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1 Indledning og baggrund 

Ballerup Kommune gennemfører i 2020-2021 en miljøvurdering af masterplanen 

for det nye Kildedal byudviklingsområde, hvor forhold omkring bilag IV-arter er 

vurderet. I dette notat redegøres der yderligere for den relevante lovgivning og 
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der udføres en vurdering og beskrivelse af hvordan arternes tilstedeværelse kan 

håndteres bedst muligt. 

1.1 Resumé 

Der er risiko for påvirkning af spidssnudet frø og flere arter af flagermus, ved re-

alisering af planen. Dog vurderes det, at påvirkningen kan afværges eller kom-

penseres i tilstrækkelig grad til, at arternes bestande i områder som følge af pla-

nen ikke vil blive påvirket væsentligt. Der anbefales afværgeforanstaltnin-

ger/projekttiltag i form af paddehegn, boardwalks, bord/bænkesæt og informati-

onstavler, skyggeanalyse, besigtigelse af træer der skal fældes, samt etablering 

af nye flagermusegnede hulheder i træer. 

2 Projektbeskrivelse  

Helhedsplanen for Kildedal bygger på en omdannelse af et barmarks-område til 

et kommende byområde ved Kildedal Station omgivet af natur (se Figur 2-1 og 

Figur 2-2). Helhedsplanen indeholder ambitioner om at etablere en sammen-

hængende bydel, som rummer områder til hhv. bolig, erhverv samt blandet bo-

lig og erhverv.  

Området skal rumme en bred vifte af funktioner, herunder institutioner til børne-

pasning og uddannelse, detailhandel og caféer samt sandsynligvis fritids- og kul-

turfaciliteter. I forslag til helhedsplan for Kildedal placeres ny station og bymidte 

vest for eksisterende station.  

De nordvestlige- og sydvestlige områder planlægges bebygget med rækkehuse 

og etageboliger med terræn og udsigt til omkringliggende natur. 

 

Figur 2-1 Skitsering af byggeri i udkast til Helhedsplan for Kildedal, WERK 
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Figur 2-2 Skitsering af byggeri og afstand til natur. Udkast til Helhedsplan for Kilde-

dal, WERK 

 

3 Lovgrundlag – Habitatdirektivets bilag IV 

EU habitatdirektivet1 har til formål at fremme biodiversiteten i medlemsstaterne 

ved at definere en fælles ramme for beskyttelsen af arter og naturtyper, der er 

af betydning for EU. Habitatdirektivet foreskriver bl.a. at medlemslandene skal 

sikre en streng beskyttelsesordning for de dyre- og plantearter, som er anført på 

direktivets bilag IV (de såkaldte bilag IV-arter). 

Beskyttelsesordningen indebærer bl.a. forbud imod alle former for forsætlig ind-

fangning eller drab af individer af disse arter. Ydermere er der forbud imod for-

sætlig forstyrrelse, særligt i yngleperioder (se tekstboks), samt forbud imod be-

skadigelse eller ødelæggelse af både yngle- og rasteområder. Direktivet er 

 
1 Rådets direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter 

med senere ændringer. 
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blandt andet implementeret i dansk lov ved habitatbekendtgørelsen2 og naturbe-

skyttelseslovens3 § 29a.  

Myndighedsrollen for godkendelse af de i dette notat foreslåede afværgeforan-

staltninger vil være delt imellem Miljøstyrelsen og Kommunen. Kommunen vil 

være myndighed for påvirkningen af beskyttede naturområder og de dertilhø-

rende bilag IV arter (skyggepåvirkning, stier, paddehegn og sandfang). Miljøsty-

relsen vil være myndighed for håndteringen af flagermus og ændret drift af fred-

skov (etablering af hulheder i træer).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Metode 

Vurderinger af om helhedsplanen kan påvirke bilag IV-arter foretages i bred for-

stand. Det betyder, at vurderingen ikke baseres på individniveau, men derimod 

på den bestand af den givne art, der findes i området. Vurderingen af bilag IV-

arter baseres derfor på, om den økologiske funktionalitet af et område for en lo-

kal bestand af bilag IV-arter kan opretholdes under anlæg såvel som drift (er 

området egnet for arten og vil det fortsat være det efter planen er realiseret). 

