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Fotostandpunkter er fundet i samarbejde med kommunen fra de mest følsomme 
områder. Alle fotostandpunkter er offentligt tilgængelige.  

Fotos er taget med Canon EOS 5D mark 4, fullframe kamera på stativ. Linse 
EF24-105 mm. Der er anvendt brændvidde på ca. 36 mm (FOV horisontal 54°) 
svarende til mellem normal og let vidvinkel på alle billeder. Let vidvinkel er valgt 
for at få kontekst med på billerne, og afstanden til det visualiserede er så stor, 
at perspektivet ikke bliver forvrænget. Normal og standard linser er defineret til 
at være mellem 36 og 60 mm 35mm ækvivalent. Standpunkterne er taget på 
stativ i ca. 1,6 meter over terræn. Kamera og matchpunkter foran kamera er 
indmålt med landmåler RTK-GPS. 

For verificering af korrekt match mellem billede og 3D-model, er der anvendt la-
serscannet (DSM Digital Surface Model) fra Kortforsyning (SDFE), hvor terræn, 
bygninger, træer kan erkendes.  

Et virtuelt kamera er placeret i 3D-modellen samme sted, som kameralinsen er 
indmålt til. Det virtuelle kamera er drejet og justeret, så matchpunkter passer 
med matchpunkter, der både kan ses som GPS-koordinater i 3D-modellen og 
som landmålerstave på billederne. Landmålerstokkene er efterfølgende fjernet 
digitalt i billederne.  

Natbillede er taget 2/10-2019 kl. 19:24 i tusmørke 40 minutter efter solned-
gang. Solnedgang 2/10-2019 er 18:44. Dagsbilleder er taget 30/9-2019.  

3D modellen er opbygget i koordinatsystem KP2000s i samme koordinatsystem 
som CAD-tegninger af projektet. 

Projektet er opbygget af følgende hovedkomponenter:  
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› Skinner og spor er placeret fra CAD streger 

› Galger hen over spor er placeret med 50 meters afstand 

› Galge tophøjde 8,5 meter over terræn 

› På hver galge er der placeret lamper med 4 meters mellemrum 

› Kørestrømsmaster er vist med en højde på 9 meter 

› Bygninger er vist som detaljeret model med op til 10 meters højde (hjulaf-
drejning dog 9 meter, teknikhytter 3,4 meter) 

› Terrænkote anvendt for baneterræn er 8,6 meter 

› Lynafleder op til 20 meter over terræn. Lynaflederen er ikke synlig ved vi-
sualisering, hvilket kan ses på Figur 6 

› Der er vist en ventilationskasse på taget med en højde på 2,8 m.  

Herudover er vist: forsinkelsesbassiner, område med nye træer med højde mel-
lem 10 og 13 meter med enkelte fyrretræer på 15 meter, parkeringsplads med 
biler, veje på terræn og trådhegn.  

Lysvirkningen fra projektområdet er vist på natbilledet som lys fra lamper i gal-
ger og vist som vidvinklet spotlys for hver lampe.  

Visualiseringerne af fremtidsscenarierne er et bud på hvordan, det fremtidige 
landskab kan komme til at se ud.  
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Figur 1 Kortet viser resultatet af viewshed-analysen, som viser det geografiske 
område, som er synligt fra en specifik lokation. De røde felter markerer 
området, hvor værkstedet er synligt. 
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Figur 2 Kortet viser de udvalgte fotostandpunkter, hvorfra projektet er visualise-
ret.  
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Figur 3  Foto fra Fårebakkerne ned mod værkstedsområdet, som det ser ud i dag. 
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Figur 4   Fotostandpunkt 1, Referencescenariet med kørestrømsmaster langs banen set fra toppen af Fårebakkerne mod sydvest. 
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Figur 5 Fotostandpunkt 1, fremtidig situation med værksted, hjulafdrejning og sporarealer med tog fra toppen af Fårebakkerne mod sydvest. 
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Figur 6  Fotostandpunkt 1, fremtidig situation. Værkstedet set fra toppen af Fåre-bakkerne mod nordøst. Værkstedsbygningen, bygning til hjulaf-

