstof-
fer og pesticider til søer 
og vandløb kan ned-
sætte forekomsten af 
insekter eller øge tilgro-
ningen af vandfladen. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Vandflagermus er af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange eg-
nede træer med hul-
heder, broer og lign. 
nær jagtområder med 
store insektforekomster 
gennem hele sommer-
halvåret.  
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3.1.5 Frynseflagermus Myotis nattereri  

Bevaringsstatus og levevis  
Frynseflagermusen forekommer spredt i den atlantiske og den kontinentale 
region (Baagøe 2007e). Bestandene på enkelte kendte overvintrings-
lokaliteter vurderes at være stabile, og der synes ikke at være sket ændringer 
i udbredelse. Frynseflagermus er forholdsvis stationær (Steffens m.fl. 2009), 
så de spredte fund repræsenterer sikkert regionale bestande af arten. Grund-
laget for en samlet vurdering af bevaringsstatus for arten er spinkelt, bl.a. på 
grund af den begrænsede viden om bestandene. Frynseflagermusen er sjæl-
den, og bestandsstørrelse og -udvikling er ukendt. Bevaringsstatus for fryn-
seflagermus blev for perioden 2001-2007 vurderet som ukendt i både den at-
lantiske og den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Frynseflagermus er knyttet til løvskovsområder (Baagøe 2007e; Baagøe & 
Degn 2007g). Arten har sommerkvarterer i bygninger og i træer med hul-
heder. Ynglestederne ligger nær skov, parker og lignende. Frynseflagermus 
jager typiske i skov, langs skovbryn, i lysninger og parkagtige landskaber. 

Vinterkvartererne for frynseflagermus findes i beskyttede, kølige, men frost-
frie underjordiske rum med høj luftfugtighed som kalkgruber, kældre og 
lignende. I dvaleperioden er frynseflagermus meget følsomme overfor selv 
små ændringer i fysiske forhold på vinterrastestederne (nedskridninger, 
ændringer i trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser. Kalkgruberne i 
Smidie, Thingbæk og Mønsted samt på Kronborg er de vigtigste kendte 
overvintringssteder for arten. Det vides ikke hvor stor en andel af bestande-
ne, der overvintrer på disse lokaliteter. 

Frynseflagermus er lokalt forekommende i Sydsverige (Ahlén 2006). I Tysk-
land er arten vidt udbredt (Mitchell-Jones m.fl. 1999).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for frynseflagermus forudsætter, at arten fore-
kommer i den atlantiske og den kontinentale region, og at udbredelsen er 
stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). 
Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller sti-
gende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner, fx skal bestandene i de større kendte vinterkvarterer være 
stabile eller stigende (Tabel 19). Desuden skal antallet af egnede vinter-
kvarterer for frynseflagermus og kvarterernes samlede areal være stabilt el-
ler stigende, og der skal være et stabilt eller stigende antal egnede levesteder 
for arten hele sommerhalvåret igennem (Tabel 20). 
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Tabel 19. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for frynseflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af frynse-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
frynseflagermus og 
udveksling mellem 
bestandene er ukendt. 
Optællinger i større 
vinterkvarterer kan indi-
kere udviklingen i dele 
af bestanden. 

*Bestande Antal individer i vinter-
kvarterer  

Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Frynseflagermus er ud-
bredt i begge biogeo-
grafiske regioner.  
Bortset fra på Bornholm 
er arten sjælden, Vin-
terkvarterer kendes kun 
i visse landsdele. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
frynseflagermus kan 
findes i gruber, klippe-
spalter og -huler, kæld-
re og lign. samt bygnin-
ger og træer med hul-
heder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med vinter-
kvarterer (E06.01, 
E06.02)  

Lukning og ødelæggel-
se af gruber, huler, 
kældre og lign. 
(G05.08) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Frynseflagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede vin-
terrastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperiod-
en har væsentlig nega-
tiv effekt på bestand-
enes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for frynseflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 21) og på sommerlevesteder (Tabel 22) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal og areal 
med egnede vinterkvarterer for frynseflagermus. I vinterkvartererne skal 
der være konstant køligt men frostfrit, høj luftfugtighed og ringe træk, og 
lavt eller faldende forstyrrelsesniveau (lys, støj og lignende). Endvidere er 
det vigtigt at forstyrrelser ved vinterkvarteret undgås i indflyvningsperio-
den (august-november) og i udflyvningsperioden (april-juni), og indgange-
ne til vinterkvartererne skal holdes fri for forhindringer. Der skal være et 
stabilt eller stigende antal levesteder med egnede yngle- og rastesteder for 
frynseflagermus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der er rige in-
sektforekomster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær vigtige 
levesteder for frynseflagermus kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 20. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for frynseflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af frynse-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
frynseflagermus og 
udveksling mellem 
bestandene er ukendt.  

*Bestande Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabil eller stigende ift 
FRR 

Frynseflagermus er ud-
bredt i begge biogeo-
grafiske regioner. Bort-
set fra på Bornholm er 
arten sjælden. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
frynseflagermus kan 
findes i træer med hul-
heder i skove, parker, 
alléer og lign. samt i 
bygninger med nærlig-
gende insektrige jagt-
områder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Frynseflagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede yng-
le- og rastesteder nær 
gode jagtområder gen-
nem hele sommerhalv-
året. Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller. 
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Tabel 21. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for frynseflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af frynseflager-
mus 

Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
frynseflagermus regi-
streres. Optællinger i fx 
de jyske kalkgruber og 
Kronborg kan indikere 
udviklingen i dele af be-
standene. 

*Bestand Antal individer i vinter-
kvarterer 

Stabil eller stigende  

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer (6-10º) uden frost-
grader, høj luftfugtighed 
og meget ringe træk på 
vinterkvartererne er 
nødvendig for at sikre 
arten gunstige forhold 
under vinterdvalen. 

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Tilstand af indgange Størrelse af indgange 
uden negative påvirk-
ningsfaktorer 

Konstant og uhindret 
adgang til vinter-
kvartererne 

Spærringer i form af be-
voksninger, gitre, mv. 
forringer adgangen til 
kvartererne. Evt. kan 
indgange sikres med et 
gitter med brede, vand-
rette åbninger. 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyrrel-
se 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Arten er afhængig af 
minimal forstyrrelse på 
vinterkvartererne i 
dvaleperioden og ved 
ind- og udgangene i 
ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Støj og lys Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Frynseflagermus af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange gru-
ber, kældre og lign., 
bygninger og træer med 
hulheder med egnede 
overvintringsforhold. 
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Tabel 22. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for frynseflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af fryn-
seflagermus 

Stabil eller stigende Jagende frynseflager-
mus kan overvåges 
aktivt vha. ultralyds-
detektor. 

Bestand Forekomst på sommer-
levesteder 

Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for frynseflager-
mus. Varieret, frodig 
løvskov rummer gode 
forhold for arten.    

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Frynseflagermus er 
afhængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier. 

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
jagtområder og lede-
linjer.  

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forhold for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Frynseflagermus er af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange 
egnede træer med hul-
heder og bygninger nær 
jagtområder med store 
insektforekomster gen-
nem hele sommerhalv-
året.  
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3.1.6 Troldflagermus Pipistrellus nathusii  

Bevaringsstatus og levevis  
Troldflagermus er udbredt i både den atlantiske og den kontinentale region 
(Baagøe 2007f). Forekomsten er dog kun spredt i Vest- og Nordjylland. Ar-
ten er relativt fåtallig på de enkelte lokaliteter, men den synes at være mere 
udbredt end tidligere antaget. Bestandsstørrelse og –udvikling er ikke kendt, 
men bevaringsstatus for troldflagermus blev for perioden 2001-2007 vurde-
ret som gunstig i både den atlantiske og den kontinentale region (Søgaard 
m.fl. 2008). 

Troldflagermus er knyttet til områder med ældre løvskov (Baagøe 2007f, 
Baagøe & Degn 2007i). Sommerkvarterer for arten findes i træer og i mindre 
grad i bygninger. Ynglestederne er placeret tæt ved egnede jagtområder, 
som flagermusene skal have adgang til via sammenhængende ledelinjer i 
landskabet. Troldflagermus jager mellem træerne, langs skovbryn og i lys-
ninger. Den ses også ofte jagende ved vådområder og vandløb.  

Vinterkvartererne for troldflagermus findes i hulheder i træer og i bygnin-
ger. Dele af bestanden trækker sydpå i Europa om vinteren, mens andre dele 
af bestanden overvintrer i Danmark. Under dvalen om vinteren er troldfla-
germus meget følsomme over for selv små ændringer i forholdene på vinter-
rastestederne (ændringer i trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser. 

Troldflagermus forekommer spredt i Sydsverige (Ahlén 2006), mens den er 
mere almindelig i landene syd for Danmark (Mitchell-Jones m.fl. 1999).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for troldflagermus forudsætter, at arten fore-
kommer i den atlantiske og den kontinentale region, og at udbredelsen er 
stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR).  
Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller sti-
gende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner. Desuden skal antallet af egnede vinterkvarterer for trold-
flagermus og kvarterernes samlede areal være stabilt eller stigende (Tabel 
23), og der skal være et stabilt eller stigende antal egnede levesteder for ar-
ten hele sommerhalvåret igennem (Tabel 24). 
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Tabel 23. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for troldflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af trold-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
troldflagermus og ud-
veksling mellem be-
standene er ukendt, 
men de vurderes at 
være levedygtige. Fund 
af overvintrende trold-
flagermus registreres. 

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift 
FRR 

Troldflagermus er ud-
bredt i begge biogeo-
grafiske regioner. Dele 
af bestanden over-
vintrer i Mellem- og 
Sydeuropa. Overvin-
trende dyr i Danmark 
kan stamme fra andre 
lande. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
troldflagermus kan 
findes i træer med 
hulheder og bygninger. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med vinter-
kvarterer (E06.01, 
E06.02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

Troldflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede vinterras-
testeder. Ødelæggelse, 
små ændringer i fysiske 
forhold eller forstyrrelse 
i dvaleperioden har væ-
sentlig negativ effekt på 
bestandenes overlevel-
se. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for troldflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 25) og på sommerlevesteder (Tabel 26) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal træer og 
bygninger med egnede vinterkvarterer for troldflagermus. Antallet af egne-
de sommerlevesteder og deres samlede areal skal være stabilt eller stigende. 
Der skal være et stabilt eller stigende antal levesteder med egnede yngle- og 
rastesteder, nær tilstrækkeligt store jagtområder med rige insektforekomster 
hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær vigtige levesteder for 
troldflagermus kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 24. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for troldflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af trold-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
troldflagermus og ud-
veksling mellem be-
standene kendes ikke, 
men de vurderes at 
være levedygtige.  

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Troldflagermus er ud-
bredt i begge biogeo-
grafiske regioner i det 
meste af landet. Dens 
forekomst er begrænset 
i det vestlige og nordli-
ge Jylland. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
troldflagermus kan 
findes i træer med hul-
heder i skove, parker, 
alléer og lign. samt i 
bygninger med nærlig-
gende insektrige jagt-
områder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 

og trusler 
Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Troldflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede yngle- og 
rastesteder nær gode 
jagtområder gennem 
hele sommerhalvåret. 
Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller. 
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Tabel 25. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for troldflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af troldflagermus Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
troldflagermus regist-
reres. Arten overvintrer 
dels her i landet og dels 
i Mellem- og Sydeuropa 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med 
hulheder med egnede 
vinterkvarterer 

Stabilt eller stigende Troldflagermus er af-
hængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
træer med egnede 
hulheder til vinter-
kvarterer. 

Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer uden frostgrader, 
høj luftfugtighed og 
meget ringe træk på 
vinterkvartererne er 
nødvendig for at sikre 
arten gunstige forhold i 
dvaleperioden.  

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyr-
relse, lyd og kunstigt lys 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Der skal være minimal 
forstyrrelse i vinterkvar-
tererne i dvaleperioden 
og ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Troldflagermus er af-
hængig af adgang til et 
tilstrækkeligt højt antal 
træer med hulheder og 
bygninger med egnede 
overvintringsforhold. 
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Tabel 26. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for troldflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af fryn-
seflagermus 

Stabil eller stigende Jagende troldflagermus 
kan overvåges vha. 
ultralydsdetektor. Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for troldflagermus. 
Varieret, frodig løvskov 
rummer gode forhold 
for arten. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Troldflagermus er af-
hængig af adgang til 
flere træer nær hinand-
en med egnede hulhed-
er til ynglekolonier.  

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
jagtområder og lede-
linjer.  

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forhold for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Troldflagermus er af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange 
egnede træer med hul-
heder og bygninger nær 
jagtområder med store 
insektforekomster gen-
nem hele sommerhalv-
året.  
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3.1.7 Pipistrelflagermus Pipistrellus pipistrellus  

Bevaringsstatus og levevis  
Pipistrelflagermusen forekommer i Syd- og Midtjylland samt enkelte steder 
på Sjælland og Falster (Baagøe 2007h). Grundlaget for en samlet vurdering 
af bevaringsstatus for arten er spinkelt, da der mangler viden om udviklin-
gen i artens udbredelse, den samlede bestandsstørrelse og -udvikling. Beva-
ringsstatus for pipistrelflagermus blev for perioden 2001-2007 vurderet som 
ukendt i den kontinentale og den atlantiske region (Søgaard m.fl. 2008). 

Pipistrelflagermus Pipistrellus pipistrellus og dværgflagermus Pipistrellus 
pygmaeus blev først adskilt som selvstændige arter for 10 år siden (Jones & 
Barratt 1999). De fleste tidligere registreringer af ’dværgflagermus’ i Dan-
mark formodes at være Pipistrellus pygmaeus, og den tidligere forekomst af 
pipistrelflagermus er ikke kendt (Baagøe 2007h).  

Pipistrelflagermus er knyttet til løvskovsområder, parker, haver og lignende 
(Baagøe 2007h, Baagøe & Degn 2007j). Arten har tilpasset sig halvåbne, 
menneskeskabte miljøer. Dens sommerkvarterer findes ofte i bygninger, 
men den benytter også hulheder i træer. Dyrene i de enkelte ynglekolonier 
skifter mellem forskellige egnede kvarterer i løbet af yngleperioden. Yngle- 
og rastesteder ligger tæt på egnede jagthabitater. Pipistrelflagermus jager 
langs skovbryn, i lysninger, parker, haver og lignende.  

Vinterkvarterer for pipistrelflagermus findes typisk i bygninger, men også i 
hulheder i træer. Under dvalen om vinteren er pipistrelflagermus meget føl-
somme over for selv små ændringer i forholdene på vinterrastestederne 
(ændringer i trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser. 

Der er enkelte fund af pipistrelflagermusen i Sydsverige (Ahlén 2006), mens 
den er vidt udbredt og almindelig i landene syd for Danmark (IUCN 2007).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for pipistrelflagermus forudsætter at arten fore-
kommer i den atlantiske og den kontinentale region, og at udbredelsen er 
stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). 
Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller sti-
gende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner. Desuden skal antallet af egnede vinterkvarterer for pi-
pistrelflagermus og kvarterernes samlede areal være stabilt eller stigende 
(Tabel 27), og der skal være et stabilt eller stigende antal egnede levesteder 
for arten hele sommerhalvåret igennem (Tabel 28). 
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Tabel 27. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for pipistrelflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af pipistrel-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelserne 
for pipistrelflagermus 
og udveksling mellem 
bestandene kendes 
ikke, men de vurderes 
at være levedygtige. 

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten  

Stabil eller stigende ift 
FRR 

Pipistrelflagermus er 
udbredt i begge bio-
geografiske regioner. 
Den forekommer i 
Jylland syd for Limfjord-
en, men forekomsten er 
lav mod nord og vest. 
Desuden er arten regi-
streret på Sjælland og 
Falster. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
pipistrelflagermus kan 
findes i bygninger og 
træer med hulheder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med vinter-
kvarterer (E06.01, 
E06.02)  

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Pipistrelflagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede 
vinterrastesteder. Øde-
læggelse, små æn-
dringer i fysiske forhold 
eller forstyrrelse i dvale-
perioden har væsentlig 
negativ effekt på be-
standenes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for pipistrelflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 29) og på sommerlevesteder (Tabel 30) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal træer og 
bygninger med egnede vinterkvarterer for pipistrelflagermus. Antallet af 
egnede sommerlevesteder og deres samlede areal skal være stabilt eller sti-
gende. Der skal være et stabilt eller stigende antal træer levesteder med eg-
nede yngle- og rastesteder for pipistrelflagermus nær tilstrækkeligt store 
jagtområder, hvor der er rige insektforekomster hele sommerhalvåret igen-
nem. Vindmøller i og nær vigtige levesteder for pipistrelflagermus kan øge 
dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 28. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for pipistrelflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerleve-
steder. *Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koder-
ne ved negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af pipistrel-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelserne 
for pipistrelflagermus 
og udveksling mellem 
bestandene kendes 
ikke, men de vurderes 
at være levedygtige.  