Hvis det vurderes, at projektet vil medføre, at områdets økologiske 

 
2 BEK nr. 1595 af 06/12/2018 om udpegning og administration af internationale 

naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.  
3 LBK nr. 240 af 13/3/2019 om naturbeskyttelse. 

 

Et yngleområde defineres som de steder, som er er nødvendige for parring 

eller kurtisering, Redebygning, hulebygning, fødsel eller æglægning og op-

vækst af yngel og unger 

 

Et rasteområde defineres som områder, som er vigtige for at sikre overle-

velsen af enkelte dyr eller bestande, når de er i hvile. Rasteområder er såle-

des områder, hvor arten i eller uden for yngletiden opholder sig. For at hvile, 

sove eller overvintre (dvale), i skjul i større koncentrationer (flokke), for at 

opfylde vigtige livsfunktioner (solbadning eller lignende). 

 

Forbuddet mod at ødelægge eller beskadige et yngle- og rasteområde be-

tragtes ikke i snæver forstand, som eksempelvis et enkelt træ med flager-

mus, men betragtes som det skovområde, som rummer flagermus. Det er 

indenfor det samlede skovområde lokalt, at yngle- og rasteområder opret-

holdes i hidtidigt omfang og kvalitet for den bestand, der er berørt. Princip-

pet om, at yngle- og rasteområdet samlet set ikke må beskadiges, kaldes 

princippet om økologisk funktionalitet. 

 

Det kan eksempelvis accepteres at nedlægge et vandhul, hvis der inden for 

bestandens netværk etableres et eller flere nye vandhuller eller andre natur-

typer, som samlet set sikrer, at den økologiske funktionalitet af den lokale 

bestands yngle- eller rasteområde opretholdes på samme niveau som før 

nedlæggelsen af vandhullet. 
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funktionalitet for en art ikke kan opretholdes, beskrives afværgeforanstaltninger, 

således at denne funktionalitet kan opretholdes.  

Arternes udbredelse og brug af området som yngle- og rasteområde baseres på 

den feltkortlægning foretaget af NIRAS i 2019 og 2020, suppleret med data fra 

Danmarks Miljøportal. 

Inden for eller i umiddelbar nærhed af projektområdet er der af NIRAS4 konsta-

teret tilstedeværelse af bilag IV-arten spidssnudet frø samt syv arter af flager-

mus, som alle er omfattet af bilag IV. 

5 Spidssnudet frø generelt 

Denne frø er mere aktiv midt om sommeren og mindre aktiv i den kolde årstid. 

Fra november går den i ret fast dvale. Den overvintrer mest på land, men kan 

også overvintre i vand. En uddybende beskrivelse af diverse bilag IV arter kan 

findes i bilag A. 

5.1 Spidssnudet frø ved Kildedal planområde 

Spidssnudede frø er registreret i 2019 i sø- og moseområderne lige nord for 

planområdets afgrænsning og syd for Engagerrenden, hvor der blevet registreret 

16 ægklumper af spidssnudet frø samt 25 ægklumper af ubestemt but/spidssnu-

det frø, hvilket kan indikere en bestand på under 50 hunner. Herudover er 

spidssnudet frø tidligere (2000-2011) registreret i to mindre vandhuller belig-

gende i Egedal kommune ved Vesterbjerg mose, og på sydsiden af et vandløb i 

nærheden. (se Figur 5-1 og Figur 5-2). Terrænet i den nordlige del af planområ-

det skråner kraftigt og planområdet ligger derfor en del højere. Planområdet er 

på nuværende tidspunkt afgræsset (besigtigelse af COWI februar 2021), og der 

er et stormasket trådhegn som adskiller mosen-/engområdet fra planområdet. 

Det vurderes, at bestandens yngle- og primære rasteområde består af vandhul-

lerne og det omkringliggende mose- og engområde. Det bakkede areal syd her-

for vurderes ikke at udgøre et rasteområde for spidssnudet frø men enkelte fø-

desøgende padder kan søge ud på arealet.  