drejning og sporarealer vil være synlige herfra. Visualiseringen er med skærmende beplantning og er et bud på hvordan, det fremtidige landskab kan 

komme til at se ud. 
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Figur 7 Fotostandpunkt 1, viser lynafleder ved værkstedsbygningen. Lynaflederens kan ikke ses. Placeringen er markeret med en rød cirkel.    
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Figur 8 Fotostandpunkt 1, natvisualisering af situationen i dag set fra toppen af Fårebakkerne mod sydvest.  
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Figur 9   Fotostandpunkt 1, natvisualisering af referencesituationen set fra toppen af Fårebakkerne mod nordøst 
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Figur 10 Fotostandpunkt 1, natvisualisering af værkstedet og sporarealer uden beplantning, set fra toppen af Fårebakkerne mod sydvest. 
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Figur 11  Fotostandpunkt 1, natvisualisering af fremtidig situation. Værkstedet set fra toppen af Fårebakkerne. På visualiseringen ser lyskeglerne 
langs banen ud til at være adskilte, den egentlige opfattelse vil nærmere være, at der er belysning lags hele banelegemet, men at 



 

 

     
 14  BILAG B VISUALISERINGER  

 F:\Landskab og Skov\Medarbejdere\Hecla\DSB Næstved ver 2\Appendix B visualiseringer.DOCX 

denne er kraftigst ved lyskilderne. Visualiseringen er med skærmende beplantning og er et bud på hvordan, det fremtidige landskab 
kan komme til at se ud. 
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Figur 12  Foto fra Stejlehøj ind mod værkstedsområdet, som det ser ud i dag.  
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Figur 13  Fotostandpunkt 2, referencesituationen fra toppen af Stejlehøj. 
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Figur 14  Fotostandpunkt 2, fremtidig situation. Værkstedet set fra toppen af Stejle-høj. Visualiseringen er med skærmende beplantning og er et 
bud på hvordan, det fremtidige landskab kan komme til at se ud. 
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Figur 15 Fotostandpunkt 2, natvisualisering af situationen i dag set fra toppen af Stejlehøj mod nordvest. 
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Figur 16 Fotostandpunkt 2, referencescenariet med kørestrømsmaster, natvisualisering set fra toppen af Stejlehøj mod nordvest. 
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Figur 17 Fotostandpunkt 2, natvisualisering af værkstedet og sporarealer med beplantning, set fra toppen af Stejlehøj mod nordvest. 
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Figur 18  Foto fra Skovmøllevej ved Myrup ind mod værkstedsområdet, som det ser ud i dag. 
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Figur 19  Fotostandpunkt 3, referencesituationen set fra Skovmøllevej i Myrup. 
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Figur 20  Fotostandpunkt 3, fremtidig situation. Værkstedet set fra Skovmøllevej i Myrup. Visualiseringen er med skærmende beplantning og er 
et bud på hvordan, det fremtidige landskab kan komme til at se ud. 
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Figur 21 Fotostandpunkt 3, natvisualisering af situationen i dag set fra Skovmøllevej i Myrup. 
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Figur 22 Fotostandpunkt 3, referencescenariet med kørestrømsmaster, natvisualisering set fra Skovmøllevej i Myrup. 
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Figur 23 Fotostandpunkt 3, natvisualisering af værkstedet og sporarealer med beplantning, set fra Skovmøllevej i Myrup.
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1 Introduktion 

DSB har som en del af miljøkonsekvensvurderingen af DSB-værkstedet identifi-

ceret flagermus i et af de huse, der planlægges nedrevet. Som kompenserende 

foranstaltning planlægger DSB at etablere et flagermusegnet tag på en eksiste-

rende forfalden bygning. Hertil forekommer Kildehuset i baghaven på Fladsågård 

egnet, såfremt taget genopbygges. Vedlagte er et forslag til, hvordan en sådan 

tagkonstruktion kan opbygges. Forslaget er udarbejdet af COWI A/S i sparring 

med flagermusekspert Hans J. Baagøe, lektor emeritus ved Statens Naturhistori-

ske Museum. 