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Pipistrelflagermus er 
udbredt i begge bio-
geografiske regioner. 
Den forekommer i 
Jylland syd for Limfjord-
en, men forekomsten er 
lav mod nord og vest. 
Desuden er arten regi-
streret på Sjælland og 
Falster. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
pipistrelflagermus kan 
findes i træer med hul-
heder i skove, parker, 
alléer og lign. samt 
bygninger med nærlig-
gende insektrige jagt-
områder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02)  

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Pipistrelflagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede yng-
le- og rastesteder nær 
gode jagtområder gen-
nem hele sommerhalv-
året. Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller. 



55 

 

Tabel 29. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for pipistrelflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af pipistrelflager-
mus 

Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
pipistrelflagermus regi-
streres. Kun dødfundne 
individer kan bestem-
mes, da pipistrel- og 
dværgflagermus ikke 
kan skelnes morfologisk 
uden at forstyrre dyre-
ne. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Pipistrelflagermus over-
vintrer hovedsagelig i 
bygninger og hulheder i 
træer. Konstant lave 
temperaturer uden 
frostgrader, høj luftfugt-
ighed og meget ringe 
træk på vinterkvar-
tererne er nødvendig 
for at sikre arten gun-
stige forhold i dvale-
perioden.  

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyr-
relse, lyd og kunstigt lys 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Der skal være minimal 
forstyrrelse i vinterkvar-
tererne i dvaleperioden 
og ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med 
hulheder med egnede 
vinterkvarterer 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til flere træer 
med hulheder med 
egnede vinterkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Pipistrelflagermus er 
afhængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
bygninger og træer med 
hulheder med egnede 
overvintringsforhold. 
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Tabel 30. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for pipistrelflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af pi-
pistrelflagermus 

Stabil eller stigende Jagende pipistrelflager-
mus kan overvåges 
vha. ultralydsdetektor. Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for pipistrelflager-
mus. Varieret, frodig 
løvskov rummer gode 
forhold for arten. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Pipistrelflagermus er af-
hængig af adgang til 
flere træer nær hin-
anden med egnede 
hulheder til yngle-
kolonier.  

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
jagtområder og lede-
linjer.  

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forhold for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Pipistrelflagermus er af-
hængig af adgang til-
strækkeligt mange 
egnede bygninger og 
træer med hulheder 
nær jagtområder med 
store insektforekomster 
gennem hele sommer-
halvåret.  
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3.1.8 Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus  

Bevaringsstatus og levevis  
Dværgflagermusen er udbredt i det meste af Danmark bortset fra Bornholm 
og det vestlige Jylland (Baagøe 2007g). Arten er almindelig i den kontinenta-
le region. I den atlantiske region er arten mere spredt forekommende. Fore-
komsten i det vestlige Jylland er formodentlig begrænset på grund af man-
gel på egnede levesteder. Den samlede bestandsstørrelse af dværgflagermus 
er ikke kendt, men udviklingen synes ikke at være negativ. Bevaringsstatus 
for dværgflagermusen blev for perioden 2001-2007 vurderet som gunstig i 
den kontinentale region og som moderat ugunstig i den atlantiske region 
(Søgaard m.fl. 2008).  

Dværgflagermus Pipistrellus pygmaeus og pipistrelflagermus Pipistrellus pi-
pistrellus blev først adskilt som selvstændige arter for 10 år siden (Jones & 
Barratt 1999). De fleste tidligere registreringer af ’dværgflagermus’ i Dan-
mark formodes at være Pipistrellus pygmaeus (Baagøe 2007g). Sammenlignet 
med ældre oplysninger om ’dværgflagermus’ synes der ikke at være sket 
ændringer i artens udbredelsesområde (Baagøe 2007g). 

Dværgflagermusen er knyttet til løvskovsområder, parker, haver og lignen-
de (Baagøe 2007g, Baagøe & Degn 2007k). Arten har tilpasset sig halvåbne, 
menneskeskabte miljøer. Dens sommerkvarterer findes ofte i bygninger, 
men den benytter også hulheder i træer. Kolonier med hunner med unger 
ligger altid tæt på skove og parklandskaber med egnede jagtområder. Den 
jager langs skovbryn, i lysninger, parker, haver og lignende samt ved våd-
områder i nærheden af de øvrige jagthabitater.  

Vinterkvartererne for dværgflagermusen findes typisk i bygninger, men den 
kan også bruge hulheder i træer. Under dvalen om vinteren er dværg-
flagermus meget følsomme over for selv små ændringer i forholdene på vin-
terrastestederne (ændringer i trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser. 

I Sydsverige er dværgflagermusen vidt udbredt og almindelig (Ahlén 2006), 
mens arten forekommer mere spredt i landene syd for Danmark (IUCN 
2007).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for dværgflagermus forudsætter, at arten fore-
kommer i den atlantiske og den kontinentale region, og at udbredelsen er 
stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). 
Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller sti-
gende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner. Desuden skal antallet af egnede vinterkvarterer for dværg-
flagermus og kvarterernes samlede areal være stabilt eller stigende (Tabel 
31), og der skal være et stabilt eller stigende antal egnede levesteder for ar-
ten hele sommerhalvåret igennem (Tabel 32). 
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Tabel 31. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for dværgflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af dværg-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
dværgflagermus og 
udveksling mellem 
bestandene kendes 
ikke, men de vurderes 
at være levedygtige.   

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten  

Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

Dværgflagermus er ud-
bredt i det meste den 
kontinentale region, 
mens den er mere spo-
radisk forekommende i 
den atlantiske region. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende  

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
dværgflagermus kan 
findes i bygninger og 
træer med hulheder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med vinter-
kvarterer (E06.01, 
E06.02)  

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Dværgflagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede vin-
terrastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperiod-
en har væsentlig nega-
tiv effekt på bestand-
enes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for dværgflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 33) og på sommerlevesteder (Tabel 34) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal træer og 
bygninger med egnede vinterkvarterer for dværgflagermus, med konstant 
kølige men frostfrie forhold, høj luftfugtighed, ringe træk og lav forstyrrel-
sesgrad. Antallet af egnede sommerlevesteder og deres samlede areal skal 
være stabilt eller stigende. Der skal være et stabilt eller stigende antal leve-
steder med egnede yngle- og rastesteder for dværgflagermus nær tilstrække-
ligt store jagtområder, hvor der er rige insektforekomster hele sommerhalv-
året igennem. Vindmøller i og nær vigtige levesteder for dværgflagermus 
kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 32. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for dværgflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af dværg-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
dværgflagermus og 
udveksling mellem 
bestandene kendes 
ikke, men de vurderes 
at være levedygtige.  

*Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

Dværgflagermus er ud-
bredt i det meste af den 
kontinentale region, 
mens den er mere spo-
radisk forekommende i 
den atlantiske region. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende  

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
dværgflagermus kan 
findes i træer med 
hulheder i skove, par-
ker, alléer og lign. samt 
i bygninger med nær-
liggende insektrige jagt-
områder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Træbeskæring og 
fældning af træer i allé-
er, parker og lign. 
(G05.06)  

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02) 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Vindmøller (C03.03) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Dværgflagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede yng-
le- og rastesteder nær 
gode jagtområder gen-
nem hele sommerhalv-
året. Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller. 
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Tabel 33. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for dværgflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af dværgflager-
mus 

Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
dværgflagermus regi-
streres. Kun dødfundne 
individer bestemmes, da 
dværg- og pipistrelfla-
germus ikke kan skelnes 
morfologisk uden at 
forstyrre dyrene. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Dværgflagermus over-
vintrer hovedsagelig i 
bygninger og hulheder i 
træer. Konstant lave 
temperaturer uden frost-
grader, høj luftfugtighed 
og meget ringe træk på 
vinterkvartererne er 
nødvendig for at sikre 
arten gunstige forhold i 
dvaleperioden.  

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyr-
relse, lyd og kunstigt lys 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Der skal være minimal 
forstyrrelse i vinterkvar-
tererne i dvaleperioden 
og ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med hul-
heder med egnede 
vinterkvarterer 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til flere træer 
med hulheder med 
egnede vinterkvarterer.  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Dværgflagermus er af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange byg-
ninger og træer med 
hulheder med egnede 
overvintringsforhold. 
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Tabel 34. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for dværgflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af 
dværgflagermus 

Stabil eller stigende Jagende dværgflager-
mus kan overvåges 
vha. ultralydsdetektor. *Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for dværgflager-
mus. Varieret, frodig 
løvskov rummer gode 
forhold for arten. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Dværgflagermus er 
afhængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier.  

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
jagtområder og lede-
linjer.  

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forhold for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Dværgflagermus er af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange 
egnede træer med hul-
heder og bygninger nær 
jagtområder med store 
insektforekomster gen-
nem hele sommerhalv-
året.  
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3.1.9 Brunflagermus Nyctalus noctula 

Bevaringsstatus og levevis  
Brunflagermusen er udbredt i både den atlantiske og den kontinentale regi-
on i de fleste områder med ældre løvskove (Baagøe 2007i). Arten er alminde-
lig i det meste af den kontinentale region, mens den er mere sjælden i den at-
lantiske region. Den er sjælden i Vest- og Nordjylland formodentlig på 
grund af mangel på yngle- og rastesteder. Udviklingen i bestandene og leve-
stederne er ikke kendt, men der synes at være tale om levedygtige bestande. 
Der synes ikke at være sket ændringer i artens udbredelse og forekomst 
(Baagøe 2007i). Bevaringsstatus for brunflagermusen blev for perioden 2001-
2007 vurderet som gunstig i både den atlantiske og den kontinentale region 
(Søgaard m.fl. 2008). 

Brunflagermus lever i tilknytning til løvskov, parker og lignende med træer 
med hulheder (Baagøe 2007i; Baagøe & Degn 2007h). Arten har sommer-
kvarterer i hulheder i træer. Yngleområderne findes i løvskove og parker, 
hvor flagermusene i den enkelte koloni/lokale bestand kan benytte flere eg-
nede sommerkvarterer i nærheden af hinanden. Brunflagermus jager over 
skove, langs skovbryn og i parker. Arten kan også jage over åbent land og 
søer.  

Artens vinterkvarterer findes også i træer med hulheder. Dele af bestanden 
af brunflagermus trækker sydpå i Europa om vinteren, mens andre dele af 
bestanden overvintrer i Danmark. De overvintrende brunflagermus er af-
hængige af uforstyrrede vinterkvarterer med stabile forhold. Brunflagermus 
er meget stedfaste i forhold til egnede yngle- og rasteområder (Baagøe & 
Degn 2007a). 

I Danmarks nabolande er brunflagermusen vidt udbredt og almindelig 
(Ahlén 2006, Mitchell-Jones m.fl. 1999).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for brunflagermus forudsætter at arten forekommer 
i den atlantiske og den kontinentale region, og at udbredelsen er stabil eller 
stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR). Der skal 
endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller stigende ift. ar-
tens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeografiske regio-
ner. Desuden skal antallet af træer med egnede vinterkvarterer for brunfla-
germus være stabilt eller stigende (Tabel 35), og der skal være et stabilt eller 
stigende antal egnede levesteder for arten hele sommerhalvåret igennem 
(Tabel 36). 
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Tabel 35. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for brunflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af brun-
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
brunflagermus og ud-
veksling mellem be-
standene kendes ikke, 
men de vurderes at 
være levedygtige. Fund 
af overvintrende indivi-
der registreres. 

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Brunflagermus er ud-
bredt i begge biogeo-
grafiske regioner. Dens 
forekomst er begrænset 
i Vest- og Nordjylland.  
Dele af bestanden 
overvintrer i Mellem- og 
Sydeuropa. Overvint-
rende dyr i Danmark 
kan stamme fra andre 
lande. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
brunflagermus kan 
findes i træer med 
hulheder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Brunflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
egnede vinterrasteste-
der. Ødelæggelse, små 
ændringer i fysiske for-
hold eller forstyrrelse i 
dvaleperioden har væ-
sentlig negativ effekt på 
bestandenes overlevel-
se. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for brunflagermus. 
Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende i 
vinterkvarterer (Tabel 37) og på sommerlevesteder (Tabel 38) inden for de 
naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal træer 
med egnede vinterkvarterer for brunflagermus. Antallet af egnede sommer-
levesteder og deres samlede areal skal være stabilt eller stigende. Der skal 
være et stabilt eller stigende antal levesteder med egnede til yngle- og raste-
steder for brunflagermus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der er 
rige insektforekomster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær 
vigtige levesteder for brunflagermus kan øge dødeligheden hos lokale be-
stande. 

Tabel 36. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for brunflagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af brunfla-
germus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
brunflagermus og ud-
veksling mellem be-
standene kendes ikke, 
men de vurderes at 
være levedygtige. Arten 
kan overvåges vha. 
ultralydsdetektor. 

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Brunflagermus er ud-
bredt i begge biogeo-
grafiske regioner. Dens 
forekomst er begrænset 
i Vest- og Nordjylland.   

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
brunflagermus kan 
findes i træer med hul-
heder i skove, parker, 
alléer og lign. med nær-
liggende insektrige jagt-
områder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03)  

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Brunflagermus er bl.a. 
afhængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
yngle- og rastesteder 
nær gode jagtområder 
gennem hele sommer-
halvåret. Ødelæggelse 
eller forstyrrelse af dele 
af et sommerlevested 
kan have væsentlig 
negativ effekt på be-
standenes overlevelse. 
Artens status er endvi-
dere følsom overfor 
øget dødelighed, fx ved 
vindmøller. 
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Tabel 37. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for brunflagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af brun flagermus Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
brunflagermus registre-
res. Arten overvintrer 
dels her i landet og dels 
i Mellem- og Sydeuropa 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med 
hulheder med egnede 
vinterkvarterer 

Stabilt eller stigende Brunflagermus er af-
hængig af adgang til 
tilstrækkeligt mange 
træer med egnede 
hulheder til vinterkvarte-
rer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Antal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Brunflagermus er af-
hængig af adgang til et 
tilstrækkeligt stort antal 
træer med hulheder 
med egnede overvin-
tringsforhold. 

Tabel 38. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for brunflagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af brun-
flagermus 

Stabil eller stigende Jagende brunflagermus 
kan overvåges vha. 
ultralydsdetektor. Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabilt eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for brunflagermus. 
Varieret, frodig løvskov 
rummer gode forhold 
for arten. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende   Brunflagermus er af-
hængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier.  

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Brunflagermus er af-
hængig af adgang til til-
strækkeligt mange 
egnede træer med hul-
heder nær jagtområder 
med store insektfore-
komster gennem hele 
sommerhalvåret.  
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3.1.10 Bredøret flagermus Barbastellus barbastellus 

Bevaringsstatus og levevis  
Bredøret flagermus forekommer på Lolland, Falster og Møn og enkelte ste-
der på Sydsjælland i den kontinentale region (Baagøe 2007j). Det er en sjæl-
den art, men aktiv eftersøgning har vist, at arten tilsyneladende er mere al-
mindelig inden for dette udbredelsesområde end tidligere antaget (Baagøe 
2007j). Bestanden er lille, men den synes at være forholdsvis stabil i det nu-
værende udbredelsesområde. Arten er tidligere fundet på 14 spredte lokali-
teter på Sjælland, dvs. flere end i de sidste par årtier. Bevaringsstatus for 
bredøret flagermus blev for perioden 2001-2007 vurderet som moderat 
ugunstig i den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Bredøret flagermus findes typisk i områder med løvskov eller parkland-
skaber med store træer, eller landskaber med en tæt mosaik af levende hegn 
og bevoksninger (Baagøe 2007j, Baagøe & Degn 2007b). Arten jager i skov, 
parker og langs alléer samt langs bygninger og i store, åbne lader. Dens 
sommerkvarterer findes i træer med hulheder, revner og sprækker samt i 
bygninger bag træbeklædninger, skodder og lignende, især på gamle avls-
bygninger. 

Artens vinterkvarterer findes typisk i kældre, huler og andre beskyttede, kø-
lige og frostfrie underjordiske rum med høj luftfugtighed. Den kan også 
overvintre i træer med hulheder. I dvaleperioden er bredøret flagermus me-
get følsom over for selv små ændringer i forholdene på vinterrastestederne 
(ændringer i trækforhold, temperatur m.v.) og forstyrrelser.  

