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Se flyvende pattedyr i naturen: 

Nyt flagermusehus er åbent

Bornholm har den højeste diversitet af flagermusarter i Danmark, her findes hele 15 ud af de 17 danske flagermusearter, blandt andet landets mest sjældne ‘Bechsteins flagermuse’, der lever og yng-
ler på øen som det eneste registrerede sted i Danmark. Pengene til renoveringen af flagermusehuset er fundet internt i Naturstyrelsen, og selve formidlingsstedet er finansieret af 15. Juni Fonden. 
Foto: Berit Hvassum

Af Sofie Møller

NATUR
RØ

På loftet i en gammel stråtækt bygning i 
Rø Plantage bor en koloni af brun lan-
gøret flagermus. I flere år har huset stå-

et til forfald, og flagermusenes hjem var i fa-
re. Men som en ægte redningsaktion har Na-
turstyrelsen Bornholm nu ordnet det gamle 
tag og revet den faldefærdige del af byg-
ningen ned. 

Derudover har de indrettet bygningens 
stueetage som et særligt formidlingshus om 
flagermus, der nu er åbnet for offentlighe-
den. 

Georg Ask Marker, der er naturformidler 
hos Naturstyrelsen Bornholm har glædet sig 
til at kunne vise huset frem for både turister 
og bornholmere. 

– Det er en fed mulighed for folk at blive 
klogere på, hvad flagermus er for et slags 
dyr, hvad der findes af flagermus i Danmark, 
og lidt om hvordan de lever og jager, siger 
han og fortæller, at lokalet er åbent hele året 
rundt i alle døgnets 24 timer, og det koster 
ikke en krone. 

I SKUMRINGSTID
Udover plancher med informationer om fla-
germusenes liv vil man i huset også se en 
skærm, der livesender, hvordan livet på lof-
tet udarter sig. Ifølge Georg Ask Marker skal 
man dog være lidt heldig for at se en af fla-
germusene, hvis man kommer i dagstimer-
ne. 

– Det er ikke sikkert, at kameraerne lige 
filmer, hvor flagermusene er. Derudover er 
der størst sandsynlighed for at se dem, hvis 
man kommer i skumringen, lidt efter sol-
nedgang, fortæller han. 

På den tid vil man også være heldig at se 
de flyvende pattedyr i virkeligheden og ikke 
kun på kameraet. 

– Det er her, hvor der er mest aktivitet, for 
så er de på vej ud på jagt. Så kan man holde 
øje med kameraerne, men man kan også stå 
udenfor huset og kigge på indflyvningshul-
lerne, som sidder udenfor begge gavle på 
huset, siger Georg Ask Marker.  

GOD LÆRING FOR SKOLEKLASSER 
Som en del af formidlingscentret har Natur-
styrelsen også etableret en flagermussti på 
750 meter, som leder folk forbi nogle af de 
steder, hvor Naturstyrelsen ved, der er mu-
lighed for at se flagermusene flyve rundt. 

Også her er der størst sandsynlighed for 
at se de særlige dyr i skumringstiden eller 
om natten, forklarer Georg Ask Marker. 

– Stien fører ned til Borgedalssøen, hvor 
der om natten er gode muligheder for at se 
vandflagermus, der jager rundt i vandover-
fladen, siger han.

Han fortæller, at flagermusehuset er for 
alle, men at Naturstyrelsen håber, at især 
skoleklasser, spejdergrupper og andre for-
eninger vil gøre brug af stedet fremover. 

– Større grupper kan kontakte os, og så 
kan de låne et sæt flagermusdetektorer, som 
man kan slutte til en smartphone eller ipad. 
Når man så går en tur i skoven, vil detektore-
ren opfange ultralyd fra flagermusene og vi-

se, hvilken art der flyver over hovedet på én, 
forklarer Georg Ask Marker. 

STOD TIL NEDRIVNING 
Ideen om flagermusehuset opstod som en 
nødløsning til, hvad Naturstyrelsen kunne 
stille op med den gamle bygning. Fordi byg-
ningen ikke længere blev brugt til noget, var 
planen i første omgang, at den skulle nedri-
ves. 

Men så opdagede man kolonien af brun 
langøret flagermus, som havde fundet sig til 
rette på bygningens loft. 

– Der blev lavet undersøgelser, som viste, 
at der ikke var andre bosteder i nærheden til 
flagermusene, og derfor måtte vi ikke rive 
bygningen ned alligevel. I stedet fandt vi på 
at redde bygningen og dermed også flager-
musenes hjem. Nu stod vi så stadig med en 
næsten tom bygning, men heldigvis fik vi 
samlet penge sammen til at lave formid-
lingslokaler, fortæller Georg Ask Marker. 
Siden den officielle åbning har der været 
mange nysgerrige forbi. Faktisk så mange, at 
der næsten var trafikkaos en af dagene. 

– Når først turisterne, og de interesserede 
bornholmere har set det, stilner det nok af 
med besøgende igen. Men vi håber, at folk 
fortsat vil komme og gå, som det passer 
dem, siger Georg Ask Marker, som forsikrer, 
at de mange mennesker ikke skræmmer fla-
germusene væk. 

– De bor på loftet, som vi har låst af. At der 
går nogen rundt i underetagen, er de ligegla-
de med, siger han.  
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