2 Kildehuset 

I haven ved Fladsågård ligger resterne af et kildehus, som tidligere blev brugt til 

opbevaring af mælkejunger. Der løber sandsynligvis stadig en kilde igennem 

bygningen, som nedkøler huset og skaber et frostfrit og fugtigt miljø om vinte-

ren. Kildehuset har en grundplan på ca. 6 x 8 m, med ydervægge og gavle af 

kampesten. I dag er hele tagkonstruktionen væk, og kun ydervægge og gavle 

står tilbage. Inde i bygningen ligger der rester af bygningsmaterialer. 

COWI A/S har udført en besigtigelse af Kildehuset den 4. november 2020 med 

henblik på at identificere mangler og muligheder. Ved besigtigelsen blev føl-

gende konstateret: 

› Tagkonstruktionen er faldet ned – dvs. rem, spær, lægter og trapezplader i 

sandsynligvis zink eller lign. (som har været anvendt som tagdækning tidli-

gere) er faldet ind i bygningen. 

› Murværket omkring, hvor rem er placeret, er i dårlig stand eller ikke eksi-

sterende ned til omkring vinduerne. 

› Døren mangler, vinduerne består af et lags jernvinduer, hvor glasset er 

væk. 

› Overfladen på gavlen, hvor spær skal opbygges, er "ru" og ujævn, da mør-

tel, sten m.v. er faldet af. 

› Der er revner i bygningen i både gavle og facader. 

Det var ikke muligt at besigtige bunden/gulvet af huset, da det på besigtigelses-

tidspunktet var dækket af gamle nedfaldne byggematerialer. Ca. mål på 

bygningen ses i Bilag A. 
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Nedenfor ses fotos af tilstanden af Kildehuset på nuværende tidspunkt. 

 

Figur 2-1 Kildehusets gavle og ydervægge er i kampesten. 

 

Figur 2-2 Vinduerne er enkelt lags jernvinduer, hvor glasset mangler. 
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Figur 2-3 Gavl med "hoveddør" - døren mangler. 

 

Figur 2-4 Indvendigt er kildehuset fyldt med nedfaldne bygningsmaterialer. 

På baggrund af feltundersøgelser i forbindelse med miljøkonsekvensvurdering af 

DSBs værksted, vurderes det sandsynligt, at flagermus tidligere har benyttet 

huset. I dag er taget dog væk, og det betyder, at bygningen ikke længere huser 

flagermus. Ved at designe og konstruere et nyt tag til bygningen kan den igen 

gøres egnet for flagermus. 
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3 Flagermus i området 

Der er udført flagermuslytninger i området ad flere omgange. COWI har i og 

nord for projektområdet for det nye DSB-værksted registreret dværgflagermus, 

troldflagermus, sydflagermus, frynseflagermus, vandflagermus og brunflager-

mus. Fund samt undersøgte strækninger fremgår af Figur 3-1. 

Kildehuset, som dette notat omhandler, er beliggende i det sydøstlige hjørne af 

figuren, i baghaven af Fladsågård. Den nærmere placering af kildehuset fremgår 

af Bilag B. 

 

Figur 3-1 Undersøgte tracéer, samt fund af flagermus i og nord for projektområdet 

Fladsågårdsvej nr. 5, en af de bygninger, som skal nedrives i forbindelse med 

projektet, huser i dag en koloni af dværgflagermus. Baseret på observationer, 

anvendes huset både af ynglekolonier og til overvintring. Huset ses i det nord-

østlige hjørne af Figur 3-1, samt i den forstørrede firkant i figuren. Kolonien har 

til huse i gavlen, markeret med rødt. 