Bredøret flagermus forekommer spredt i Syd- og Mellemsverige og i Øster-
søegnene af Tyskland og Polen (Ahlén 2006, Mitchell-Jones m.fl. 1999). Læn-
gere sydpå i Europa er arten mere udbredt, men stadig sjældent forekom-
mende. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for bredøret flagermus forudsætter at arten fore-
kommer på Lolland, Falster, Møn og i Sjælland i den kontinentale region, og 
at udbredelsen er stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige ud-
bredelsesområde (FRR). Der skal endvidere være indikationer på, at bestan-
dene er stabile eller stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse 
(FRP). Desuden skal antallet af egnede vinterkvarterer for bredøret flager-
mus og kvarterernes samlede areal være stabilt eller stigende (Tabel 39), og 
der skal være et stabilt eller stigende antal egnede levesteder for arten hele 
sommerhalvåret igennem (Tabel 40). 
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Tabel 39. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for bredøret flagermus på nationalt, biogeografisk niveau på vinterlevesteder. 
*Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved 
negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af bredøret 
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
bredøret flagermus og 
udveksling mellem be-
standene kendes ikke. 
Der kendes ingen stør-
re vinterkvarterer. Fund 
af overvintrende indivi-
der registreres.  

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af vinter-
kvarterer for arten  

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Bredøret flagermus er 
udbredt på Sydsjæl-
land, Lolland, Falster og 
Møn i den kontinentale 
region. Der kendes kun 
få mindre vinterkvarter-
er for arten. 

Forekomstareal Antal vinterkvarterer for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Vinterkvartererne for 
bredøret flagermus kan 
findes i gruber, kældre 
og lign. samt bygninger 
og træer med hulheder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Skovforvaltning (B02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Lukning og ødelæggel-
se af gruber, huler, 
kældre og lign. 
(G05.08) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Bredøret flagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede vin-
terrastesteder. Ødelæg-
gelse, små ændringer i 
fysiske forhold eller for-
styrrelse i dvaleperiod-
en har væsentlig nega-
tiv effekt på bestand-
enes overlevelse. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for bredøret flager-
mus. Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigen-
de i vinterkvarterer (Tabel 41) og på sommerlevesteder (Tabel 42) inden for 
de naturlige fluktuationer. Der skal være et stabilt eller stigende antal og 
areal med egnede vinterkvarterer for bredøret flagermus med konstant mi-
kroklima (køligt men frostfrit, høj luftfugtighed og ringe træk) og lavt eller 
faldende forstyrrelsesniveau. Endvidere er det vigtigt at forstyrrelser ved 
vinterkvarteret undgås i indflyvningsperioden (august-november) og i ud-
flyvningsperioden (april-juni), og indgangene til vinterkvartererne skal hol-
des fri for forhindringer. Antallet af egnede sommerlevesteder og deres sam-
lede areal skal være stabilt eller stigende. Der skal være et stabilt eller sti-
gende antal levesteder med egnede yngle- og rastesteder for bredøret fla-
germus nær tilstrækkeligt store jagtområder, hvor der er rige insektfore-
komster hele sommerhalvåret igennem. Vindmøller i og nær vigtige leveste-
der for bredøret flagermus kan øge dødeligheden hos lokale bestande. 

Tabel 40. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for bredøret flagermus på nationalt, biogeografisk niveau på sommerleve-
steder. *Obligate overvågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koder-
ne ved negative påvirkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen 
(http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Forekomst af bredøret 
flagermus 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser for 
bredøret flagermus og 
udveksling mellem be-
standene kendes ikke.  

*Bestand Forekomst af arten  Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten i 
sommerhalvåret 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Bredøret flagermus er 
udbredt på Sydsjæl-
land, Lolland, Falster og 
Møn i den kontinentale 
region. 

Forekomstareal Antal sommerleve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
sommerlevesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Sommerkvartererne for 
bredøret flagermus kan 
findes i bygninger og 
træer med hulheder i 
skove, parker, alléer og 
lign. med nærliggende 
insektrige jagtområder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Vindmøller (C03.03) 

Fjernelse, vedligehol-
delse og restaurering af 
bygninger med yngle- 
og rastesteder (E06.01, 
E06.02) 

Træbeskæring og fæld-
ning af træer i alléer, 
parker og lign. (G05.06) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

Bredøret flagermus er 
bl.a. afhængig af ad-
gang til et tilstrækkeligt 
stort antal egnede yng-
le- og rastesteder nær 
gode jagtområder gen-
nem hele sommerhalv-
året. Ødelæggelse eller 
forstyrrelse af dele af et 
sommerlevested kan 
have væsentlig negativ 
effekt på bestandenes 
overlevelse. Artens 
status er endvidere 
følsom overfor øget 
dødelighed, fx ved 
vindmøller. 
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Tabel 41. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for bredøret flagermus på lokalt niveau på vinterlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af bredøret flager-
mus 

Tilstedeværelse af 
arten 

Fund af overvintrende 
bredøret flagermus 
registreres. Arten over-
vintrer i kældre, gruber 
og lign., samt i mindre 
grad i bygninger og 
træer med hulheder. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Temperatur Grader Stabil kølighed Konstant lave tempera-
turer uden frostgrader, 
høj luftfugtighed og 
ringe træk på vinter-
kvartererne er nødven-
dig for at sikre gunstige 
forhold under vinter-
dvalen. 

Luftfugtighed Relativ fugtigheds-
procent 

Høj luftfugtighed 

Træk  Visuel/fysisk bedøm-
melse ved besigtigelse 

Ingen/ringe træk 

Tilstand af indgange Størrelse af indgange 
uden negative påvirk-
ningsfaktorer 

Konstant og uhindret 
adgang til vinter-
kvartererne 

Spærringer i form af be-
voksninger, gitre, mv. 
forringer adgangen til 
kvartererne. Evt. kan 
indgange sikres med et 
gitter med brede, vand-
rette åbninger. 

Uforstyrrethed Menneskelig forstyr-
relse 

Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau 

Arten er afhængig af 
minimal forstyrrelse på 
vinterkvartererne i 
dvaleperioden og ved 
ind- og udgangene i 
ind- og udflyvnings-
perioderne. 

Støj og lys Stabilt eller faldende 
forstyrrelsesniveau  

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal løvtræer med hul-
heder med egnede 
vinterkvarterer 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til træer med 
hulheder med egnede 
vinterkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
vinterkvarterer 

Areal af nuværende og 
andre egnede vinter-
kvarterer for arten 

Stabilt eller stigende Bredøret flagermus er 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt højt 
antal gruber, kældre og 
lign., bygninger og træ-
er med hulheder med 
egnede overvintrings-
forhold. 
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Tabel 42. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for bredøret flagermus på lokalt niveau på sommerlevesteder. *Obligate over-
vågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Observationer af bred-
øret flagermus 

Stabil eller stigende Jagende bredøret fla-
germus kan overvåges 
aktivt vha. ultralyds-
detektor. 

Bestand Forekomst af arten Stabil eller stigende  

Levested Skovdækning Areal med egnet skov Stabil eller stigende Skovens struktur har af-
gørende betydning for 
dens funktion som leve-
sted for bredøret flager-
mus. Varieret, frodig 
løvskov rummer gode 
forhold for arten. 

Skovdrift og forvaltning 
af grønne områder, 
parker og lign. 

Antal af løvtræer med 
hulheder 

Stabil eller stigende  Bredøret flagermus er 
afhængig af adgang til 
flere træer nær hinan-
den med egnede hul-
heder til ynglekolonier.   

Skovbryn og lysninger Længde, bredde og 
diversitet af indre og 
ydre skovbryn, og antal 
og areal af lysninger 

Stabil eller stigende Brede skovbryn med 
høj arts- og aldersdiver-
sitet af træer og buske 
og lysninger med rige 
insektforekomster er 
vigtige jagtområder for 
arten. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende/ intakte 
læhegn 

Stabil eller stigende Læhegn fungerer som 
vigtige ledelinjer og 
jagtområder for arten.  

Brede læhegn med høj 
diversitet af træer og 
buske er vigtige for 
arten. 

Uforstyrrethed  Yngle- og rastesteder i 
bygninger 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af 
adgang til bygninger 
med egnede forhold for 
sommerkvarterer. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal af nuværende og 
andre egnede sommer-
levesteder for arten 

Stabil eller stigende Bredøret flagermus er 
afhængig af adgang til 
et tilstrækkeligt stort 
antal egnede træer med 
hulheder i skove, par-
ker, alléer og lign. samt 
bygninger nær jagtom-
råder med store insekt-
forekomster gennem 
hele sommerhalvåret.  
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3.1.11 Hasselmus Muscardinus avellanarius  

Bevaringsstatus og levevis  
Hasselmusen forekommer spredt i Syd- og Østjylland, Midt-, Syd- og Syd-
vestsjælland og på Sydfyn samt Langeland i den kontinentale region (Vil-
helmsen 2007a). Siden 2000 er arten registreret på 50 lokaliteter (Søgaard 
m.fl. 2006). Den er ikke blevet genfundet på en række lokaliteter, hvor den 
blev registreret i 1980erne. Der mangler viden om bestandenes udvikling og 
udviklingen i levestederne, men arten vurderes at være i tilbagegang i alle 
delområder. Bevaringsstatus for hasselmusen blev for perioden 2001-2007 
vurderet som ugunstig i den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Hasselmusens udbredelse blev kortlagt først i 1980erne og 1990erne, hvor 
arten blev registreret på i alt 56 lokaliteter (Pihl m.fl. 2000). Sammenlignet 
med de tidligere undersøgelser viser fundene siden 2000, at hasselmusens 
udbredelse på Fyn er indsnævret til egne, hvor der er god kontakt mellem 
de enkelte skove via læhegn (Søgaard m.fl. 2006). På Sjælland findes arten i 
tre adskilte områder ved Slagelse-Sorø, Hvalsø og Rønnede. I Jylland er ar-
ten fundet ved Vejle og Kliplev-Rinkenæs. De fleste bestande er små og iso-
lerede. Isoleringsgraderne og indavlsniveauerne for de forskellige delområ-
der kendes ikke. 

Hasselmusen lever i løv- eller blandingsskov med træer i forskellige alders-
klasser, rig frø- og frugtsætning og en rig underskov med bærbuske, klat-
rende vækster og urter (Skov- og Naturstyrelsen 2000, Vilhelmsen 2007b). I 
de fleste skove er det kun en lille andel af det samlede skovareal, der er eg-
nede levesteder for hasselmus. Arten kan også leve i landskaber med en tæt 
mosaik af varierede mindre skove, træbevoksede småbiotoper og krat for-
bundet med brede, tætte læhegn (Bright m.fl 2006, Mortelliti m.fl. 2011). Le-
vestederne skal have et varieret fødeudbud i hele sommerperioden, hvor 
hasselmusen er aktiv. Om vinteren ligger hasselmus i dvale i en rede place-
ret under en træstub, trærod eller lignende. Arten har lav bestandstæthed og 
lav reproduktionsrate sammenlignet med andre gnavere, og på grund af ar-
tens specifikke krav til levestedet er den sårbar over for fragmentering. 

I Syd- og Mellemsverige og i det østlige Schleswig-Holstein findes hassel-
musen meget spredt (Mitchell-Jones m.fl. 1999). Længere nede i Europa er 
arten stedvis mere almindelig. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for hasselmusen forudsætter, at arten forekommer i 
det sydøstlige Jylland, på Fyn, Langeland og Sjælland i den kontinentale re-
gion, og at udbredelsen er stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige 
udbredelsesområde (FRR) (Tabel 43). Der skal endvidere være indikationer 
på, at de enkelte bestande er stabile eller stigende ift. artens mindste gunsti-
ge bestandsstørrelse (FRP). Antallet af lokaliteter med forekomst og arealet 
med egnede levesteder for hasselmus skal være stabil eller stigende. MVP 
for hasselmus er ikke estimeret. I engelske landskaber og klimaforhold vur-
deres 20 ha skov med egnet habitat som det mindste areal, der kan opret-
holde en bestand på kort sigt (Bright m.fl. 2006). Home range for hasselmus 
er 2-3 gange større i Danmark end beskrevet i England (Eskildsen m.fl. 
2010), så det krævede skovareal må formodes at være tilsvarende større. For 
at sikre overlevelsen på længere sigt skal arealet med egnede habitater og 
sammenhængen mellem disse formodentligt være væsentligt større.  
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for hasselmus. Der 
skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende inden 
for de naturlige fluktuationer (Tabel 44). Driften af skove og hegn med fore-
komst af hasselmus skal udformes, så arten sikres gode, stabile levevilkår 
(Skov- & Naturstyrelsen 2000, Vilhelmsen 2007b). Antallet af lokaliteter med 
forekomst af arten og arealet med egnede levesteder skal være stabil eller 
stigende. Desuden skal spredningsmuligheder mellem lokale forekomster af 
hasselmus sikres eller forbedres for at fremme genetisk udveksling mellem 
lokale bestande, samt til potentielle levesteder for at sikre eller skabe mulig-
hed for at øge det lokale forekomstareal. Brug af rodenticider og automati-
ske dræbende fælder i nuværende og potentielle levesteder for hasselmus 
skal være stabil eller faldende. 

Tabel 43. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for hasselmus på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågnings-
indikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og 
trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Fund af hasselmus eller 
sommerreder 

Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Hasselmusbestandenes 
størrelser og isolerings-
grad inden for udbredel-
sesområderne kendes 
ikke.  

*Bestand Antal hasselmus eller 
sommerreder  

Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelsesområde for 
arten 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Hasselmus forekommer 
i den kontinentale regi-
on i Midt-, Syd- og 
Vestsjælland, på Fyn 
og Langeland og i Syd- 
og Østjylland i den 
kontinentale region. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabil eller stigende  

Levesteder Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal med forekomst af 
eller andre egnede 
levesteder for arten 

Stabil eller stigende  Hasselmus er afhængig 
af tilstrækkeligt store 
arealer med egnede 
levesteder og gode 
spredningsmuligheder 
mellem disse.  

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Fjernelse af læhegn og 
krat (A10.01) 

Skovforvaltning (B02) 

Fjernelse af underskov 
(B02.03) 

Brug af biocider (B04) 

Veje og jernbaner (D01) 

Fragmentering (J03.02) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og op til et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

 

Hasselmus er bl.a. 
afhængig af ekstensiv 
drift og pleje af skove, 
skovbryn og læhegn. 
Fragmentering af leve-
steder på grund af veje, 
og andre infrastruktur-
anlæg samt intensiv 
arealudnyttelse forring-
er bestandenes spred-
ningsmuligheder og 
øger indavlsrisiko. 
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Tabel 44. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for hasselmus på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af hasselmus eller 
sommerreder 

Stabil eller stigende  Systematisk eftersøg-
ning af hasselmusreder 
eller hasselmus i et om-
råde kan indikere ud-
viklingen for lokale be-
stande. 

*Bestand Antal sommerreder  Stabil eller stigende   

Levested *Skovdækning Areal med egnet løv- 
eller blandingsskov 

Stabil eller stigende Det samlede skovareal 
med en for hasselmus 
egnet arts- og alders-
sammensætning af 
træer, buske og urter 
og fysisk struktur af 
vegetationen skal være 
stabil eller stigende.  

*Skovens struktur Artssammensætning og 
aldersklasser  

Stabil eller stigende 
gunstig sammen-
sætning for hasselmus 

Skovbryn  Længde, bredde og 
sammensætning af 
skovbryn 

Stabil eller stigende Hasselmus er afhæn-
gige af, at skovbrynene 
er tætte og brede (ger-
ne >25 m) og består af 
en for arten optimal 
sammensætning og 
struktur af træer og 
buske, samt at de indre 
og ydre skovbryn udgør 
et sammenhængende 
netværk. 

Læhegn Længde af sammen-
hængende læhegn med 
stor strukturel og arts-
mæssig variation mel-
lem nuværende og 
potentielle levesteder 

Stabil eller stigende  Hasselmus er afhængig 
af læhegn med en for 
arten egnet struktur og 
bredde (>10m). Der 
skal være ubrudt kon-
takt i vegetationen i 
læhegn og mellem læ-
hegn, småbiotoper og 
skov. Ved veje og lign. 
skal der være passage-
muligheder. 

Rodenticider Forbrug af rodenticider Faldende Hasselmus’ status for-
ringes ved bekæmpelse 
af gnavere med gift ved 
bygninger, fuglehold, 
vildtfoderpladser og 
lign. i nuværende eller 
potentielle levesteder 
for arten. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal af levested med 
forekomst eller andre 
egnede steder for arten 

Stabil eller stigende  Der skal være tilstræk-
keligt store skovarealer 
med egnede levesteder 
for at opretholde leve-
dygtige bestande af 
hasselmus. 