 

 
4 Kortlægning af natur, beskyttet natur og beskyttede arter. Niras, januar 2020 
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Figur 5-1 Planområdet og tilstedeværelsen af § 3-beskyttet natur samt registrerede 

forekomster af spidssnudet frø 
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Figur 5-2 Øverste billede viser vådområde nord for planområdet. Nederste billede vi-

ser den store terrænvariation. COWI 2021. 

Der er i forbindelse med det kommende byområde vurderet at være følgende 

potentielle påvirkninger af arten: 

› Individdrab ved anlægsarbejder 

› Tilførsel af sediment til moseområdet i forbindelse med anlægsarbejdet, 

særligt i forbindelse med regnskyl og eventuelle skybrud.  

› Øget færdsel/forstyrrelse i mose og engområdet fra de kommende beboeres 

brug af området 

› Potentiel forværring af områdets ynglekvalitet pga. mulig skyggeeffekt fra 

bygninger 

Spildevand overfladevand fra planområdet forventes håndteret ved kloakering 

og regnvands bassiner, hvorfor en eventuel merpåvirkning af næringsstoffer/for-

urening herfra ikke er vurderet relevant (forringelse af naturtilstanden). 
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5.2 Anlægsarbejder og spidssnudet frø 

Det forventes, grundet terrænets betydelige hældning, at der skal ske terrænre-

gulering for at skabe jævne byggegrunde, hvilket indebærer gravearbejde og 

kørsel med tunge maskiner. Terrænregulering sker som regel april-oktober hvor 

jorden er tør nok. Som beskrevet herover kan individer af spidssnudet frø søge 

mod arealet i forbindelse med fødesøgning. Det forventes dog ikke umiddelbart, 

at frøerne vil bevæge sig langt op ad den stejle bakke, idet de med større sand-

synlighed vil søge mod de øvrige engområder eller det træbevoksede areal mod 

øst/nordøst. Det kan dog ikke udelukkes, at der kan ske individdrab under an-

lægsarbejder, hvis dette foregår inden for perioden maj-oktober, hvor arten er 

aktiv.  

Anlægsarbejder vil medføre blottede jordlag og materialebunker af f.eks. 

sand/grus/ler, som i forbindelse med nedbør og som følge af den stejle skråning 

ned mod moseområdet kan medføre at sediment vaskes ud i sø og moseområ-

derne og reducerer områdets egnethed for padder.  

Anbefaling 

Som en afværgeforanstaltning skal der opsættes midlertidigt paddehegn5 langs 

planområdets nordside mellem de beskyttede områder i nord og planområdet i 

syd. Hegnet opsættes i perioden marts – maj hvor padderne forventes at op-

holde sig i og omkring vandhullerne. Færdsel med maskiner på nordsiden af 

dette hegn må ikke forekomme. Nærmere detaljer omkring opsætning og tilsyn 

aftales med Ballerup Kommune. 

For at forhindre sedimenttilførsel til sø- og moseområdet skal der for foden af 

bakken etableres en grøft mellem arbejdsarealet og naturområdet (inden for 

paddehegnet) til sedimentering og nedsivning. Såfremt der pga. forholdende er 

behov for at bortlede vand fra grøften skal dette ledes igennem sedimentations-

bassin forud for tilledning til recipient. Ballerup Kommune er myndighed for tilla-

delse til nedsivning og/eller udledning. 

 

5.3 Naturområder og forstyrrelse 

Som allerede beskrevet planlægges bebyggelsen tæt på naturområdet. Det kan 

ses af Figur 2-1, at der planlægges stier i selve naturområderne. Man må for-

vente, at befolkningen vil ønske at bruge naturområderne rekreativt og en øget 

færdsel kan slide på vegetationen i området samt medføre en øget forstyrrelse 

af padderne, hvilket kan være kritisk i deres yngleperiode.  

Anbefaling 

Det kan derfor anbefales, at påvirkningen på naturområdet fra brugere reduce-

res. Dette kan gøres ved at opfordre brugerne (ved nudging) til kun at benytte 

naturen på en særlig med måde. Ved at etablere stier mindskes risikoen for at 

 
5 Paddehegnet opsættes i henhold til vejledningen Hegning langs veje, Vejdirek-

toratet 2011. 
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brugerne på egen hånd laver trampestier. Ved anlæg af stierne som boardwalks 

opfordres brugeren yderligere til at holde sig inden for de planlagte stier. Ligele-

des er boardwalks i sig selv mindre skadende for naturen. Ved mindre sårbare 

områder kan der opsættes bænke og lignende som indbyder til ophold og gene-

relt kan skiltning benyttes til at informere om naturen samt brugen af området. 