Udover de fund, som COWI har gjort, kortlagde Næstved Kommune, i samar-

bejde med eksperter fra Københavns Universitet, flagermus i Næstved Kom-

mune i 2016. Kortlægningen inkluderede blandt andet Fladså Banker, nordvest 

for Kildehuset, samt skovområder øst og vest for ovenstående kortudsnit. 

På Fladså Banker blev der i denne undersøgelse registreret fem arter af flager-

mus. Udover de almindelige arter vandflagermus, dværgflagermus, brunflager-

mus og sydflagermus, blev der i skoven på Fladså Banker registreret bredøret 
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flagermus. Arten blev registreret på flere af de automatiske lyttebokse straks ef-

ter udflyvningstidspunktet. Dette tyder på, at denne art har opholdssted(er) i et 

eller flere træer i området. Om der er tale om en yngleforekomst vides ikke.  

Omkring Fladsågård blev der under undersøgelsen i 2016 registreret fire arter af 

flagermus, vandflagermus, sydflagermus, brunflagermus og dværgflagermus. 

3.1 Generelt om flagermus og opholdssteder 

Fra midt på foråret eller først på sommeren samles fra ti til flere hundrede fla-

germushunner i ynglekolonier. Her fødes ungerne oftest fra omkring midten af 

juni og lidt ind i juli. Imens opholder hannerne sig oftest enkeltvist eller blot 

nogle få sammen i andre dagkvarterer (Baagøe & Degn, 2007). 

Sommerkvarterer skal være velbeskyttede imod fjender, uforstyrrede og belig-

gende tæt på hunnernes jagtområder. Derudover skal der være gode ind- og 

udflyvningsmuligheder og relativt varmt. Det er meget vigtigt, at særligt un-

gerne ikke udsættes for alt for lave sommertemperaturer, da de ikke kan tåle at 

skulle gå i halvdvale i længere perioder. Det er ideelt, hvis sommerkvarteret er 

beskyttet imod store temperatursving, men samtidig byder på områder med lidt 

forskellige temperaturer, så flagermusene har mulighed for at regulere deres 

kropstemperaturer ved at flytte sig (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 

I foråret og efteråret anvender flagermusene de såkaldte mellemkvarterer, som 

kan være meget lig sommerkvarterene, men som oftest findes andre steder 

(Baagøe & Degn, 2007). 

Om vinteren går flagermusene i vinterdvale og lader deres kropstemperaturer 

falde til omgivelsernes niveau. Der er forskel på, hvornår de forskellige arter og 

enkelte individer går i vinterdvale, men de fleste går i dvale i løbet af oktober og 

november. Vinterkvarteret skal således være et sted hvor flagermusene ufor-

styrret kan gå i vinterdvale. Dette betyder, at det skal være beskyttet imod fjen-

der, samt uforstyrret. Derudover skal der være relativt koldt, men stadig frost-

frit. Temperaturen bør være relativ stabil og der bør derfor ikke være træk i op-

holdsstedet (English Heritage, National Trust and Natural England, 2009). Hver 

gang en flagermus vågner op fra vinterdvale, tæres der meget på fedtreser-

verne, og det er derfor begrænset, hvor mange gange flagermusene kan tåle at 

vågne op, hvis de skal overleve vinteren (Baagøe & Degn, 2007). 

Der er forskel på, hvad de enkelte arter foretrækker som opholdssteder, både 

hvad angår sommerkvarterer og vinterkvarterer. De fleste arter af flagermus i 

Danmark anvender både træer og bygninger. Typiske egnede opholdssteder i 

træer er hulheder ved knækkede eller flækkede grene, revner i splintrede stam-

mer og på store grene, samt spættehuller. Opholdsstederne findes ofte højt 

oppe i træerne og sjældent helt tæt ved jorden, men kan forekomme i næsten 

alle højder. 