74 

3.1.12 Birkemus Sicista betulina  

Bevaringsstatus og levevis  
Birkemusen forekommer i to adskilte udbredelsesområder i Danmark: det 
vestlige Limfjordsområde i den atlantiske region, og i det sydlige Jylland i 
både den atlantiske og kontinentale region syd for en linie Horsens-Varde 
og nord for Haderslev-Ribe (Jensen & Møller 2007, Søgaard m.fl. 2007). 
Grundlaget for at vurdere artens bevaringsstatus er mangelfuldt. Der mang-
ler generel viden om dens krav til levesteder, udbredelse, forekomster, be-
standsstørrelser og -tætheder. Bevaringsstatus for birkemusen blev for peri-
oden 2001-2007 vurderet som ukendt i begge udbredelsesområder og i begge 
biogeografiske regioner (Søgaard m.fl. 2008). 

Der er generelt kun få observationer af birkemus (Jensen & Møller 2007). I 
perioden 1990-2005 er der fundet birkemus i 19 10x10km kvadrater i det 
nordlige udbredelsesområde og i fire 10x10km kvadrater i det sydlige ud-
bredelsesområde (Jensen & Møller 2007, Søgaard m.fl. 2007). Der registreres 
stadig nye lokaliteter med birkemus (Møller m.fl. 2011). De nyere fund viser, 
at kendskabet til artens udbredelse og forekomst endnu er utilstrækkelig. 
Den forventes at forekomme flere steder inden for de to udbredelses-
områder, specielt i det sydlige udbredelsesområde. 

Birkemusen er registreret i forskellige habitater som ådale, fugtige enge, 
overdrev, heder, ekstensivt græssede marker samt åbne skove og plantager. 
Et fællestræk for områderne er, at de har en tæt bundvegetation af græs og 
bredbladede urter og oftest er fugtige (Jensen & Møller 2007, Møller 2007). 
Om vinteren, hvor birkemusen er i dvale, har den brug for uforstyrrede, tør-
re og frostfrie områder. Sommer- og vinterlevestederne ligger tæt på hinan-
den. 

De danske bestande er sammen med enkelte fund af birkemus i Schleswig-
Holstein isoleret fra større sammenhængende bestande i Østeuropa (Mit-
chell-Jones m.fl. 1999). Desuden findes arten spredt på Den skandinaviske 
Halvø. 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for birkemusen i Danmark forudsætter, at arten fo-
rekommer inden for de to udbredelsesområder i Nordvestjylland og i den 
sydlige del af Jylland i begge biogeografiske regioner. Birkemusens udbre-
delse skal være er stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige ud-
bredelsesområde (FRR) (Tabel 45). Der skal endvidere være indikationer på, 
at de enkelte bestande er stabile eller stigende ift. artens mindste gunstige 
bestandsstørrelse (FRP) i begge regioner og delområder. Antallet af lokalite-
ter med forekomst af birkemus og arealet af egnede levesteder skal være 
stabilt eller stigende i begge udbredelsesområder i begge biogeografiske re-
gioner.  



75 

 
Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for birkemus. Der skal 
være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende inden for de 
normale fluktuationer (Tabel 46). Desuden er det en forudsætning for at op-
nå gunstig bevaringsstatus lokalt, at arealet med egnede vinter- og sommer-
levesteder for birkemus er stabilt eller stigende, og at artens forekomst i den 
lokale bestands udbredelsesområde er stabil eller stigende. Nye egnede le-
vesteder kan med fordel skabes tæt på eksisterende levesteder og gerne i fy-
sisk kontakt med disse. Brug af rodenticider og automatiske dræbende fæl-
der i nuværende og potentielle levesteder for birkemus skal være stabil eller 
faldende. 

Tabel 45. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for birkemus på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågnings- 
indikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og 
trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Individer  Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelserne 
for birkemus og deres 
isoleringsgrad kendes 
ikke. 

*Bestand Individer Stabilt eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelsen for birke-
mus 

Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

Birkemus er registreret i 
to områder i Danmark: 
det vestlige Limfjords-
område i den atlantiske 
region, og i det sydlige 
Jylland i både den at-
lantiske og kontinentale 
region. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
levesteder 

Antal levesteder med 
forekomst og andre 
egnede levesteder for 
arten 

Stabilt eller stigende Birkemus er afhængig 
af egnede sommer- og 
vinterlevesteder med 
tæt forbindelse mellem 
hinanden. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Brug af biocider (A07) 

Tilplantning (B01) 

Fragmentering (J03.02) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Man mangler viden om 
birkemusens levevis og 
habitatkrav for effektivt 
at kunne vurdere artens 
fremtidsudsigter og de 
nødvendige hensyn.  
Fragmentering af leve-
steder på grund af veje, 
og andre infrastruktur-
anlæg samt intensiv 
arealudnyttelse forring-
er bestandenes spred-
ningsmuligheder og 
øger indavlsrisiko. 
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Tabel 46. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for birkemus på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Fund af birkemus Stabilt eller stigende Fældefangst efter stan-
dardiseret metode giver 
en indikation af udbre-
delse og forekomst. 

Bestand Antal individer  Stabilt eller stigende  

Levested Sommerlevesteder Areal og kvalitet af 
egnede sommerleve-
steder  

Stabilt eller stigende  Birkemus er knyttet til 
fugtige områder med en 
tæt græs- og urtevege-
tation (fx ekstensivt 
græssede enge og 
overdrev, brakmarker, 
heder, moser, væld-
områder og fugtige 
åbne løvskove), hvor 
der i nærheden findes 
tørre områder, som 
arten kan anvende som 
ynglested og rastested 
om dagen. 

Overvintringslokalitet Areal og kvalitet af 
egnede vinterlevesteder 

Stabilt eller stigende Birkemus tilbringer vin-
teren i dvale på tørre, 
frostfri lokaliteter (fx 
overdrevsskrænter, 
jordvolde, diger og højt-
liggende hede- og skov-
områder). Egnede vin-
terrastesteder skal ligge 
helt tæt på sommer-
levestederne og uden 
barrierer imellem.  

Rodenticider Forbrug af rodenticider Faldende Birkemus’ status for-
ringes ved bekæmpelse 
af gnavere med gift i 
dens nuværende eller 
potentielle levesteder. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Antal og areal af leve-
steder med forekomst 
eller andre egnede 
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Der skal være tilstræk-
keligt store antal og 
arealer med egnede 
sommer- og vinterleve-
steder for at opnå eller 
opretholde levedygtige 
bestande. 
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3.2 Krybdyr 

3.2.1 Markfirben Lacerta agilis 

Bevaringsstatus og levevis  
Markfirbenet er udbredt i det meste af landet bortset fra Lolland-Falster og 
en række mindre øer (Fog m.fl. 2001). Udbredelsen af arten vurderes som 
gunstig, men der mangler oplysninger om udviklingen i bestandsstørrelser 
og levesteder. Den er formodentligt i tilbagegang. Bevaringsstatus for mark-
firbenet blev for perioden 2001-2007 vurderet som ukendt i både den atlanti-
ske og den kontinentale region (Søgaard m.fl. 2008).  

Tidligere var markfirben mere almindeligt og fandtes fx også på Lolland-
Falster (Fog m.fl. 2001; Pihl m.fl. 2000). Arten har været i tilbagegang, især 
på indlandslokaliteter. I 1996 blev artens forekomst undersøgt på udvalgte 
lokaliteter på Sjælland. Den blev fundet på omkring halvdelen af lokaliteter-
ne, hvor artens traditionelle levesteder fortsat fandtes (Ravn 1997). Markfir-
ben er vidt udbredt, men forekomsten er meget klumpet fordelt med mange 
isolerede lokale bestande. 

Markfirbenets forekomst er oftest bestemt af tilgængeligheden af egnede æg-
lægnings- og overvintringssteder (Fogh m.fl. 2001). Typiske levesteder for 
arten er lokaliteter med veldrænede løse jordtyper med lavtvoksende, lys-
åben vegetation og soleksponerede flader. Naturlige levesteder for arten er 
heder, klitter, kystskrænter og lignende, men markfirben kan også findes på 
overdrev, vej- og jernbaneskråninger og ved råstofgrave. På grund af mark-
firbens krav til levestedet ses typisk forholdsvis korte spredningsafstande, 
men det er dog konstateret, at markfirben kan vandre 4 kilometer (Ravn 
2007). 

I Tyskland er markfirbenet vidt udbredt, men arten regnes som stærkt truet i 
Schleswig-Holstein (Klinge & Winkler 2005). Arten forekommer spredt i 
Syd- og Mellemsverige (Fog m.fl. 2001). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for markfirben forudsætter, at arten er vidt udbredt 
i den kontinentale og den atlantiske region, og at udbredelsen er stabil eller 
stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 47). 
Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller sti-
gende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner. Desuden skal antallet og det samlede areal af lokaliteter 
med markfirben være stabilt eller stigende. Det er ikke muligt at fastsætte, 
hvor mange lokaliteter med forekomst, der skal til for at opnå gunstig beva-
ringsstatus for bestandene, da antallet af lokaliteter vil afhænge af bestands-
størrelsen på de enkelte lokaliteter og deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for markfirben (Tabel 
48). Der skal endvidere være indikationer på, at den lokale bestand af mark-
firben er stabil eller stigende inden for de naturlige fluktuationer. Gunstig 
bevaringsstatus lokalt forudsætter endvidere, at arealet af levesteder for 
markfirben er stabilt eller stigende. Nye, egnede levesteder kan med fordel 
skabes så tæt på kendte levesteder som muligt og gerne i fysisk kontakt med 
disse. 

Tabel 47. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for markfirben på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågnings-
indikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og 
trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal individer Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser og 
udveksling mellem del-
bestande af markfirben 
kendes ikke. Isolerings-
graden har formentlig 
været tiltagende gen-
nem en årrække. 

*Bestand Antal individer Stabilt eller stigende 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af mark-
firben  

Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

Markfirben er udbredt i 
begge biogeografiske 
regioner i det meste af 
landet, bortset fra en 
række mindre øer. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
arten  

Stabilt eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
levesteder 

Antal og areal med 
forekomst og andre 
egnede levesteder for 
arten 

Stabilt eller stigende Arten er afhængig af til-
strækkelig store arealer 
med egnede leve-
steder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Nedlæggelse af græs-
ningssystemer (A04.03) 

Gødskning (A08) 

Tilplantning (B01) 

Fragmentering (J03.02) 

Andre naturlige pro-
cesser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

 

 

Forholdene for markfir-
ben forringes bl.a. ved 
intensiv arealudnyttel-
se, tilplantning af mar-
ginaljord, tilgroning af 
klitter, heder, vej- og 
jernbaneskrænter. Dår-
lige spredningsmulig-
heder i intensivt udnyt-
tede landskaber isolerer 
ofte bestandene med 
øget indavlsrisiko til 
følge. 
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Tabel 48. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for markfirben på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af markfirben Forekomst  Arten kan overvåges 
ved visuelle observa-
tioner i sommerhalv-
året. Ynglesucces kan 
registreres ved obser-
vation af unger i sen-
sommeren.  

Bestand Antal individer Stabil eller stigende  

Levested Vegetationshøjde og  
–tæthed 

Højde og dækningsgrad Lavtvoksende og lys-
åbne plantesamfund er 
udbredt 

Markfirben trives i om-
råder med lav vegeta-
tion og pletter med blot-
lagt jord til solbadning 
og æglægning, og parti-
er med kraftigere urte-
dække og spredt busk-
opvækst til skjul, føde-
søgning og varmeregu-
lering.  

Tilgroning med ved-
planter 

Udbredelse af ved-
planter 

Stabil eller faldende 

Gødskning Næringsstofforbrug og -
tilførsel  

Stabil eller faldende Næringsstoftilførsel i 
lysåbne naturtyper og 
habitater langs veje og 
jernbaner forringer leve-
vilkårene for arten ved 
bl.a. at fremme tilgro-
ning. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Antal og areal af leve-
steder med forekomst 
og andre egnede leve-
steder for arten 

Stabilt eller stigende  Der skal være tilstræk-
kelig store arealer med 
egnede levesteder og 
gode spredningsmulig-
heder mellem nuværen-
de og potentielle leve-
steder for at opretholde 
en levedygtig bestand. 
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3.3 Padder 

3.3.1 Løgfrø Pelobates fuscus 

Bevaringsstatus og levevis  
Løgfrøen forekommer spredt i Jylland, på Sjælland, Lolland, Falster og en-
kelte småøer (Fog m.fl. 2001). Artens forekomst er begrænset i den kontinen-
tale region, mens der mangler viden om forekomsten i den atlantiske region. 
Bestandsstørrelse og udviklingstendens er ikke kendt, men arten menes at 
have været i tilbagegang i en længere årrække. Der opdages dog stadig nye 
lokaliteter med løgfrø (Skriver 2010).  Bevaringsstatus for løgfrøen blev for 
perioden 2001-2007 vurderet som ugunstig i den atlantiske og den kontinen-
tale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Løgfrø forekommer i dag lokalt i Jylland (i Vendsyssel, Vesthimmer-
land/Viborg-egnen, på Djursland og i det sydlige Jylland), Nord-, Øst- og 
Sydsjælland, på Als, Lolland og Falster (Pihl m.fl. 2000). Bortset fra større 
sammenhængende forekomster i det vestlige Sønderjylland og ved Viborg 
er alle bestandene relativt små og isolerede. Arten er forsvundet fra mange 
tidligere lokaliteter. Tidligere var løgfrøen mere almindelig og udbredt i det 
meste af landet, bortset fra det vestlige Jylland, Fyn og Bornholm (Fog m.fl. 
2001).  

Løgfrø kan yngle i forskellige typer vandhuller og vådområder, men yngle-
succesen er størst i lysåbne, vegetationsrige, renvandede vandhuller (Fog 
m.fl. 2001). I større søer er den afhængig af lysåbne, lavvandede partier. 
Temporære vandhuller kan anvendes, hvis de ikke tørrer ud før sidst på 
sommeren. Uden for yngletiden opholder arten sig på arealer med løs, san-
det jord og en lavtvoksende, lysåben vegetation. Løgfrø opholder sig typisk 
under 1 km fra ynglevandhullerne uden for yngletiden (Brunken 2004). Løg-
frø menes at have en relativ dårlig spredningsevne og klarer sig dårligt i in-
tensivt udnyttede landskaber.  

Løgfrøen er udbredt i Tyskland og Polen, men findes kun meget spredt i 
Schleswig-Holstein (Klinge & Winkler 2005). I Sverige findes den kun i det 
sydlige Skåne (Fog m.fl. 2001). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for løgfrø forudsætter, at arten findes i den sydlige 
del af den atlantiske region og i den kontinentale region, og at udbredelsen 
er stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) 
(Tabel 49). Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile 
eller stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). Desuden 
skal antallet af lokaliteter med forekomst af løgfrø være stabil eller stigende. 
Det er ikke muligt at fastsætte, hvor mange lokaliteter med forekomst, der 
skal til for at opnå gunstig bevaringsstatus for de enkelte metabestande, da 
antallet af lokaliteter vil afhænge af antallet af padder på de enkelte lokalite-
ter og deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for løgfrø (Tabel 50). 
Gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau forudsætter, at lokale forekomster 
er stabile eller stigende inden for de naturlige fluktuationer set i sammen-
hæng med den regionale metabestands status. Endvidere skal antallet af 
ynglevandhuller for løgfrø være stabilt eller stigende, og der skal være til-
strækkeligt store egnede terrestriske levesteder for arten nær vandhullerne. 
For at begrænse prædationstrykket på paddeyngel bør udsætninger af fisk, 
krebs og ænder ikke finde sted i ynglevandhuller. Afstanden mellem yngle-
vande og intensivt dyrkede arealer skal være stabil eller stigende, så risikoen 
for forurening af vandhuller og omkringliggende terrestriske levesteder 
mindskes. 

Tabel 49. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for løgfrø på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågningsindikato-
rer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og trusler 
henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal voksne individer Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelser og 
udveksling mellem 
bestande af løgfrø 
kendes ikke. Flere del-
bestande er blevet til-
tagende isolerede gen-
nem en årrække, men 
der registreres fortsat 
nye forekomster. 

*Bestand Antal voksne individer Stabilt eller stigende 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af løgfrø Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Løgfrø findes spredt i 
begge biogeografiske 
regioner i Jylland, på 
Sjælland, Lolland, 
Falster og enkelte 
småøer.  

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabil eller stigende  

Levesteder Vandhuller med yng-
leaktivitet 

Antal vandhuller med 
kvækkende hanner, 
haletudser eller æg 

Stabilt eller stigende  Ynglemulighederne for 
løgfrø er bedst i vand-
huller med rent vand, 
mange vandplanter og 
ingen fisk. Bestande 
bør have adgang til 
flere egnede vandhuller 
nær hinanden inden for 
1 km’s afstand med 
egnede terrestriske 
levesteder omkring. 