Det bør derfor overvejes på forhånd at indarbejde naturområdet i planlægningen 

på en måde, som vil være mest mulig skånsom herfor, Selvom naturområderne 

overvejende ligger uden for det egentlige planområde. Anbefalingerne er gæl-

dende for naturområderne både nord og syd for planområdet, Selvom der ikke 

nødvendigvis vil være forekomster af frøen i mosen mod syd. 

Ved detailplanlægning af tiltag i naturområdet og i forbindelse med ansøgningen 

om dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til etablering af de rekreative 

tiltag skal der foretages en vurdering af hvorledes disse tiltag vil påvirke områ-

det økologiske funktionalitet for spidssnudet frø. Ballerup Kommune er myndig-

hed ift. dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3, til etablering af board-

walks. 

 

Figur 5-3 De planlagte grønne korridorer samt stisystemer i naturområderne 

5.4 Udskygning fra bebyggelse 

Naturområdet som fungerer som yngle- og rasteområde for spidssnudet frø er 

beliggende lige nord for planområdet og bebyggelsen planlægges etableret op til 

grænsen. Terrænet falder i dag med ca. 15 meter på en 100 meter strækning 

mod sø/mose. Det kan ikke udelukkes, at der vil være en risiko for, at i hvert 

fald dele af naturområdet i en større del af dagperioden og på visse tidspunkter 
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af året, vil blive mere udskygget end det kan være i dag, hvis der opføres byg-

ninger. Bebyggelsen tæt på er planlagt som værende lav (2,45 etager) I praksis 

kan det betyde, at der kan blive mindre solindstråling i det tidlige forår hvor den 

spidssnudede frø begynder at yngle og har brug for, at sø/mosevand er blevet 

opvarmet af solen. I sommertiden hvor solen står højere på himlen vurderes der 

ikke at være risiko for udskygning af større betydning, medmindre den planlagte 

højde bliver ændret væsentligt. 

Anbefaling 

Det anbefales, at den maksimale bebyggelseshøjde i planområdets nordlige del 

fastsættes efter en skyggeanalyse, der tager højde for det eksisterende terræn. 

Yngleområdet (sø og mose) må ikke blive udskygget væsentligt i perioden om-

kring yngletiden (Maj-juni). Ved brug af ordet væsentligt lægges der op til, at 

området som helhed ikke må ændre karakter og at en mindre randpåvirkning 

ikke vil medføre påvirkninger af området eller dets egnethed som levested for 

spidssnudet frø, i en grad så den økologiske funktionalitet ikke kan opretholdes. 

Udskygning bør dog forsøges undgået i sin helhed. Hvis skygge på baggrund af 

skyggeanalyse vurderes at påvirke yngleområdet i væsentlig grad, skal der gen-

nemføres afværgeforanstaltninger således at områdets økologiske funktionalitet 

kan opretholdes. Dette kan være i form af erstatningsvandhuller på ikke skyg-

gede arealer i nærområdet. Erstatningsnatur skal anlægges to år (ynglesæso-

ner) inden påvirkningen forekommer, så områderne kan udvikle tilstrækkelig na-

tur til at være egnet for padderne.  Ved etablering af erstatningsvandhuller eller 

anden natur der kræver terrænregulering, er Ballerup Kommune myndighed ift. 

udstedelse af landzonetilladelsen.  

5.5 Konklusion for spidssnudet frø (og natur) 

Det konkluderes, at der skal foretages visse afværgeforanstaltninger for at 

undgå potentielle påvirkninger af bilag IV-arter og beskyttede naturområder: 

› Der skal opstilles midlertidige paddehegn ved planområdets nordside, hvis 

anlægsarbejder sker maj-juni. 

› Der etableres en afvandingsgrøft til opsamling af sedimentholdigt regnvand. 