Det er sjældent, at flagermus benytter helt hule træer, formentlig fordi disse 

store hulrum ikke byder på den samme beskyttelse som mindre hulheder og 

sprækker. Selv relativt små hulheder kan huse mange flagermus og flagermus 

har generelt heller ikke behov for særlig store indgangshuller til deres 
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opholdssteder. Små revner og sprækker på ned til 20 mm bredde kan være eg-

nede indgangshuller. Nogle arter, som f.eks. bredøret flagermus, foretrækker 

derudover at sidde yderligt bag løse barkflager, frem for inde i egentlige hulhe-

der. Andre arter som f.eks. vand- og frynseflagermus stiller særlige krav til 

overvintringskvarterer og findes oftest i kalkgruber, kasematter og kældre eller 

andre steder med høj luftfugtighed (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 

Udover udformningen af opholdsstedet, er beliggenheden også meget vigtig. Det 

er sjældent, at flagermus findes i træer inde i meget tætte bevoksninger, og de 

foretrækker i stedet opholdssteder med gode ind- og udflyvningsmuligheder, 

f.eks. i skovrande eller i fritstående træer. Derudover skal der være gode jagt-

muligheder med stor insektaktivitet nær opholdsstedet (Gunnell, Grant, & 

Williams, 2012). Da flagermus er nataktive og således søger svage lysforhold, er 

det også vigtigt at opholdsstedet ikke er oplyst af f.eks. kunstigt lys (Møller, 

Baagøe, & Degn, 2013). 

3.2 Flagermus og bygninger 

Udover træer, benyttes bygninger af et flertal af alle arter af flagermus i Dan-

mark. Dette gælder både som sommer-, mellem- og overvintringskvarter, og 

dermed som yngle- og rastested (Baagøe & Degn, 2007). 

Anvendelsen af bygninger er dog mere udbredt blandt nogle arter end andre. I 

Danmark er særligt dværg-, langøret, pipistrel-, skimmel- og sydflagermus til-

knyttet bygninger som både sommer- og vinterkvarter. Dertil kommer arter som 

brandts og bredøret flagermus samt dam- og skægflagermus, som alle anvender 

bygninger som sommerkvarter og i nogen grad også som vinterkvarter. Af alle 

disse arter er sydflagermus dog den eneste art, hvis opholdssteder aldrig er fun-

det andre steder end i bygninger i Danmark (Møller, Baagøe, & Degn, 2013). 

Flagermuskolonier kan findes i næsten alle slags huse. Oftest findes de bag træ-

værk på loftet eller under tagpap eller plader i gavlene samt i tagudhænget. 

Hulrum i f.eks. etageadskillelser kan også være egnede opholdssteder. Om vin-

teren stilles et særligt krav i forhold til opvarmede bygninger, da flagermusene 

ikke må få det for varmt om vinteren. Her er de ofte at finde i hulmure, un-

der/bag isoleringsmateriale eller i hjørner (Baagøe & Degn, 2007). 

4 Forslag til design af tagkonstruktion 

Ud fra de flagermusfund der er gjort i området, forventes det at kildehuset efter 

etablering af tagkonstruktionen kan anvendes som sommerkvarter for særligt 

dværg-, syd- og bredøret flagermus, og som vinterkvarter af dværg- og sydfla-

germus samt potentielt vandflagermus grundet kilden og stenvæggene som vur-

deres at kunne skabe de rette fugtige/klamme omgivelser. 

Generelt 

COWI foreslår overordnet at sikre og reparere den eksisterende bygning, blænde 

vinduer og isætte en ny dør for at mindske lysindfald samt konstruere en ny 

tagkonstruktion, som skal øge egnetheden for flagermus. Tagkonstruktionen ud-

føres med et undertag som skaber et ekstra hulrum, og som skal efterligne de 
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hulrum der opstår, når et nyt tag placeres ovenpå et eksisterende gammelt tag. 