Egnede levesteder Antal vandhuller med 
forekomst og andre eg-
nede steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Gødskning (A08) 

Veje og jernbaner (D01) 

Vandforurening (H01) 

Dræning og opfyldning 
af vandhuller, små søer 
mv. (J02.01) 

Fragmentering (J03.02) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

 

Forholdene for løgfrø 
forringes bl.a. ved in-
tensiv arealudnyttelse 
omkring ynglevand-
huller, opfyldning og 
dræning af vandhuller 
og tilgroning af leve-
steder. Store veje, jern-
baner og intensiv areal-
anvendelse fragmen-
terer bestandene med 
øget indavlsrisiko til 
følge. 
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Tabel 50. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for løgfrø på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af løgfrø (voksne 
frøer, haletudser eller 
æg)  

Arten er til stede Kvækkende hanner 
registreres på stille, 
lune nætter i april-maj. 
Haletudser kan registre-
res juni-juli. 

Bestand Antal kvækkende han-
ner 

Stabilt eller stigende 

Levested Vandkvalitet Vurderes ud fra til-
standsvurderingssy-
stem for små søer 

Stabil eller stigende Løgfrø er afhængig af 
god vandkvalitet for at 
få ynglesucces. 

 Skygge Andel af vandfladen 
som skygges af træer 
og buske 

Stabil eller faldende Skygge reducerer ar-
tens ynglesucces. 
Størstedelen af vand-
fladen bør være sol-
eksponeret midt på 
dagen om sommeren. 

 Tilgroning med sump-
vegetation 

Udbredelse af sump-
vegetation (fx dun-
hammer, tagrør og 
dyndpadderokke) 

Stabil eller faldende Forekomst af makrofy-
ter synes at fremme 
ynglesucces, men 
tilgroning af vandfladen 
med sumpplanter redu-
cerer artens ynglesuc-
ces.  

 Kontakt til ekstensivt 
udnyttede arealer  

Areal af udyrket eller 
ekstensivt udnyttet lys-
åbent areal ved yngle-
vandhuller 

Stabilt eller stigende For at arten kan trives 
uden for yngletiden skal 
arealudnyttelsen om-
kring ynglevandhullerne 
være ekstensiv. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
ynglevandhuller 

Antal og areal af vand-
huller  

Stabilt eller stigende  Lokale bestande af løg-
frø er afhængig af ad-
gang til flere egnede 
ynglevande med korte 
afstande imellem, eller 
egnede terrestriske 
levesteder mellem 
vandhullerne. 

Terrestriske levesteder Areal af ekstensivt ud-
nyttede arealer med let 
jord og åben vegetation 
nær ynglevandhuller 

Stabilt eller stigende  Uden for yngletiden 
findes arten typisk på 
arealer med åben vege-
tation (fx bar jord eller 
sand, diger, overdrev, 
markskel, brakmark, 
skrænter, ekstensivt 
dyrket mark eller køk-
kenhave) under ca. 
1km fra ynglestedet. 
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3.3.2 Løvfrø Hyla arborea 

Bevaringsstatus og levevis  
Løvfrø forekommer naturligt spredt i det sydøstlige Jylland, på Als, på Syd-
sjælland, på Lolland og Bornholm i den kontinentale region (Fog m.fl. 2001). 
Der findes introducerede bestande ved Århus og Slagelse, og i 2004 blev der 
registreret en nyintroduceret bestand på Fyn. Bevaringsstatus for løvfrøen 
blev for perioden 2001-2007 vurderet som moderat ugunstig i den kontinen-
tale region (Søgaard m.fl. 2008). 

Forekomsten af løvfrø har været i tilbagegang som følge af ændret land-
brugsdrift og eutrofiering af ynglevandhuller (Fog m.fl. 2001). Bestandsstør-
relse blev i 2000 anslået til 25.000 individer (Pihl m.fl. 2000).  Bestandene i 
næsten alle delområder er nu i fremgang, men artens nuværende udbredel-
sesområde er mindre end tidligere. 

Løvfrø yngler i forskelligartede vandhuller, hvoraf de mest optimale er lys-
åbne og lavvandede med rent vand og rig undervands- og flydebladsvegeta-
tion og små temporære vandhuller på græsarealer (Fog m.fl. 2001). Uden for 
yngletiden lever løvfrø i solbeskinnet vegetation som levende hegn, krat og 
skovbryn tæt ved vandhullet. Dyrene kan være meget spredt på de terrestri-
ske levesteder, men de kan ofte findes i egnede fourageringsområder tæt 
ved ynglevandhullerne. Løvfrø har gode spredningsevner og individer kan 
spredes mere end 10km (Smith & Green 2005, Angelone & Holderegge 
2009). Spredningsevnen er dog begrænset til nogle kilometer, hvis der er 
ugunstige terrestriske levesteder mellem vandhullerne (Andersen m.fl. 2004, 
Angelone & Holderegge 2009).  

Løvfrøen er vidt udbredt i Tyskland, men i Schleswig-Holstein findes løvfrø 
hovedsageligt i den østlige del (Klinge & Winkler 2005). I Sverige lever arten 
i det østlige Skåne (Fog m.fl. 2001). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for løvfrø i Danmark forudsætter, at arten fore-
kommer i den kontinentale region, og at udbredelsen er stabil eller stigende 
ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 51). Der skal 
endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller stigende ift. ar-
tens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). Desuden skal antallet af loka-
liteter med forekomst af løvfrø være stabil eller stigende. Det er ikke muligt 
at fastsætte, hvor mange lokaliteter med forekomst, der skal til for at opnå 
gunstig bevaringsstatus for de enkelte metabestande, da antallet af lokalite-
ter vil afhænge af antallet af padder på de enkelte lokaliteter og deres stør-
relse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for løvfrø. Størrelsen 
af lokale forekomster skal være stabile eller stigende inden for de naturlige 
fluktuationer set i sammenhæng med den regionale metabestands status 
(Tabel 52). Endvidere skal antallet af ynglevandhuller for løvfrø være stabilt 
eller stigende, og antallet og arealet med egnede terrestriske levesteder for 
arten (læhegn, krat, skovbryn og haver) skal være stabil eller stigende. For at 
begrænse prædationstrykket på paddeyngel bør udsætninger af fisk, krebs 
og ænder ikke finde sted i ynglevandhuller. Afstanden mellem ynglevande 
og intensivt dyrkede arealer skal være stabil eller stigende, så risikoen for 
forurening af vandhuller og omkringliggende terrestriske levesteder mind-
skes. 

Tabel 51. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for løvfrø på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågningsindikato-
rer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og trusler 
henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal voksne individer Stabil eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelse for 
løvfrø er ikke estimeret. 
Den samlede bestand 
blev i 2000 anslået til 
25.000 dyr (Pihl m.fl. 
2000). Flere delbe-
stande vurderes at 
være i fremgang. 

*Bestand Antal voksne individer Stabil eller stigende 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af løvfrø Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

Løvfrø findes i den 
kontinentale region i det 
sydøstlige Jylland, på 
Als, på Sydsjælland, på 
Lolland og Bornholm. 
Desuden findes introdu-
cerede bestande ved 
Århus, Slagelse og på 
Fyn. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabil eller stigende  

Levesteder Vandhuller med yng-
leaktivitet 

Antal vandhuller med 
kvækkende hanner, 
haletudser eller æg 

Stabilt eller stigende Ynglemulighederne for 
løvfrø er bedst i vand-
huller med rent vand, 
mange vandplanter og 
ingen fisk. Bestande 
bør have adgang til 
flere egnede vandhuller 
tæt ved hinanden eg-
nede terrestriske leve-
steder omkring. 

Egnede levesteder Antal vandhuller med 
forekomst og andre eg-
nede steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Veje og jernbaner (D01) 

Vandforurening (H01) 

Dræning og opfyldning 
af vandhuller, små søer 
mv. (J02.01) 

Fragmentering (J03.02) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten  

Forholdene for løvfrø 
forringes bl.a. ved in-
tensiv arealudnyttelse 
omkring vandhuller, op-
fyldning og dræning af 
vandhuller og tilgroning 
af levesteder. Store 
veje, jernbaner og 
intensiv arealanvend-
else fragmenterer be-
standene med øget 
indavlsrisiko til følge. 
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Tabel 52. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for løvfrø på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af løvfrø (voksne 
frøer, haletudser eller 
æg) 

Stabil eller stigende Kvækkende hanner kan 
registreres på lune næt-
ter i maj-juni. Æg og 
haletudser kan registre-
res juni-juli. 

Bestand Antal kvækkende han-
ner 

Stabilt eller stigende 

Levested Vandkvalitet Vurderes ud fra til-
standsvurderings-
system for små søer 

Stabil eller stigende Løvfrø er afhængig af 
god vandkvalitet for at 
få ynglesucces. 

 Skygge Andel af vandfladen 
som skygges af træer 
og buske 

Stabil eller faldende Skygge reducerer ar-
tens ynglesucces. 
Størstedelen af vand-
fladen bør være sol-
eksponeret midt på 
dagen om sommeren. 

 Tilgroning med sump-
vegetation 

Udbredelse af sumpve-
getation (fx dunham-
mer, tagrør og dynd-
padderokke) 

Stabil eller faldende Forekomst af makrofy-
ter synes at fremme 
ynglesucces, men 
tilgroning af vandfladen 
med sumpplanter redu-
cerer artens ynglesuc-
ces.  

 Kontakt til ekstensivt 
udnyttede arealer 

Areal af udyrket eller 
ekstensivt udnyttede 
områder omkring vand-
huller 

Stabilt eller stigende For at arten kan trives 
uden for yngletiden skal 
arealudnyttelsen om-
kring ynglevandhullerne 
være ekstensiv. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
ynglevandhuller 

Antal og areal af vand-
huller 

Stabilt eller stigende  Lokale bestande af løv-
frø er afhængig af 
adgang til flere egnede 
ynglevande med korte 
afstande imellem, eller 
egnede terrestriske 
levesteder mellem 
vandhullerne. 

Terrestriske levesteder Størrelse af ekstensivt 
drevne arealer, løvskov 
og bevoksninger nær 
ynglevandhuller 

 

Stabilt eller stigende  Uden for yngletiden 
findes arten typisk i 
hegn, krat, skovbryn og 
arealer med høje urter 
og haver under. 



86 

3.3.3 Spidssnudet frø Rana arvalis 

Bevaringsstatus og levevis  
Spidssnudet frø er vidt udbredt og almindelig i hele landet bortset fra Born-
holm og en række mindre øer (Fog m.fl. 2001). Arten har kontinuert udbre-
delse i begge biogeografiske regioner. I den atlantiske region er bestanden 
stabil, mens den i dele af den kontinentale region vurderes at være i tilbage-
gang. Spidssnudet frø blev for perioden 2001-2007 vurderet at have gunstig 
bevaringsstatus i den atlantiske region. I den kontinentale region blev for 
perioden 2001-2007 vurderet artens bevaringsstatus som moderat ugunstig 
(Søgaard m.fl. 2008). 

Tidligere var arten mere almindelig. Den formodes fortsat at være i tilbage-
gang i det østlige Jylland syd for Århus, på Fyn og i Sydsjælland. Bestands-
størrelse blev i 2000 anslået til op til 4.000.000 individer (Pihl m.fl. 2000). Da 
arten har kontinuert udbredelse, kan lokale bestande ikke umiddelbart af-
grænses.  

Spidssnudet frø yngler i mange typer vandhuller og vådområder fra små 
lysåbne vandhuller, bredzonen af større søer til næsten helt overskyggede 
ellesumpe (Fog m.fl. 2001). På gode ynglesteder for spidssnudet frø findes 
der ofte fugtige enge og moser tæt ved vandhullerne. Arten kan også findes i 
fugtige klit- og hedeområder og græsbevoksede steder i skov. Spidssnudet 
frø kan vandre mere end 5 km, men de fleste frøer bruger terrestriske leve-
steder under 1 km fra ynglevandhullet (Brunken 2004, Smith & Green 2005). 
De nyforvandlede frøer menes ofte at opholde sig tæt på ynglevandhullet. 
Spidssnudet frø synes at have dårlige spredningsevner i intensivt udnyttede 
landskaber.  

Spidssnudet frø er vidt udbredt i Sverige og landene syd for Danmark (Fog 
m.fl. 2001, Klinge & Winkler 2005).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for spidssnudet frø forudsætter blandt andet, at ar-
ten forekommer i begge biogeografiske regioner, og at udbredelsen er stabil 
eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 
53). Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller 
stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeo-
grafiske regioner. Desuden skal antallet af lokaliteter med forekomst af 
spidssnudet frø være stabil eller stigende. Det er ikke muligt at fastsætte, 
hvor mange lokaliteter med forekomst, der skal til for at opnå gunstig beva-
ringsstatus for de enkelte bestande, da antallet af lokaliteter vil afhænge af 
antallet af padder på de enkelte lokaliteter og deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for spidssnudet frø. 
Størrelsen af lokale forekomster skal være stabile eller stigende inden for de 
naturlige fluktuationer set i sammenhæng med den regionale bestands sta-
tus (Tabel 54). Antallet og arealet af egnede ynglevandhuller for spidssnudet 
frø skal endvidere være stabilt eller stigende, og der skal være tilstrækkeligt 
store egnede terrestriske levesteder for arten (enge, moseområder eller lig-
nende) nær vandhullerne. For at begrænse prædationstrykket på paddeyn-
gel bør udsætninger af fisk, krebs og ænder ikke finde sted i ynglevandhul-
ler. Afstanden mellem ynglevande og intensivt dyrkede arealer skal være 
stabil eller stigende, så risikoen for forurening af vandhuller og omkringlig-
gende terrestriske levesteder mindskes. 

Tabel 53. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for spidssnudet frø på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirk-
ninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal voksne individer Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelse for 
spidssnudet frø er ikke 
estimeret, men den 
vurderes at være leve-
dygtig. Den samlede 
bestand blev i 2000 
anslået til 500.000-
4.000.000 dyr (Pihl m.fl. 
2000).  

*Bestand Antal voksne individer Stabilt eller stigende 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af spids-
snudet frø 

Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

 

Spidssnudet frø findes i 
begge biogeografiske 
regioner i hele landet 
bortset fra Bornholm og 
visse småøer. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Vandhuller/-samlinger 
med yngleaktivitet 

Antal vande med kvæk-
kende hanner, haletud-
ser eller æg 

Stabilt eller stigende Ynglemulighederne for 
spidssnudet frø er af-
hængig af vandkvali-
teten i vandhuller eller 
oversvømmede enge. 
Bestande bør have ad-
gang til flere egnede 
vandhuller under ca. 
km’s afstand med eg-
nede terrestriske leve-
steder omkring. 

Egnede levesteder Antal vandhuller med 
forekomst og andre eg-
nede steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Dræning og opfyldning 
af vandhuller, små søer 
mv. (J02.01) 

Fragmentering (J03.02) 

Vandforurening (H01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Forholdene for spids-
snudet frø forringes 
bl.a. ved intensiv areal-
udnyttelse omkring 
vandhuller, opfyldning 
og dræning af vandhul-
ler og tilgroning af leve-
steder. Store veje og 
intensiv arealanvendel-
se fragmenterer be-
standene. 
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Tabel 54. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for spidssnudet frø på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af spidssnudet frø 
(voksne frøer, hale-
tudser eller æg) 

Forekomst af arten Kvækkende hanner kan 
registreres i marts-april, 
ægklumper i april-maj, 
og haletudser i maj-juni. Bestand Antal kvækkende han-

ner 
Stabilt eller stigende 

Levested Vandkvalitet Vurderes ud fra til-
standsvurderings-
system for små søer 

Stabil eller stigende Spidssnudet frø er af-
hængig af tilstrækkelig 
god vandkvalitet for at 
få ynglesucces. Over-
svømmede enge kan 
have stor betydning 
som ynglesteder. 

 Skygge 

 
 

Andel af vandfladen 
som skygges af træer 
og buske 

Stabil eller faldende Arten kan yngle selv i 
helt overskyggede elle-
sumpe, men ynglesuc-
ceen er bedst under 
mere lysåbne forhold. 

 Kontakt til ekstensivt 
udnyttede arealer 

Areal af udyrket eller 
ekstensivt udnyttede 
områder omkring vand-
huller 

Stabilt eller stigende 

 

For at arten kan trives 
uden for yngletiden skal 
arealudnyttelsen om-
kring ynglevandhullerne 
være ekstensiv.  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
ynglevandhuller 

Antal og areal af vand-
huller 

Stabilt eller stigende  Lokale bestande af 
spidssnudet frø er 
afhængig af adgang til 
flere egnede yngle-
vande med korte af-
stande imellem, eller 
egnede terrestriske 
levesteder mellem 
vandhullerne. 