› Stier igennem beskyttede naturområder skal udføres som boardwalks. Der-

tilhørende vurderinger ifht. dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 

skal forholde sig til tilstedeværelsen af spidssnudet frø. 

› Der skal laves en skyggeanalyse over bygningshøjde og terrænniveau som 

skal bruges til at fastsætte en grænse for maksimal bebyggelseshøjde, såle-

des at udskygning af ynglevandhuller ikke finder sted. Hvis bebyggelsen vil 

medføre væsentlig skyggepåvirkning og bebyggelseshøjde ikke begrænses, 

skal der etableres erstatningsnatur således at områdets økologiske funktio-

nalitet for arten kan opretholdes. 

 Ved at indarbejde ovenstående projekttiltag/afværgeforanstaltninger vurderes 

det, at områdets økologiske funktionalitet for spidssnudet frø kan opretholdes. I 

de forhold hvor påvirkningen endnu ikke er kendt (skyggepåvirkninger), vil 
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senere vurderinger fastlægge behovet for etablering af erstatningsnatur således 

at den økologiske funktionalitet kan opretholdes. 

6 Flagermus generelt 

Flagermus er nataktive og kan i dagtimerne findes i gamle bygninger under 

tage, sprækker og andre hulheder samt i træer i hulheder, spættehuller, under 

løs bark og i tæt beplantning. Vinterkvarterer skal være uforstyrrede og frost-

frie, men med ret lave temperaturer på 2'- 8'C.6 

6.1 Flagermus ved Kildedal planområde 

I og omkring planområdet er der registreret tilstedeværelse af syv flagermusar-

ter. Engagergård er et rasteområde og det væsentligste område for flagermus, 

hvor de øvrige blot er jagtområder mm. Se Figur 6-1 og Figur 6-2. Der er af 

Niras i besigtigelsesrapporten ikke foretaget en kortlægning af flagermusegnede 

træer. Rapporten erkender dog, at der blev observeret territorie markering nær 

planområdet hvilket er tegn på nærværende rasteområder og dermed er der 

også sandsynlighed for egnede træer.  

 

Figur 6-1 Registreringer af territoriemarkering og rasteområder for flagermus i nær-

heden af Kildedal planområde. 

 
6 https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/flagermus-i-huset/flagermuse-

nes-biologi/  

https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/flagermus-i-huset/flagermusenes-biologi/
https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/jagt/flagermus-i-huset/flagermusenes-biologi/
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Figur 6-2 Potentielle ledelinjer og jagtområder for flagermus i nærheden af Kildedal 

planområde. 

 

Der er i forbindelse med det kommende byområde vurderet at være følgende 

sandsynlige påvirkninger af flagermusene: 

› Nedrivning af bygninger som fungerer som rasteområde og fældning af 

træer som potentielt fungerer som yngle- og/eller rasteområde  

› Rydning af beplantning som understøtter jagene flagermus 

› Forstyrrelse af deres ledelinjer 

6.2 Nedrivning af bygninger og fældning af træer  

Jævnfør planen skal bygningerne på flyvestationen samt Engagergård nedrives. 

Flyvestationens bygninger er som ses ovenfor ikke vurderet egnet som rasteom-

råde for flagermus og området bliver kun brugt som jagt- og parringsterrito-

rium.  Engagergård har rastende individer af langøret flagermus.  

Ved Engagergård er der ligeledes et beplantningsbælte som kan indeholde fla-

germusegnede træer. Egnede træer kan også forekomme inden for det øvrige 

planområde, om end det på baggrund af planområdets afgrænsning og en 
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tidligere besigtigelse foretaget af COWI i februar 20217 afgrænser dette til even-

tuelle forekomster langs med jernbanen, ved parkeringspladsen syd for Kildedal 

station eller i området med overdrev i den sydøstlige del af planområdet.  

Anbefaling 

Da bygningerne på Engagergård er store åbne bygninger er udslusning ikke en 

mulighed, og det er i stedet for vigtigt, at tagkonstruktionen nedtages skån-

somt, således at eventuelle flagermus kan søge væk uden at tage skade. Dette 

skal være i samme tidsperiode som forvaltningsplan for flagermus angiver, at 

man kan fælde flagermusegnede træer (sidst i august til midt oktober eller slut 

april til start juni). 