I og omkring tagkonstruktionen etableres adgangsprækker for flagermus og det 

sikres at flagermus kan flytte sig imellem de to lag hulrum i taget, samt komme 

ind i selve bygningen. Adgangssprækker etableres særligt i gavlene af bygnin-

gen. For at give greb til flagermusene, bør der primært anvendes materialer 

med ru overflade. Derudover må der ikke anvendes giftige materialer til kon-

struktionen, herunder trykimprægneret træ (Bat Conservation Trust, 2015). 

Tagkonstruktionen skal bestå af murrem og hanebåndsspær i ikke-trykimpræg-

neret træ. Ovenpå spærene lægges et stålpladetag. For at sikre egnede raste-

pladser til flagermus skabes der sprækkeformede hulrum flere stedet i relation 

til taget bl.a. ved at sikre hulrum og sprækker under udhæng langs tagfoden og 

ved toppen af gavltrekanter. Derudover kan der skabes mindre hulrum i taget 

ved at manipulere stålpladerne. 

Indvendigt 

Indvendigt er tagkonstruktionen delvist blotlagt, hvilket sikrer rastepladser til 

flagermus på både lægter og spær. I den ene halvdel af bygningen etableres en 

isoleret "hems" under taget, som skal sikre varme opholdssteder i sommerhalv-

året. Der skabes direkte adgang til hemsen gennem både indgangshuller udven-

digt imellem gavl og tag, samt indvendigt i bygningen, ved at hemsen holdes 

delvist åben i den ene ende. Konstruktionen med hanebåndsspær skaber et 

større hulrum uden forhindringer, som gør det muligt for flagermus at flyve 

rundt inde i bygningen. 

Hemsen udføres med ru forskallingsbrædder som føres op af spærets inderside 

og placeres med 25-35 mm mellemrum, så flagermusene kan kravle op mellem 

brædderne. Uden på brædderne etableres 150 mm isolering mellem spærfel-

terne. Udover at bidrage til at holde konstruktionen varm, er det også meningen 

at flagermus skal kunne kravle ind mellem isoleringen og brædderne. 

Inde i bygningen, herunder inde i hemsen, monteres flere steder flagermuseg-

nede trækonstruktioner, bestående af to eller flere lag brædder adskilt af en af-

standsliste på ca. 25mm, som skaber en hulhed af 25 mm bredde for hvert lag. 

Det inderste bræt skal udgøre landingsbræt og skal derfor være 200 mm læn-

gere end det næste bræt. Laves der flere lag af brædder og hulrum skal bræd-

derne blive trinvist kortere, således at et hulrum altid udgøres af et længere lan-

dingsbræt og et kortere efterfølgende bræt. Trækonstruktionerne lukkes foroven 

og i siderne, således at de kun er åbne i bunden. Disse trækonstruktioner skal 

særligt monteres i relation til gavlene og i kip, men variationer på konstruktio-

nen vil blive monteret andre steder i bygningen og i hemsen. I Figur 4-1 neden-

for, samt i Bilag D figur D og E, ses eksempler på disse flagermusegnede træ-

konstruktioner. 
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Figur 4-1 Skitsetegninger af flagermusegnede trækonstruktioner til montering i hhv. 

kip og på væg, venstre og højre skitse. Begge figurer tilhører Institut für 

Tierökologie und Naturbildung (Dietz & Weber, 2000). 

Under loftet monteres to på langsgående trækonstruktioner bestående af tre 

brædder med 25 mm afstandsliste i mellem. Det midterste bræt skal være bre-

dere end de øvrige to, således at det kan udgøre landingsbræt. Disse konstrukti-

oner monteres i siderne af bygningen, lidt væk fra muren, således at der er 

plads til at flagermusene kan flyve i midten af bygningen. 

Langs stenvæggene etableres yderligere rastepladser til flagermus ved at mon-

tere en 25 mm afstandsliste på væggen med nedadgående brædder monteret på 

listen. Denne konstruktion skal monteres højt på væggen.  

Kilden der løber i midten af bygningen forventes at holde bygningen frostfrit og 

skabe de rette betingelser for overvintrende flagermus. 