Terrestriske levesteder Størrelse af ekstensivt 
drevne arealer, løvskov 
og bevoksninger nær 
ynglevandhuller 

 

Stabilt eller stigende  Uden for yngletiden er 
arten afhængig af fug-
tigt krat, løvskov, eng, 
mose, klitlavning, våd 
hede, diger, markskel, 
brakmark, ekstensiv 
drevet park eller have 
under ca. 1km fra yng-
lestedet. 
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3.3.4 Springfrø Rana dalmatina 

Bevaringsstatus og levevis  
Springfrø er udbredt på Fyn, Langeland, Ærø, Lolland, Falster, Møn, Born-
holm og den sydlige del af Sjælland samt nogle mindre øer i den kontinenta-
le region (Fog m.fl. 2001). Artens udbredelsesområde og samlede bestands-
størrelse synes at være stabil og i det meste af udbredelsesområdet har arten 
en kontinuert udbredelse. Bevaringsstatus for springfrø blev for perioden 
2001-2007 vurderet som gunstig i den kontinentale region (Søgaard m.fl. 
2008). 

Udbredelsesområdet for springfrøen synes at være stabilt (Fog m.fl. 2001). 
Arten er introduceret i Gribskov i Nordsjælland. Arten kan findes i mange 
vandhuller i hele udbredelsesområdet, og i nogle områder er der tegn på be-
standsfremgange. Den samlede bestandsstørrelse blev i 2000 anslået til 
250.000-300.000 individer (Pihl m.fl. 2000). Da arten har en kontinuert ud-
bredelse, kan det være svært at afgrænse lokale bestande.  

Springfrø yngler i solbeskinnede og ofte ret dybe vandhuller, men den kan 
yngle i ret overskyggede vandhuller i skov (Fog m.fl. 2001). Forekomsten af 
vandplanter har en positiv effekt på ynglesuccesen indtil en 50% dæknings-
grad (Hartel m.fl. 2009). Arten er ikke begrænset til en bestemt landskabsty-
pe uden for yngletiden. Dens terrestriske levesteder er typisk lysåbne, i løv-
skov, skovbryn, småbiotoper, kystskrænter eller levende hegn. Bestandstæt-
heden er højest i områder med løvskov. Springfrø synes at have en relativ 
god spredningsevne, men de fleste padder findes uden for yngletiden under 
et par kilometer fra ynglevandhullet (Brunken 2004). Arten synes at klare sig 
bedre end andre padder i landskaber, hvor der er langt mellem ynglevand-
hullerne og de terrestriske levesteder (Hartel m.fl. 2009).  

I Sverige forekommer springfrøen i de sydøstlige egne, mens arten i det 
nordlige Tyskland kun forekommer spredt langs Østersøkysten (Fog m.fl. 
2001). Arten er mere almindelig længere nede i Europa.  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for springfrø kræver blandt andet, at arten fore-
kommer i den kontinentale region (på Fyn, Langeland, Ærø, Lolland, Falster, 
Møn, Bornholm, Sydsjælland og visse småøer), og at udbredelsen er stabil 
eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 
55). Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller 
stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). Desuden skal 
antallet af lokaliteter med forekomst af springfrø være stabil eller stigende. 
Det er ikke muligt at fastsætte, hvor mange lokaliteter med forekomst, der 
skal til for at opnå gunstig bevaringsstatus for de enkelte bestande, da antal-
let af lokaliteter vil afhænge af antallet af padder på de enkelte lokaliteter og 
deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for springfrø (Tabel 
56). Størrelsen af lokale forekomster skal være stabile eller stigende inden for 
de naturlige fluktuationer set i sammenhæng med den regionale bestands 
status. Endvidere skal antallet og arealet med egnede ynglevandhuller for 
springfrø være stabilt eller stigende, og der skal være tilstrækkeligt store eg-
nede terrestriske levesteder for arten nær vandhullerne. For at begrænse 
prædationstrykket på paddeyngel bør udsætninger af fisk, krebs og ænder 
ikke finde sted i ynglevandhuller. Afstanden mellem ynglevande og inten-
sivt dyrkede arealer skal være stabil eller stigende, så risikoen for forurening 
af vandhuller og omkringliggende terrestriske levesteder mindskes. 

Tabel 55. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for springfrø på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågningsindika-
torer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og trus-
ler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal voksne individer Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

Bestandsstørrelse for 
springfrø er ikke esti-
meret, men den vurde-
res at være levedygtig 
Den samlede bestand 
blev i 2000 anslået til 
250.000-300.000 dyr 
(Pihl m.fl. 2000). 

*Bestand Antal voksne individer Stabilt eller stigende 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af springfrø Stabil eller stigende ift. 
FRR 

 

Springfrø forekommer i 
den kontinentale region 
på Fyn, Langeland, 
Ærø, Lolland, Falster, 
Møn, Bornholm, Sjæl-
land og visse småøer.   

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabilt eller stigende 

Levesteder Vandhuller med yng-
leaktivitet 

Antal vandhuller med 
kvækkende hanner, 
haletudser eller æg 

Stabilt eller stigende Ynglemulighederne for 
springfrø er afhængig af 
vandkvaliteten i vand-
huller. Bestande bør 
have adgang til flere 
egnede vandhuller nær 
hinanden under ca. 
1km’s afstand med 
egnede terrestriske 
levesteder omkring. 

Egnede levesteder Antal vandhuller med 
forekomst og andre eg-
nede steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Veje og jernbaner 
(D01) 

Dræning og opfyldning 
af vandhuller, små søer 
mv. (J02.01) 

Fragmentering (J03.02) 

Vandforurening (H01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Levevilkårene for 
springfrø forringes bl.a. 
ved intensiv arealudnyt-
telse omkring vand-
huller, opfyldning og 
dræning af vandhuller 
og tilgroning af leve-
steder. Store veje og 
intensiv arealanvend-
else fragmenterer be-
standene. 
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Tabel 56. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for springfrø på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af springfrø (voks-
ne frøer, haletudser 
eller æg) 

Forekomst af arten Kvækkende hanner kan 
registreres i februar-
april, ægklumper i 
marts-april, og hale-
tudser i maj-juni. 

Bestand Antal kvækkende han-
ner 

Stabilt eller stigende 

Levested Vandkvalitet Vurderes ud fra til-
standsvurderings-
system for små søer 

Stabil eller stigende Springfrøs ynglesucces 
falder, hvis vandkvalite-
ten er for dårlig. 

 Skygge Andel af vandfladen 
som skygges af træer 
og buske 

Stabil eller faldende Arten kan yngle i over-
skyggede vandhuller, 
men dens ynglesucces 
er bedre under mere 
lysåbne forhold. 

 Tilgroning med sump-
vegetation 

Udbredelse af sumpve-
getation (fx dunhammer 
og tagrør) 

Stabil eller faldende Artens ynglesucces er 
stigende med stigende 
forekomst af makrofyter 
indtil disse dækker 50% 
af vandfladen (Hartel 
m.fl. 2009). 

 Kontakt til ekstensivt 
udnyttede arealer 

Areal af ekstensivt 
udnyttede arealer samt 
løvskov og bevoksning 
ved vandhuller  

Stabilt eller stigende For at arten kan trives 
uden for yngletiden skal 
arealudnyttelsen om-
kring ynglevandhullerne 
være ekstensiv. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
ynglevandhuller 

Antal og areal af vand-
huller 

Stabilt eller stigende Lokale bestande af 
springfrø er afhængig af 
adgang til flere egnede 
ynglevande med korte 
afstande imellem, eller 
egnede terrestriske 
levesteder mellem 
vandhullerne. 

Terrestriske levesteder Størrelse af ekstensivt 
drevne arealer, løvskov 
og bevoksninger nær 
ynglevandhuller 

 

Stabilt eller stigende  Uden for yngletiden 
findes arten typisk i løv-
skov, krat, diger, hegn, 
markskel, brakmark, 
skrænter, ekstensivt 
dyrket mark eller køk-
kenhave under ca. 1km 
fra ynglestedet. 
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3.3.5 Strandtudse Bufo calamita 

Bevaringsstatus og levevis  
Strandtudse findes spredt i det meste af Danmark langs kysterne og på få 
indlandslokaliteter i den atlantiske og den kontinentale region (Fog m.fl. 
2001, Pihl m.fl. 2000). I den atlantiske region har arten stadig en relativ stor 
udbredelse, men bestanden er fragmenteret og formentlig i tilbagegang. I 
den kontinentale region er artens forekomst spredt og bestandene forment-
ligt små og isolerede. Udviklingen i artens levesteder vurderes ugunstig i 
begge regioner. Bevaringsstatus for strandtudse blev for perioden 2001-2007 
vurderet som ugunstig i begge biogeografiske regioner (Søgaard m.fl. 2008).  

Strandtudse har været i tilbagegang, og den er forsvundet fra de fleste ind-
landslokaliteter (Fog m.fl. 2001). På landsplan anslås strandtudse at fore-
komme på ca. 170 lokaliteter på standenge og i klitområder langs den jyske 
vestkyst, i Limfjordsområdet, langs kysterne i de indre danske farvande og 
på Bornholm (Pihl m.fl. 2000). Bestandsstørrelsen blev i 2000 anslået til 
10.000 individer. Selv bestandene langs den jyske vestkyst synes at være 
fragmenterede (Allentoft m.fl. 2009). Der opdages dog stadig nye lokaliteter 
med strandtudse (Skriver 2010). 

Strandtudsen lever i lysåbne områder (Fog m.fl. 2001). Som ynglested fore-
trækker arten temporære, lavvandede, lysåbne vandsamlinger uden vegeta-
tion (Warren & Büttner 2008). Strandtudse kan også yngle i grusgrave og 
bredzonen af næringsfattige søer. Selv markoversvømmelser kan fungere 
som ynglesteder, hvis de varer mere end 6-7 uger i april-august. Uden for 
yngletiden opholder strandtudse sig især på arealer med lavtvoksende eller 
sparsom vegetation, fx strandenge og klitområder. Den klarer sig dårligt i 
vandhuller med andre paddearter. Strandtudse kan yngle i brakvand. På 
grund af præferencen for udtørrende yngleområder varierer ynglesuccesen 
fra år til år afhængigt af nedbørsmængden (Bécart m.fl. 2007). Strandtudser 
opholder sig ofte tæt på ynglevandene, men de kan spredes over flere kilo-
meter (Brunken 2004, Smith & Green 2005).  

I Tyskland er strandtudse udbredt, men med en spredt forekomst (Klinge & 
Winkler 2005). Arten findes spredt langs vestkysten af Sydsverige (Fog m.fl. 
2001). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for strandtudse forudsætter, at arten forekommer i 
den atlantiske region (i Vestjylland og Limfjordsområdet) og den kontinen-
tale region (langs kyster i indre danske farvande, spredte indlandslokaliteter 
og på Bornholm), og at udbredelsen er stabil eller stigende ift. artens mind-
ste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 57). Der skal endvidere være 
indikationer på, at bestandene er stabile eller stigende ift. artens mindste 
gunstige bestandsstørrelse (FRP) i begge biogeografiske regioner. Desuden 
skal antallet af lokaliteter med forekomst af strandtudse være stabil eller sti-
gende. Det er ikke muligt at fastsætte, hvor mange lokaliteter med fore-
komst, der skal til for at opnå gunstig bevaringsstatus for de enkelte bestan-
de, da antallet af lokaliteter vil afhænge af antallet af padder på de enkelte 
lokaliteter og deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for strandtudse (Tabel 
58). Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller stigende 
inden for de naturlige fluktuationer set i relation til den regionale metabe-
stands status. Endvidere skal antallet af nuværende og potentielle yngle-
vande/-samlinger for strandtudse være stabilt eller stigende, og der skal 
være stabilt eller stigende arealer med egnede terrestriske levesteder for ar-
ten inden for et par kilometer fra ynglevandene. For at begrænse prædati-
onstrykket på paddeyngel bør udsætninger af fisk, krebs og ænder ikke fin-
de sted i ynglevandhuller. Afstanden mellem ynglevande og intensivt dyr-
kede arealer skal være stabil eller stigende, så risikoen for forurening af yng-
levandhuller/-samlinger og omkringliggende terrestriske levesteder mind-
skes. 

Tabel 57. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for strandtudse på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvågnings-
indikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirkninger og 
trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal voksne individer Stabilt eller stigende ift. 
FRP  

Bestandsstørrelse for 
strandtudse er ikke 
estimeret. Den samlede 
bestand blev i 2000 
anslået til 10.000 dyr 
(Phil m.fl. 2000). 

*Bestand Antal voksne individer Stabilt eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af strand-
tudse 

Stabilt eller stigende ift. 
FRR 

Strandtudse findes 
spredt i begge biogeo-
grafiske regioner. Loka-
liteterne ligger især 
langs den jyske vest-
kyst, ved Limfjorden, 
langs kysterne af de 
indre danske farvande 
og på Bornholm. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabilt eller stigende  

Levesteder Vandhuller/-samlinger 
med yngleaktivitet  

Antal ynglevande med 
kvækkende hanner, 
haletudser eller æg 

Stabilt eller stigende Temporære vande 
uden vegetation er ofte 
de bedste ynglesteder 
for strandtudse. Be-
stande bør have ad-
gang til flere egnede 
ynglesteder indenfor et 
par km’s afstand med 
egnede terrestriske 
levesteder omkring. 

Egnede levesteder Antal ynglevande med 
forekomst og andre eg-
nede levesteder for 
arten 

Stabilt eller stigende 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Gødskning (A08) 

Veje og jernbaner (D01) 

Dræning og opfyldning 
af vandhuller mv. 
(J02.01) 

Fragmentering (J03.02) 

Vandforurening (H01) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Forholdene for strand-
tudse forringes bl.a. ved 
intensiv arealudnyttelse 
omkring vandhuller/-
samlinger, opfyldning 
og dræning og tilgro-
ning af levesteder. 
Store veje, jernbaner og 
intensiv arealanvend-
else fragmenterer be-
standene med øget 
indavlsrisiko til følge. 
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Tabel 58.  Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for strandtudse på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af strandtudse 
(voksne tudser, hale-
tudser eller æg) 

Forekomst af arten Kvækkende hanner kan 
registreres om natten i 
april-juni, ægstrenge i 
maj-juni og haletudser i 
juni-juli. 

Bestand Antal kvækkende han-
ner 

Stabilt eller stigende 

Levested Vandkvalitet Vandets klarhed Stabil eller stigende Rent, klart vand øger 
sandsynligheden for 
ynglesucces. Tempo-
rære vande kan være af 
stor betydning som 
ynglesteder. 

 Skygge Andel af vandfladen 
som skygges af træer 
og buske 

Stabil eller faldende Skygge reducerer ar-
tens ynglesucces. 
Størstedelen af vand-
fladen bør være sol-
eksponeret midt på 
dagen om sommeren. 

 Vegetation Tæthed og højde i og 
omkring vandsamling/-
hul 

Stabil eller faldende Strandtudse trives 
bedst på arealer uden 
eller med lav og åben 
vegetation. 

 Kontakt til ekstensivt 
udnyttede arealer 

Areal af udyrkede og 
ekstensivt udnyttede 
arealer ved ynglevande 

Stabilt eller stigende  For at arten kan trives 
uden for yngletiden skal 
arealudnyttelsen om-
kring ynglevandene 
være ekstensiv. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
ynglevandhuller/-sam-
linger 

Antal og areal af yngle-
vande  

Stabilt eller stigende  Lokale bestande af 
strandtudse er afhæn-
gig af adgang til flere 
egnede ynglevande 
med korte afstande 
imellem, eller egnede 
terrestriske levesteder 
mellem ynglevandene. 

Terrestriske levesteder Størrelse af udyrkede 
og ekstensivt udnyttede 
arealer nær ynglevande 

Stabilt eller stigende  Arten findes uden for 
yngletiden typisk på 
areal med lav eller 
sparsom vegetation 
(bar jord, grus, sten 
eller sand, strandbred-
der, diger, strandeng, 
overdrev, skrænter, 
klipper, grusgrav eller 
lavt græs) under et par 
km fra ynglestedet. 
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3.3.6 Grønbroget tudse Bufo viridis 

Bevaringsstatus og levevis  
Grønbroget tudse forekommer spredt på Øerne i den kontinentale region 
(Fog m.fl. 2001). Arten menes at være i tilbagegang, og udbredelse og be-
standsstørrelsen vurderes ugunstige. Bevaringsstatus for grønbroget tudse 
blev for perioden 2001-2007 vurderet som ugunstig i den kontinentale region 
(Søgaard m.fl. 2008).  

Tidligere var grønbroget tudse mere udbredt på Øerne (Fog m.fl. 2001). Ar-
ten har været i tilbagegang og forekommer nu spredt på Sydfyn, Sjælland, 
Lolland, Falster, Møn, Bornholm og en række mindre øer. Der vurderes at 
være omkring 110 lokale bestande (Pihl m.fl. 2000). Bestandsstørrelsen blev i 
2000 anslået til 10.000 individer. Bestandene på Samsø og Sprogø er for-
holdsvis store, og på Lolland, Falster og det vestlige Møn er arten relativ 
vidt udbredt, men ellers er der tale om små bestande. 