Det skal så vidt muligt undgås at fælde flagermusegnede træer. I en senere fase 

når projekteringen er konkret nok til at se hvilke træer der skal fældes (hvis no-

gen), skal der for disse foretages en vurdering af egnetheden for flagermus og 

der skal tages stilling til de nødvendige afværgetiltag. 

For at undgå, at områdets økologiske funktionalitet for langøret flagermus for-

ringes ved nedrivning af Engagergård, skal der etableres nye rastemuligheder 

for arten. Dette kan gøres ved at udvælge større træer i området (min 40 cm i 

diameter i brysthøjde) hvori der, efter aftale og tilladelse fra ejer, etableres hul-

heder. Fredskovsområderne på HOFORs matrikel benævnt vandværksskoven i 

NIRAS´ notat og/eller skovmosen lige nord for planområdet vurderes at være 

egnet (Figur 6-1). Hulhederne skal etableres ved at udføre flere dybe snit med 

motorsav ca. 4 meter oppe i stammen. Disse snit frigør en kileformet klods, som 

udtages hvorefter "enden" af klodsen skæres fra, og klodsen sættes tilbage i 

stammen, se Figur 6-3. Denne form for kunstig hulhed skaber et tørt og velbe-

skyttet hulrum bag klodsen. Flagermus kan komme ind til hulheden gennem 

sprækken for neden af klodsen, og ellers kan der bores et adgangshul i klodsen. 

Etableres hulhederne korrekt går træerne ikke ud, men deres levetid vil blive 

nedsat, idet der er tale om en større skade. Det vurderes, at 20 hulheder af 1-2 

per træ. vil være sammenligneligt med hvad flagermusene vil miste ved ned-

læggelsen af gården. Typen af afværgeforanstaltning er foreslået (dog i andet 

projekt) efter anbefaling fra Danmarks førende flagermusekspert, Hans J. 

Baagøe.  

Foranstaltningen vil være et "teknisk anlæg" i fredskov (afhængigt af den valgte 

placering) og kan medføre krav om dispensation idet træerne skal servitutbe-

lægges og ikke må blive fældet. Miljøstyrelsen Storstrøm er myndighed herfor. 

Såfremt en aftale med lodsejere ikke kan opnås, kan der som alternativ i nær-

området opsættes såkaldte "Bat barns" eller "flagermustag" som i praksis er lof-

tet fra en lade opstillet på stolper. 

 

 
7 Bilag til besigtigelsesnotat om vurdering af skovbyggelinje ved Kildedal. COWI 

01-03-2021. 
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Figur 6-3 Kunstige hulheder til flagermus etableret i Bidstrup skovene. Fotos: Natur-

styrelsen Midtsjælland 

6.3 Forstyrrelse af ledelinjer 

Etableringen af det nye byområde kan påvirke flagermusenes brug af ledelinjer. 

Der etableres ikke nye større og befærdede veje som vil skære igennem eksiste-

rende ledelinjer. Det vurderes, at der vil opstå nye ledelinjer og potentielle jagt-

områder for flagermus langs de kommende grønne korridorer i planområdet 

(Figur 5-3). Der er på nuværende tidspunkt ikke lovhjemmel til at kræve afvær-

geforanstaltninger for ødelagte ledelinjer og fourageringsområder. 

Der vurderes ikke at være behov for særlige tiltag herom. 

6.4 Konklusion for flagermus 

Der vil være en påvirkning af flagermus som følge af projektet. Engagergård 

som har konstateret tilstedeværelse af rastende flagermus skal nedrives og et 

beplantningsbælte der potentielt kan indeholde flagermusegnede træer skal fæl-

des. Flyvestationen vurderes ikke vigtig for forekomsten a flagermus. Det kon-

kluderes, at det er nødvendigt at afværge potentielle påvirkninger af flagermus: 
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› Når det vides hvilke træer der skal fældes, skal der foretages en vurdering 

af deres egnethed for flagermus og de nødvendige afværgetiltag skal fast-

lægges. 