Alle trækonstruktioner skal udføres i brædder med ru overflader, således at fla-

germusene kan få fat og kan sidde både inde i hulrummene, samt yderligt på 

brædderne. 



 

 

     

 10  DESIGN AF FLAGERMUSEGNET TAGKONSTRUKTION 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A122574-project/Shared Documents/03 Project documents/05 VVM og lokalplan/VVM/18 Forslag til flagermuseegnet tag/A122574-018 Forslag til 

flagermusegnet tag.docx 

Udvendigt 

Udvendigt sikres yderligere mulige opholdssteder for flagermus ved at bevare 

eventuelle eksisterende revner/sprækker, hvor det er teknisk muligt. Kritiske 

bygningsskader skal dog repareres. I gavlene laves sprækkeformede adgangs-

huller. Der tilføjes en ny dør til kildehuset, hvori der etableres en "brevsprække" 

åbning, hvorfra flagermusene også kan tilgå bygningen. 

Da nogle flagermusarter, som f.eks. bredøret flagermus, oftest findes yderligt på 

bygninger, bag skodder og bræddebeklædning mv., opsættes lodret bræddebe-

klædning udvendigt på gavle, nær ved kip. Bræddebeklædningen bliver som 1 

på 2, hvilket skaber hulrum bag beklædningen.  

Øverst i gavlene laves flere sprækkeformede adgangshuller ind til selve bygnin-

gen. Da de fleste flagermusarter ikke flyver direkte ind igennem en hulhed, men 

i stedet lander og kravler ind, er det vigtigt, at der er en ru overflade som fla-

germusene kan lande på og gribe fat i (Dutch Mammal Society, 2011). Brædde-

beklædningen op til adgangssprækkerne udføres derfor med ru brædder. 

Tagkonstruktionen udføres med et tagudhæng, som både skal minimere træk fra 

adgangshullerne, men også agere egnet opholdssted for flagermus. Tagudhæn-

get beklædes på undersiden af brædder med sprækker/revner i mellem, som 

derved giver adgang til små hulrum under taget. Mange arter af flagermus flyt-

ter sig inden for et opholdssted afhængig af temperaturforhold (Møller, Baagøe, 

& Degn, 2013), og det er derfor vigtigt, at der skabes forskellige forhold indeni 

og uden på bygningen. 

Tag og tagfod udføres så der sikres ventilering af tagfladen. For at holde rovdyr, 

som f.eks. husmår, ude skal huller ifm. ventileringen være mindre end et høn-

seæg. Dette kan evt. sikres ved at tildække hullerne med et perforeret stål-

net/gitter. 

En principskitse af konstruktionen fremgår af Figur 4-2 nedenfor og af Bilag C i 

A3-format. 
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Figur 4-2 Principskitse af fremtidig tagkonstruktion på Kildehuset. 

4.1 Forberedelse af omgivelser 

Kildehuset er i dag omgivet af træer/skovmose og er således meget skyggepå-

virket. For at skabe de rette temperaturforhold for ynglende flagermus skal 

skyggende træer fældes, opstammes eller ringes, så tagfladen kan blive solek-

sponeret. Dette er særligt vigtigt i sommerhalvåret, hvor der skal være varmt i 

flagermusenes levested. Der bør derfor fældes eller ringes en række træer i syd-

lig retning, jf. Figur 4-3. 

 

Kl. 08.00 

 

Kl. 12.00 
 

Kl. 15.00 

Figur 4-3 Kildehusets omtrentlige placering i forhold til solen d. 1. juni (Kilde: Din-

GEO) 
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Udtynding i bevoksningen omkring kildehuset vil også bidrage til at gøre belig-

genheden mere velegnet for visse arter af flagermus. 
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Bilag A Ca. mål på eksisterende bygning  
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Bilag B Kildehusets beliggenhed  
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Bilag C Principskitse 
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Bilag D Uddrag fra Baubuch Fledermäuse – eine 

Ideensammlung für fledermausgerechtes Bauen 

s.76-77 (Dietz & Weber, 2000) 
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