Grønbroget tudse yngler her i landet oftest kystnært i forskellige typer 
vandhuller uden vegetation (Fog m.fl. 2001). Arten kan yngle i nyopståede 
vandhuller og brakvandshuller. Selv temporære vandsamlinger kan være 
vigtige, hvis de varer mere end 6-7 uger i april-august. Ynglevandene skal 
helst være uden andre konkurrerende paddearter og rovdyr som større fisk. 
Uden for yngletiden findes grønbroget tudse i forskelligartede solbeskinne-
de habitater med sparsom vegetation, fx strandenge og græssede enge. Ar-
ten kan findes flere kilometer fra ynglevandhullet uden for yngletiden 
(Brunken 2004, Smith & Green 2005). De fleste tudser bruger dog terrestriske 
levesteder under et par kilometer fra yngelstedet. Voksne tudser kan tåle 
vand med 20 ‰ salt og kan spredes via brakvande, fx i Øresund og Det syd-
fynske Øhav.  

I Tyskland er grønbroget tudse udbredt, men den er truet (Klinge & Winkler 
2005). I Sverige findes arten kun i meget små bestande langs Øresundsky-
sten af Skåne (Fog m.fl. 2001). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for grønbroget tudse forudsætter, at arten fore-
kommer i den kontinentale region (på Sydfyn, Sjælland, Lolland, Falster, 
Møn, mindre øer omkring disse og på Bornholm), og at udbredelsen er stabil 
eller stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 
59). Der skal endvidere være indikationer på, at bestandene er stabile eller 
stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). Desuden skal 
antallet af lokaliteter med forekomst af grønbroget tudse være stabil eller 
stigende. Det er ikke muligt at fastsætte, hvor mange lokaliteter med fore-
komst, der skal til for at opnå gunstig bevaringsstatus for de enkelte bestan-
de, da antallet af lokaliteter vil afhænge af antallet af padder på de enkelte 
lokaliteter og deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
På de nuværende levesteder er det en forudsætning for gunstig bevarings-
status, at der opretholdes eller skabes gode levevilkår for grønbroget tudse 
(Tabel 60). Der skal være indikationer på, at lokale bestande er stabile eller 
stigende inden for de naturlige fluktuationer set i relation til den regionale 
metabestands status. Endvidere skal antallet af nuværende og potentielle 
ynglevande/-samlinger for grønbroget tudse være stabilt eller stigende, og 
der skal være stabilt eller stigende arealer med egnede terrestriske leveste-
der for arten inden for et par kilometer fra ynglevandene. For at begrænse 
prædationstrykket på paddeyngel bør udsætninger af fisk, krebs og ænder 
ikke finde sted i ynglevandhuller. Afstanden mellem ynglevande og inten-
sivt dyrkede arealer skal være stabil eller stigende, så risikoen for forurening 
af ynglevandhuller/-samlinger og omkringliggende terrestriske levesteder 
mindskes. 

Tabel 59. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for grønbroget tudse på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirknin-
ger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal voksne individer Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

 

Bestandsstørrelse for 
grønbroget tudse er 
ikke estimeret. Den 
samlede bestand blev i 
2000 anslået til 10.000 
dyr (Phil m.fl. 2000). 

*Bestand Antal voksne individer Stabil eller stigende 

 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af arten Stabil eller stigende ift. 
FRR 

 

Grønbroget tudse fin-
des spredt i den konti-
nentale region på Syd-
fyn, Sjælland, Lolland, 
Falster, Møn, Born-
holm, samt mere ud-
bredt på Samsø, Sprog-
ø og flere andre øer. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabil eller stigende 

 

Levesteder Vandhuller/-samlinger 
med yngleaktivitet 

Antal ynglevande med 
kvækkende hanner, 
haletudser eller æg  

Stabilt eller stigende Vande uden vegetation 
er ofte de bedst yngle-
steder for grønbroget 
tudse. Bestande bør 
have adgang til flere 
egnede ynglesteder 
indenfor et par km’s 
afstand med egnede 
terrestriske levesteder 
omkring. 

Egnede levesteder Antal ynglevande med 
forekomst og andre eg-
nede steder for arten 

Stabilt eller stigende 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Opdyrkning (A01) 

Gødskning (A08) 

Veje og jernbaner (D01) 

Dræning og opfyldning 
af vandhuller, små søer 
mv. (J02.01) 

Fragmentering (J03.02) 

Vandforurening (H01) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Levevilkårene for grøn-
broget tudse forringes 
bl.a. ved intensiv area-
udnyttelse omkring 
vandhuller, opfyldning 
og dræning af vand-
huller og tilgroning af 
levesteder. Store veje, 
jernbaner og intensiv 
arealanvendelse frag-
menterer bestandene 
med øget indavlsrisiko 
til følge. 
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Tabel 60. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for grønbroget tudse på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestand *Forekomst Fund af grønbroget 
tudse (voksne tudser, 
haletudser eller æg) 

Forekomst af arten Kvækkende hanner kan 
registreres om natten i 
april-juni, ægstrenge i 
maj-juni og haletudser i 
maj-juli. 

Bestand Antal kvækkende han-
ner 

Stabilt eller stigende 

Levested Vandkvalitet Vandets klarhed Stabil eller stigende Rent, klart vand øger 
sandsynligheden for 
ynglesucces for grøn-
broget tudse. 

 Skygge Andel af vandfladen 
som skygges af træer 
og buske 

Stabil eller faldende Skygge reducerer ar-
tens ynglesucces. 
Størstedelen af vand-
fladen bør være sol-
eksponeret midt på 
dagen om sommeren. 

 Vegetation Tæthed og højde i og 
omkring vandsamling/-
hul 

Stabil eller faldende Grønbroget tudse trives 
bedst på arealer uden 
eller med lav og åben 
vegetation. 

 Kontakt til ekstensivt 
udnyttede arealer 

Areal af udyrkede og 
ekstensivt udnyttede 
arealer ved ynglevande 

Stabilt eller stigende  For at arten kan trives 
uden for yngletiden skal 
arealudnyttelsen om-
kring ynglevandene 
være ekstensiv. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
ynglevandhuller/-sam-
linger 

Antal og areal af yngle-
vande  

Stabilt eller stigende  Lokale bestande af 
grønbroget tudse er 
afhængig af adgang til 
flere egnede yngle-
vande med korte af-
stande imellem, eller 
egnede terrestriske 
levesteder mellem 
ynglevandene. 

Terrestriske levesteder Størrelse af udyrkede 
og ekstensivt udnyttede 
arealer nær ynglevande 

Stabilt eller stigende  Arten findes uden for 
yngletiden typisk på 
areal med lav eller 
sparsom vegetation 
(bar jord, grus, sten 
eller sand, strandbred-
der, diger, strandeng, 
overdrev, skrænter, 
klipper, grusgrav eller 
lavt græs) under et par 
km fra ynglestedet. 
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3.4 Dagsommerfugle 

3.4.1 Sortplettet blåfugl Maculinea arion 

Bevaringsstatus og levevis  
Siden 1997 er sortplettet blåfugl kun registreret på Møn i den kontinentale 
region (Rasmussen 2007a, Søgaard m.fl. 2006). Målrettet naturpleje på artens 
sidste ynglelokalitet har stabiliseret bestanden, og den har tilsyneladende 
etableret sig på to egnede nabolokaliteter (Søgaard m.fl. 2006). Udbredelses-
området og antallet af lokaliteter med arten vurderes for lavt til at sikre ar-
tens overlevelse. Bevaringsstatus for sortplettet blåfugl blev for perioden 
2001-2007 vurderet som ugunstig i den kontinentale region (Søgaard m.fl. 
2008). I den atlantiske region blev sortplettet blåfugl registreret ind til 1997. 
Artens forekomst i denne region betragtes som marginal, hvorfor bevarings-
status i den atlantiske region ikke er vurderet selvstændigt. 

Tidligere er sortplettet blåfugl kendt fra omkring 50 lokaliteter spredt på 
Bornholm, Møn, i Syd-, Nordøst- og Nordvestsjælland, Sydfyn, på Samsø, 
Djursland, ved Horsens, i Vendsyssel, Hanherred og Thy. Siden 1980 er ar-
ten kendt fra 7 lokaliteter. Siden 1994 er arten registreret på 3 lokaliteter: 
Møn, Bulbjerg (indtil 1997) og Grønnestrand i Hanherred (indtil 1994), samt 
med et enkelt eksemplar på Bornholm (i 1996) (Pihl m.fl. 2000, Rasmussen 
2007a). Ved overvågningen i 2004-2005 blev der registreret i alt 125 flyvende 
individer på de to lokaliteter på Møn (Søgaard m.fl. 2006).  

Sortplettet blåfugl er tilknyttet soleksponerede, næringsfattige naturtyper 
som overdrev, klitter, heder og lignende. Arten har specifikke krav til leve-
stedet. Sommerfuglelarverne lever i en kort periode på værtsplanterne timi-
an (Thymus spp.) eller merian (Origanum vulgaris), og adopteres herefter af 
Myrmica-myrer (Elmquist & Nielsen 2007). Larverne har den højeste overle-
velsesrate hos den varmekrævende Myrmica sabuleti. Nogle bestande af sort-
plettet blåfugl fluktuerer meget, mens andre er mere stabile (Elmquist & Ni-
elsen 2007). En stabil forekomst og tætheden af værtsmyrer er vigtige para-
metre for overlevelsen af sortplettet blåfugl på en lokalitet (Griebler & Seitz 
2002, Nowicki m.fl. 2007).  

Sortplettet blåfugl er i tilbagegang i Europa pga. eutrofiering og tilgroning af 
dens levesteder. I Sydsverige findes spredte bestande (Elmquist & Nielsen 
2007). Arten er næsten forsvundet fra Nordtyskland og det nordlige Polen 
(LANUV NRW 2006, IOP 2004).  

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for sortplettet blåfugl i Danmark forudsætter, at ar-
tens forekommer på Møn og i Hanherred, og at udbredelsen er stabile eller 
stigende ift. artens mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 61). 
Der skal endvidere være indikationer på, at størrelsen af de enkelte bestande 
er stabil eller stigende ift. artens mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP). 
Ideelt skal stigningen i den nuværende bestand ske ved spredning til nye lo-
kaliteter. Det er ikke muligt at fastsætte, hvor mange lokaliteter med fore-
komst af sortplettet blåfugl, der skal til for at opnå gunstig bevaringsstatus 
for de enkelte bestande, da antallet af lokaliteter vil afhænge af antallet af 
sommerfugle på de enkelte lokaliteter og deres størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
Gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau forudsætter, at der på nuværende 
levesteder opretholdes eller skabes gode levevilkår for sortplettet blåfugl. 
Vegetationen på levestederne skal være lavtvoksende og lysåben med en høj 
forekomst af timian/merian og værtsmyrer. På lokalt plan skal bestan-
de/metabestande af sortplettet blåfugl være stabile eller stigende inden for 
de normale fluktuationer set i sammenhæng med metabestandens status 
(Tabel 62). Lokale bestandsstørrelser kan fluktuere meget, hvorfor udviklin-
gen skal vurderes over en længere årrække. For at minimere risikoen for til-
fældig uddøen af bestande, bør der findes flere egnede yngleområder med 
indbyrdes kontakt i en metabestandsstruktur. 

Tabel 61. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for sortplettet blåfugl på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate overvåg-
ningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative påvirknin-
ger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal flyvende individer 
af sortplettet blåfugl 

Stabil eller stigende ift, 
FRP 

Bestandsstørrelse for 
sortplettet blåfugl er 
ikke estimeret. I 2005 
blev registreret i alt 125 
flyvende individer på 
Møn (Søgaaard m.fl. 
2006).  

*Bestand Antal flyvende individer 

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af sort-
plettet blåfugl 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Sortplettet blåfugl fore-
kom i 1994 på Møn, 
Bulbjerg og Grønne-
strand i Hanherred, 
men forekomsten vur-
deres at skulle øges ud 
over disse områder for 
at bestandene blive 
levedygtig.  

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabil eller stigende 

Levesteder Nuværende og egnede 
levesteder 

Antal og areal med 
forekomst og andre 
egnede levesteder for 
arten 

Stabil eller stigende Flere og større arealer 
med forekomst af arten 
er en forudsætning for 
at opnå levedygtige be-
stande for sortplettet 
blåfugl. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Nedlæggelse af græs-
ningssystemer (A04.03) 

Gødskning (A08) 

Andre naturlige proces-
ser, indavl (K05.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer langs-
igtet bevaring af arten 

Tilbagegangen for sort-
plettet blåfugl vurderes 
forårsaget bl.a. af inten-
siveret landbrugsdrift, 
næringsstofbelastning 
og tilgroning. Med den 
nuværende meget lille 
og isolerede bestand er 
der overhængende risi-
ko for uddøen ved til-
fældigheder eller indavl. 
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Tabel 62. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for sortplettet blåfugl på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Flyvende individer af 
sortplettet blåfugl 

Observation af arten Arten flyver på yngle-
stedet i juli, men kan 
afhængigt af vejret 
observeres fra medio 
juni til sidst i august. 

*Bestand Flyvende individer Stabil eller stigende  

Levested *Værtsplanter for larver 
af sortplettet blåfugl 

Forekomst af timian og 
merian iht. DAFOR-
skala 

Stabil eller stigende Forekomsten af værts-
planter skal mindst 
være ’Occasional’ iht. 
DAFOR-skalaen. 
Værtsplanterne skal stå 
tilstrækkelig tæt og ikke 
stå skjult i den øvrige 
vegetation. 

Værtsmyrer Forekomst af Myrmica-
myrer, helst Myrmica 
sabuleti 

Stabil eller stigende Det er afgørende for 
arten, at mindst 50% af 
værtsplanterne vokser 
<2m fra et Myrmica-
myrebo, og at tætheden 
af myreboer er >500 pr. 
ha. 

Blomstrende urter Forekomst iht. DAFOR-
skala 

Stabil eller stigende og 
mindst ’Frequent’ 

Forekomsten af nektar-
planter (fx timian, meri-
an, blåhat, blåmunke og 
knopurt).  

Vegetationshøjde og  
–tæthed 

Areal med lavtvoksende 
og lysåbne plantesam-
fund med vegetations-
højde mellem 5cm og 
20cm og blotlagte jord-
pletter.  

Stabil eller stigende Værtsmyrerne kræver 
det varme mikroklima, 
som opstår i lav, solbe-
skinnet vegetation med 
blotlagte jordpartier. 
Højere eller tæt vege-
tation kan bortskygge 
larvernes værtsplanter. 
Værtsplanter og andre 
spredte urter kan være 
højere end 20cm. 

Tilgroning med ved-
planter 

Dækningsgrad af træer 
og buske  

Stabil eller faldende Sortplettet blåfugl er af-
hængig af opretholdel-
sen af lysåben, lav urte-
græs vegetation med 
maksimalt 10% dæk-
ning af vedplanter. 
Buske kan give læ og 
bruges som skjulested 
for sommerfuglene. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal med forekomst af 
sortplettet blåfugl, eller 
andre i øvrigt egnede 
arealer for arten 

Stabil eller stigende  Stigende arealer med 
egnede levesteder for 
sortplettet blåfugl er en 
forudsætning for at op-
nå og opretholde leve-
dygtige bestande. 
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3.5 Guldsmede 

3.5.1 Grøn mosaikguldsmed Aeshna viridis 

Bevaringsstatus og levevis  
Grøn mosaikguldsmed forekommer spredt i Nordøstsjælland, Øst- og Syd-
jylland, på Fyn og Bornholm (Rasmussen 2007b). Antallet af lokaliteter med 
forekomst af arten og den samlede bestandsstørrelse vurderes som begræn-
set. Der findes dog stadig nye lokaliteter, og arten synes at være under 
spredning. Bevaringsstatus for grøn mosaikguldsmed blev for perioden 
2001-2007 vurderet som moderat ugunstig i begge biogeografiske regioner 
(Søgaard m.fl. 2008). 

Grøn mosaikguldsmed er først og fremmest kendt fra Nordøstsjælland 
(Rasmussen 2007b). Desuden er arten registreret spredt i Syd- og Midtjyl-
land samt på Fyn og Bornholm. Ved overvågning i perioden 2006-2008 er ar-
ten fundet i Nordsjælland, Odsherred, Øst- og Sydjylland samt på Bornholm 
i den kontinentale region (Søgaard & Asferg 2009). Desuden er arten blevet 
genfundet på Fyn. Arten blev fundet i den sydlige del af den atlantiske regi-
on. Den er dog forsvundet fra nogle af de kendte lokaliteter i Sydvestjylland 
(Søgaard & Asferg 2009). 