› Der skal oprettes mindst 20 kunstige hulheder i egnede træer som erstat-

ning for tabet af den flagermusegnede Engagergård. Kan der ikke opnås af-

taler med grundejere skal der i stedet opstilles "Bat barns" 

Ved at indarbejde ovenstående afværgeforanstaltninger vurderes det, at områ-

dets økologiske funktionalitet for flagermus kan opretholdes. Dog kan senere 

kortlægning af flagermusegnede træer som ryddes medføre behov for yderligere 

afværgetiltag.   
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Bilag A Baggrundsinformation om arterne 

I dette bilag beskrives kort de i notat omtalte arters biologi, som er relevant for 

vurderingerne af påvirkningerne på arterne.  

Langøret flagermus 

Langøret flagermus (Plecotus auritus): Om sommeren holder langøret flagermus 

oftest til i lader og på lofter med større, sammenhængende rum. Den kan dog 

også raste i hule træer. Arten foretrækker velforbundne mosaik-landskaber med 

gårde, haver, parker, alléer og små løvskove m.m. Levestederne kendetegnes af 

bladrige skovbryn og levende hegn, hvor flagermusene kan jage tæt på de 

”grønne vægge”. Langøret flagermus kan kun høres på få meters afstand og kan 

være overset. Langøret flagermus er i denne undersøgelse registreret i to områ-

der. For det første ved Engagergård, hvor arten både er registreret udenfor og 

indenfor bygninger. For det andet i området ved flyvepladsen/ Kildedalgården, 

hvor arten er registreret i vandværksskoven, langs ledelinjen ved banen og (via 

automatisk optageboks) ved bygningerne. Der er dog ikke sandsynliggjort raste-

forekomst af arten i bygningerne ved flyvepladsen. Der er tidligere fundet spor 

af rasteforekomst på gårde ved Knardrup, og arten er tidligere registreret ved 

Måløv og vest for Sørup. 

Spidssnudet frø 

Spidssnudet frø yngler i vandhuller i maj-juni. Hunnen lægger mellem 500 og 

3.000 æg. Æggene lægges et sted, hvor det kan hænge fast i noget bevoksning 

under vandet. 

Den kræver lidt varmere vand end f.eks. butsnudet frø for at yngle, og yngler 

derfor en smule senere. De små frøer går på land omkring Sankt Hans. 

Spidssnudet frø opholder sig tæt ved ynglevandhullerne og på nærliggende fug-

tige områder. Ungerne især opholder sig tæt på vandhullet, og et vandhul er 

derfor særligt egnet, hvis det er omgivet af enge, moser og græsmarker, hvor 

frøerne kan finde føde. 

 

Vandflagermus 

Myotis sp. / Vandflagermus (Myotis daubentonii): Vandflagermusens rastesteder 

findes om sommeren normalt i hule træer inden for ca. 1 km fra åer og søer. Ar-

ten er almindelig over hele landet, idet dens foretrukne jagtområder – frie vand-

flader – forekommer overalt. Vandflagermusen kan mest sikkert adskilles fra an-

dre arter i Myotis-slægten, når de jager lavt over vand. Derfor noteres kaldene i 

andre tilfælde som Myotis sp. Vandflagermusen er langt den hyppigst forekom-

mende art i Myotisslægten i Nordsjælland, hvorfor man normalt kan regne med, 

at fund af Myotis sp. er vandflagermus. Der er kun gjort få registreringer af My-

otis sp. Disse registreringer er gjort spredt langs ledelinjer, der forbinder træbe-

voksede områder, søer og åer. Myotis sp. er fundet ved Højeng 

nord for Måløv Byvej, nær vandværksskoven og langs banelinjen. Ved den tidli-

gere undersøgelse i 2011 blev Myotis sp. i flere tilfælde fundet i de naturpræ-

gede områder nord for Måløv Byvej. Der er større tørvegrave i området vest for 

Sørup, hvor vandflagermus kan jage, og arten jager givetvis også langs Værebro 

Å. 
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Dværgflagermus 

Dværgflagermus (Pipistrellus pygmaeus): Arten raster i bygninger og træer, 

gerne nær skov. Jagten foregår i reglen i lav højde over jorden, i snævre cirkler 

eller langs levende hegn. Dværflagermusen er almindelig i det meste af Dan-

mark, bortset fra Bornholm og Vestjylland. Dværgflagermus er observeret i alle 

de undersøgte dele af området. Områderne med vådområder, enge og spredte 

træbevoksninger fungerer som jagtområder, ligesom landhaverne langs Måløv 

Byvej. Der er fundet territoriehævdende hanner ved Engagergård, på Højeng, i 

vandværksskoven og i mindre omfang i erhvervsområdet. Der kunne ikke sand-

synliggøres rasteforekomster i undersøgte træer og bygninger. Det vurderes 

imidlertid, at arten med høj sandsynlighed raster på en af ejendommene langs 

Måløv Byvej, vest for Engagergård. Dværgflagermusen er udbredt i området 

vest for Måløv, hvor den bl.a. er fundet rastende i bygninger på Flyvestation 

Værløse.  

 

Troldflagermus 

Troldflagermus (Pipistrellus nathusii): Arten raster både i træer og bygninger. 

Troldflagermusen foretrækker gammel løvskov og jager også gerne over søer. 

Arten foretager lange trækbevægelser, og i træktiden om efteråret kan den fin-

des spredt over store dele af landet. Troldflagermus er registreret få gange ved 

Engagergård, og arten er desuden registreret med automatisk optageboks ved 

Kildedal-flyvepladsen. Arten var også ved tidligere undersøgelser fåtallig. Det 

vurderes derfor, at der ikke er betydende ynglebestande af troldflagermus i om-

rådet. 

 

Brunflagermus 

Brunflagermus (Nyctalus noctua): Arten raster udelukkende i træer, og dens ra-

steområder findes i skov- og parkområder med mange hule træer. Brunflager-

musene er hurtige flyvere, som kan jage i op til 10-20 km’s omkreds fra kolo-

nien. Jagten foregår i stor højde over jorden, en ten i store cirkler eller lineært 

langs skovbryn o.lign. Forekomsten af brunflagermus tyder på, at arten primært 

passerer de undersøgte steder på vej mod mere givtige jagtområder. De fleste 

observationer er gjort så lang tid efter solnedgang, at der antages at være stor 

afstand til rasteområder. Der er ikke ved tidligere undersøgelser sandsynliggjort 

rasteforekomst af brunflagermus i Måløv-området. 

 

Skimmelflagermus 

Skimmelflagermus (Vespertilio murinus): Arten er om sommeren almindelig i 

Nordsjælland. Skimmelflagermusen raster i bygninger og kan inden for undersø-

gelsesområdet potentielt have rastesteder i de spredte beboelsesejendomme. 

Skimmelflagermusen jager typisk i åbent terræn, i stor højde over jorden. Arten 

er fundet jagende ved søerne nord for Engagergård og ved erhvervsområdet. 

Der er ingen indikation af, at arten skulle raste i bygninger i området. Kaldene af 

skimmelflagermus og Sydflagermus (Eptesicus serotinus) kan i mange 



 

 

     

 18  VURDERING AF BILAG IV ARTER I FORLÆNGELSE AF MILJØVURDERING AF MASTERPLAN FOR KILDEDAL 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A221747-project/Shared Documents/60-WorkInProgress/10-Documents/Tillægsaftale - Notat om bilag IV arter/Notat om vurdering af bilag IV arter i 

forlængelse af miljøvurdering af masterplan for Kildedal.docx 

situationer være svære at adskille. Det er muligt at der også er gjort enkelte ob-

servationer af sydflagermus, som ligeledes udelukkende raster i bygninger. 

Skimmelflagermusen opholder sig om sommeren spredt i hele Nordsjælland. Om 

vinteren trækker flagermusene ind mod København, hvor de raster i højt beton-

byggeri. Skimmelflagermusene parrer sig om efteråret, hvor hannerne forsvarer 

territorium. Der er ved tidligere undersøgelser registreret territoriemarkering 

ved en stor bygning på Flyvestation Værløse. Dette tyder på, at der kan være 

overvintrende skimmelflagermus i store bygninger i området. Der kan således 

også være mulighed for dette i erhvervsområdet. Undersøgelserne omfatter ikke 

skimmelflagermusenes parringsperiode. 

 

 