Grøn mosaikguldsmed er knyttet til vande med krebseklo (Stratiotes aloides), 
som hunnen lægger æg i (Rasmussen 2007b). Herudover varierer karakteren 
af ynglestederne fra små vandhuller, over større søer og gamle tørvegrave til 
vegetationsrige kanaler/digegrave med stillestående vand. Ynglevandene 
må hverken være for næringsfattige eller næringsrige. Tilbagegang i fore-
komsten af krebseklo, som følge af eutrofiering, er en medvirkende årsag til 
tilbagegangen for grøn mosaikguldsmed. På flere af de nyeste fundlokalite-
ter hænger forekomsten af grøn mosaikguldsmed sammen med udplantning 
af krebseklo. 

Grøn mosaikguldsmed forekommer spredt i Sydsverige og i spredte, stærkt 
truede bestande i Nordtyskland (Askew 2004, LANUV SH 2007). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Gunstig bevaringsstatus for grøn mosaikguldsmed i Danmark forudsætter, 
at artens udbredelse i den kontinentale region og i den atlantiske region er 
stabil eller stigende ift. mindste gunstige udbredelsesområde (FRR) (Tabel 
63). Der skal endvidere være indikationer på, at den samlede bestands-
størrelse er stabil eller stigende ift. mindste gunstige bestandsstørrelse (FRP) 
i begge biogeografiske regioner. Desuden skal grøn mosaikguldsmed fore-
komme på et stabilt eller stigende antal lokaliteter i begge regioner. Det er 
ikke muligt at fastsætte, hvor mange lokaliteter med forekomst, der skal til 
for at opnå gunstig bevaringsstatus for de enkelte bestande, da antallet af lo-
kaliteter vil afhænge af antallet af guldsmede på de enkelte lokaliteter og de-
res størrelse og kvalitet. 
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Lokalt niveau 
Forudsætninger for at opnå gunstig bevaringsstatus for grøn mosaik-
guldsmed lokalt er, at de lokale bestande/metabestande er stabile eller sti-
gende inden for de naturlige fluktuationer (Tabel 64). På de nuværende le-
vesteder skal der opretholdes eller skabes gode yngle- og opvækstmulighe-
der. Det indebærer blandt andet, at antallet og størrelsen af vandhuller eller 
kanaler/digegrøfter med forekomst af grøn mosaikguldsmed og krebseklo 
er stabilt eller stigende. For at begrænse prædationstrykket på guldsmede-
larver bør udsætninger af fisk, krebs og ænder ikke finde sted i ynglevande 
for grøn mosaikguldsmed. For at vurdere bevaringsstatus for bestande af 
grøn mosaikguldsmed mere præcist er det nødvendigt med mere viden om 
bestandsstørrelser og -dynamik. 

Tabel 63. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for grøn mosaikguldsmed på nationalt, biogeografisk niveau. *Obligate over-
vågningsindikatorer. FRP: Favourable Reference Population. FRR: Favourable Reference Range. Koderne ved negative på-
virkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Antal individer af grøn 
mosaikguldsmed 

Stabilt eller stigende ift. 
FRP 

Den samlede bestands-
størrelse for grøn mo-
saikguldsmed og ud-
veksling mellem be-
standene kendes ikke.  

*Bestand Antal individer Stabil eller stigende  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af grøn 
mosaikguldsmed 

Stabil eller stigende ift. 
FRR 

Grøn mosaikguldsmed 
findes spredt i begge 
biogeografiske regioner 
i Nordøstsjælland, på 
Fyn og Bornholm samt i 
Øst- og Sydjylland i 
begge biogeografiske 
regioner. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten 

Stabil eller stigende  

Levesteder Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal/længde af vand-
huller/kanaler med fore-
komst eller andre egne-
de levesteder for grøn 
mosaikguldsmed 

Stabil eller stigende  Mængden af egnede 
levesteder vurderes at 
være en afgørende fak-
tor for artens mulighed 
for at opnå levedygtige 
bestande. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 

og trusler 
Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Vandforurening (H01) 

Dræning og opfyldning 
af grøfter, vandhuller, 
små søer mv. (J02.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der sikrer lang-
sigtet bevaring af arten 

Grøn mosaikguldsmed 
er bl.a. afhængig af en 
tilstrækkelig god vand-
kvalitet og vandstand 
på ynglestederne og 
ændringer som opfyld-
ning og dræning.  
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Tabel 64. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for grøn mosaikguldsmed på lokalt niveau. *Obligate overvågningsindikatorer.

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Forekomst af grøn 
mosaikguldsmed (lar-
ver, afskudte larve-
huder eller voksne)  

Tilstedeværelse af 
arten 

Arten eftersøges i juni-
august, fx ved visuel 
observation af voksne 
individer eller afskudte 
larvehuder.  

*Bestand Antal individer Stabilt eller stigende  Der foreligger ikke en 
standardiseret metode 
til bestandsestimering 
af grøn mosaikguld-
smed. 

Levested Værtsplante Forekomst af krebseklo Stabil eller stigende Grøn mosaikguldsmed 
er afhængig af krebse-
klo til æglægning. Uden 
krebseklo er en lokalitet 
ikke egnet som yngle-
sted for guldsmeden. 

 Vandkvalitet Vurderes ud fra til-
standsvurderings-
system for små søer 

Stabil eller stigende Kun ved lav nærings-
stofbelastning har kreb-
seklo gode vækstbe-
tingelser og ynglesuc-
ces for arten er mulig. 

 Skygge og tilgroning Forekomsten af skyg-
gende vedplanter eller 
rørsump omkring vand-
hul/kanal 

Stabil eller faldende Artens ynglesucces 
falder, hvis vedplanter 
skygger vandfladen. 
Størstedelen af vandfla-
den bør være solekspo-
neret midt på dagen om 
sommeren. 

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal/længde af vand-
huller/kanaler med fore-
komst og andre egnede 
levesteder for arten 

Stabilt eller stigende Grøn mosaikguldsmed 
er afhængig af et til-
strækkeligt stort areal 
med egne ynglesteder 
for at opretholde leve-
dygtige bestande. Den 
kan formodentligt kolo-
nisere ret isolerede 
vande med krebseklo.  
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3.6 Karplanter 

3.6.1 Krybende sumpskærm Apium repens  

Bevaringsstatus og levevis  
Krybende sumpskærm har længe - måske altid - været meget sjælden i 
Danmark. Krybende sumpskærm er kun kendt fra to lokaliteter på Fyn i den 
kontinentale region. Artens økologi gør, at den ofte optræder sporadisk. 
Dens frø kan ligge i jord eller mudder i årtier, og spire frem, hvis de rette be-
tingelser opstår. Spiredygtige frø må fortsat formodes at kunne forekomme 
på nogle af de tidligere voksesteder. Bevaringsstatus for krybende sump-
skærm blev ikke vurderet for perioden 2001-2007, da dens forekomst i Dan-
mark anses for marginal, og arten er ikke opført på den danske referenceliste 
over bilag II-arter (pr. august 2002). Af samme grund er der ikke udpeget 
habitatområder for arten. Hvis arten, fx som følge af klimaændringer, æn-
drer sin udbredelse, så dens forekomst ikke længere anses for marginal i 
Danmark, vil vurdering af bevaringsstatus og udpegning af habitatområder 
kunne blive aktuel. 

På Hindsholm på Nordfyn er arten fundet mindst fem forskellige steder på 
halvøen (Burmeier 2006, Eilstrup 1954, Det elektroniske TBU-kartotek 2007), 
senest i 1998 (Christiansen m.fl. 1999, Næsborg m.fl. 1998). Det seneste vok-
sested var en dyndet bred af en dam i en 2 m dyb mergelgrav. Den anden 
lokalitet er Holmskov Strand nord for Lundeborg. Arten blev registreret her 
i 1926 (Andersen 1926) og senest i 1948 (Egholm 1951). Voksestedet beskri-
ves som ’i en Lavning mellem to Strandvolde af næppe 1½ m Højde på en 
udyrket Strandfælled’ (Andersen 1926). Den voksede dels omkring fælle-
dens eneste vandhul for kreaturvanding, dels i en vanddrukken og lidt dyn-
det lavning i nærheden. 

Krybende sumpskærm er en flerårig hemikryptofyt (jordskorpeplante), der 
formerer sig vegetativt ved overjordiske udløbere og generativt ved frø, der 
kan flyde. Artens foretrukne voksesteder er dyndede bredder af vandhuller, 
fugtige ikke konstant våde ferske enge, strandsumpe og lignende. Vokseste-
derne er typisk karakteriseret af tidvist oversvømmes af ferskvand og en vis 
græsningspåvirkning, så vegetation holdes lav og lysåben. Begge danske 
voksesteder er kystnære. Andre steder i artens europæiske udbredelsesom-
råde vokser den i indlandet. Krybende sumpskærms økologiske krav er fug-
tig, ikke våd, jordbund, der er svagt basisk til svagt sur med et højt indhold 
af kvælstof (Burmeier 2006). Den optræder normalt på saltfattig til saltfri 
jordbund, men kan forekomme på svagt saltholdig bund (indhold af NaCl 
>0,1 %). Frøene kan spire i såvel vanddækket som ikke vanddækket tilstand, 
ligesom de er i stand til at spredes med vand, hvilket fremmer spiringen. 

De danske voksesteder er de nordligste i Europa, og den nærmeste nabofo-
rekomst findes på Femern, hvor der vokser en bestand i en fersk eng. Frø-
planter herfra er opformeret ex situ og udsat to andre steder i Schleswig-
Holstein med et positivt resultat (S. Lütt, pers. medd. 2007). 

Kriterier for gunstig bevaringsstatus 
Nationalt, biogeografisk niveau 
Vurdering af bevaringsstatus og udpegning af habitatområder for krybende 
sumpskærm i Danmark er ikke relevant, da artens forekomst at være spora-
disk og uregelmæssig (Bekendtgørelse om udpegning og administration af 
internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, bi-
lag 9). Da arten omfattes af Habitatdirektivets artikel 13 og bilag IV, er den 



105 

strengt beskyttet uanset hvor den måtte spire frem, idet beskyttelsen gælder 
generelt for arten over hele landet.  

Gunstig bevaringsstatus vil i så fald forudsætte, at arten forekommer på et 
stabilt eller stigende antal lokaliteter i den kontinentale region (Tabel 65), og 
at bestandene er stigende indtil de anses for levedygtige. De danske fore-
komster må anses for en marginal del af en større europæisk bestand, og har 
formodentligt ikke i historisk tid udgjort selvstændige bestande.  

Lokalt niveau 
Hvis arten spirer frem på en lokalitet, er den strengt beskyttet, idet den er 
omfattet af Habitatdirektivets artikel 13 og bilag IV. På tidligere og egnede 
levesteder for krybende sumpskærm kan det overvejes at forsøge at genska-
be eller skabe gode levevilkår for arten (Tabel 66), for at se om arten har spi-
redygtige frø i jorden.  

Tabel 65. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for krybende sumpskærm på nationalt, biogeografisk niveau, hvis arten æn-
drer sin forekomst, så den ikke længere kan anses for marginal. *Obligate overvågningsindikatorer. Koderne ved negative på-
virkninger og trusler henviser til EU-Kommissionens referenceliste for Artikel 17 afrapporteringen (http://bd.eionet.europa.eu). 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkninger 

Bestande Levedygtige bestande Vegetative og blom-
strende individer/kloner 
af krybende sump-
skærm 

Stigende indtil bestand-
en vurderes levedygtig 

Ved en klon forstås et 
individ, der formerer sig 
vegetativt ved udløbere, 
hvor de enkelte datter-
individer er levedygtige 
uafhængigt af moder-
individet. 

*Bestand Vegetative og blom-
strende individer eller 
kloner 

Stigende indtil bestand-
en vurderes levedygtig  

Udbredelse *Udbredelsesområde Udbredelse af krybende 
sumpskærm 

Stigende indtil bestand-
en vurderes levedygtig  

Arten er kun registreret 
sporadisk i Danmark. 
Artens frø kan ligge i 
jorden, og forstyrrelse 
heraf kan bevirke en 
fremspiring. 

Forekomstareal Antal lokaliteter med 
forekomst af arten  

Stigende indtil bestand-
en vurderes levedygtig  

Levesteder Nuværende og egnede 
levesteder 

Antal og areal af leve-
steder med forekomst 
og andre egnede leve-
steder for krybende 
sumpskræm 

Stigende indtil bestand-
en vurderes levedygtig  

Sandsynligheden for 
permanente bestande 
øges med stigende 
størrelse af egnede le-
vesteder. De delområd-
er, hvor arten tidligere 
har forekommet, bør 
vurderes som leve-
steder. 

Fremtidsudsigter Negative påvirkninger 
og trusler 

Hensyntagen bl.a. ved 
følgende aktiviteter: 

Ændret dyrkningsprak-
sis (A02) 

For højt eller lavt græs-
ningstryk (A04.01, 
A04.02) 

Brug af biocider (A07) 

Gødskning (A08) 

Indsamling og fjernelse 
af flora (F04) 

Dræning og opfyldning 
af grøfter, vandhuller, 
små søer mv. (J02.01) 

Stabil eller stigende 
hensyntagen og på et 
niveau, der muliggør 
opbygning af en leve-
dygtig bestand for arten  

 

De negative faktorer 
har formodentlig alle i 
samspil været medvirk-
ende årsag til artens 
tilsyneladende forsvin-
den fra de danske vok-
sesteder. Både over-
græsning og ophør af 
græsning kan true en 
bestand. Ved etablering 
af en ny bestand vil dis-
se faktorer kunne ud-
gøre trusler mod artens 
trivsel.  
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Såfremt arten ændrer sin forekomst, så den ikke længere er marginal, vil 
forudsætninger for gunstig bevaringsstatus på lokalt niveau være, at antallet 
af individer/kloner i den enkelte bestand er stabilt eller stigende, og at der 
på dens voksesteder opretholdes/skabes gode etablerings- og levevilkår for 
arten. 

Tabel 66. Kriterier til vurdering af bevaringsstatus for krybende sumpskærm på lokalt niveau, hvis arten ændrer sin forekomst, 
så den ikke længere kan anses for marginal. *Obligate overvågningsindikatorer. 

Parameter Egenskab Målbar enhed Kriterium Bemærkning 

Bestand *Forekomst Vegetative og blom-
strende individer/kloner 
af krybende sump-
skærm 

Tilstedeværelse af 
arten 

Ved en klon forstås et 
individ, der formerer sig 
vegetativt ved udløbere, 
hvor de enkelte datter-
individer er levedygtige 
uafhængigt af moder-
individet. 

*Bestand Vegetative og blom-
strende individer/kloner 

Stabilt eller stigende 

Levested Hydrologi Grundvandsniveau Stabilt eller stigende Krybende sumpskærm 
vokser på steder med 
fugtig, ikke konstant 
våd jordbund. Arten 
tolererer tidvis over-
svømmelse. 

Surhedsgrad pH Neutral Arten vokser på steder 
med svagt basisk til 
svagt sur våd eller 
fugtig jordbund. 

Vegetation Andel med lavtvoks-
ende plantedække 

Stabilt eller stigende  Arten er afhængig af et 
åbent, lavtvoksende ur-
tedække i bredzonen af 
vandhuller og lign. eller 
et fugtigt ferskengs-
plantesamfund. Tilgro-
ning og konkurrerende 
arter kan skade artens 
vækstmuligheder. 

Tilgroning med ved-
planter 

Dækningsgrad af ved-
planter 

Stabilt eller faldende Opvækst af træer og 
buske forringer vækst-
forholdene for arten.  

Græsning Græsningstryk Ekstensivt niveau Afgræsning holder ve-
getationsdækket lavt, 
skaber åbninger i vege-
tationsdækket, og krea-
turerne trykker frø ned i 
frøbanken. Afræsning 
kan dog blive for inten-
siv for arten. 

Blotlagt jordbund Forekomst af blotlagt 
jordbund 

Jævnlig eller hyppig 
forekomst 

Krybende sumpskærm 
er afhængig af blotlagt 
jordbund, da arten er 
konkurrencesvag i et 
sluttet vegetationsdæk-
ke.  

Levestedets størrelse Nuværende og egnede 
levesteder 

Areal af nuværende le-
vested og andre i øvrigt 
egnede levesteder for 
krybende sumpskærm 

Stabilt eller stigende Arten er ikke set i Dan-
mark siden 1998, men 
kan dukke op igen. 
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Rapporten beskriver de overordnede principper for med-
lemslandenes vurdering af bevaringsstatus for arter og 
naturtyper omfattet af EF-habitatdirektivets bestemmelser. 
Desuden opstilles faglige kriterier til vurdering af bevarings-
status for 22 arter på Habitatdirektivets bilag II og IV: 
12 pattedyr, 1 krybdyr, 6 padder, 1 dagsommerfugl, 1 guld-
smed og 1 karplante. De dækker arternes bestande, udbre-
delse, levesteder og fremtidsudsigter. Kriterierne er opstillet 
på både nationalt, biogeografi sk og lokalt niveau.  
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