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I april 2009 blev der opsat 20 nye flagermuskasser i Tarup-Davinde området. Fem større 
flagermuskasser var blevet sat op i 2007, men tilsyneladende har der ikke været succes med disse 
kasser. Yderligere sidder en speciel stang-kasse mellem Naturskolen og Vindinge Å. Se billede 
ovenfor. Når denne stang-kasse benyttes vil flagermusenes ekskrementer lande i vegetationen under 
kassen og tæt ved stangen. Det er selvfølgelig vanskeligt at finde de 4 – 8 mm lange mørke 
ekskrementer på bladene, men det er lykkedes en del gange i løbet af årene. Sandsynligvis er det 
dværgflagermus der benytter denne kasse. Ved Skovsøen i Odense sidder også et par kasser af 
samme type, hvor jeg har fundet tegn på aktivitet.
Det bør også nævnes, at der findes dværgflagermus i gavlen over Høloftet. Ind- og udflyvning kan 
følges ved skumringstid sommeren igennem og deres ekskrementer kan let findes på fliserne under 
gavlen. Antallet af ekskrementer har dog været få i 2010, årsag kendes ikke.



De 20 nye kasser er fremstillet på Otterupgården i Otterup, samme sted som Ornitologisk Forenings 
kasser fremstilles. Modellen er efter engelsk forbillede og derefter tilpasset maskiner og muligheder 
på Otterupgården. Der er mulighed for at købe vores model på Otterupgården, træværkstedet.

Den viste tegning kan benyttes, hvis man selv vil fremstille  kasser. Det er vigtigt at træets tykkelse 
er 25mm (1 tomme) eller mere, da bedre ”isolering” giver mere konstant temperatur i kassen.
Kasserne fra Otterupgården har et tag af vandfast finer med en klods på indersiden, der passer ned i 
kassehullet. Åbningen i bunden er på 20mm, anbefalingerne er på mellem 15 og 20mm.
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Der er 2 varianter af kassen, den ene har et 
finmasket stål-fluenet stiftet på bagside-
brættet. Det har f.eks. kasse nr. 3 som vist 
her på billedet, og formålet er at flager-
musene lettere kan kravle op i kassen, når de 
er landet på brættet under kassen.
Under landingsbrættet er en vandret liste sat 
på for at ”opsamle” ekskrementer. Dette 
skulle afsløre anvendelse af kassen.
Billedet herunder er netop fra kasse nr. 3, og 
det viser tydeligt, at der har været flagermus-
besøg i kassen.
Forskellen i træfarven skyldes optagetids-
punkterne, der er henholdsvis 2009 og 2010.



Den anden variant af kasserne har fået fræset riller i bagsidebrættet, hvilket kan ses på billedet 
herunder. Det er dog en ret besværlig arbejdsproces, så den bliver nok ikke anvendt igen.
En tredje mulighed er at lade alle sider være rå og uhøvlede, så flagermusenes kløer let kan få fat.
Trykimprægneret træ må ikke anvendes og kasserne må ikke overfladebehandles, da mange 
træbeskyttelsesmidler kan slå flagermusene ihjel. Man kunne måske slå et stykke tagpap på taget 
for at give kassen noget beskyttelse og øge levetiden.
På nuværende tidspunkt er der ingen klar indikation af, hvad flagermusene foretrækker.

Kasserne må gerne sættes højt, gerne 3 – 5m oppe, og med fri indflyvning, dvs. grene foran kassen 
skal fjernes. Vær dog opmærksom på at solopvarmningen ikke bliver alt for voldsom.
Vore bygninger kan også bruges til flagermuskasser. Her må de gerne monteres højt under 
tagudhæng og hvor der ikke er for meget uro fra omgivelserne.

Det er vigtigt at flagermusene får så meget fred og ro som muligt, derfor er kasseundersøgelser en 
lidt risikabel affære i dagtimerne. Man skal under alle omstændigheder holde sig væk i månederne 
juni, juli og august, hvor der kan være unger i kasserne. Min kasseundersøgelse fandt sted i 
slutningen af september og jeg mødte ingen beboere i kasserne.
Dog var der i nogle kasser flere store slimede snegle, jeg havde ikke forestillet mig, at de kom så 
højt til vejrs. Et par kasser indeholdt hvepseboer, der heldigvis var forladt.

Kasse nr. 15 i Phønix-området var desværre ikke til at finde, så nogen har medbragt en stige for at 
få kassen ned. Det er utænkeligt, at den er faldet ned af sig selv.

På næste side ses et skema med alle kasserne, deres placering og korte bemærkninger til hvad der 
blev observeret.

Kasse nr. 20 har også haft besøg, men 
ikke af flagermus. Den indeholdt en 
mængde redemateriale der sandsynligvis 
er fra en gærdesmutte, der lige har kunnet 
klemme sig ind gennem åbningen. 
Nogle af kasserne har en åbning på lidt 
over 20mm, hvilket kan give uønskede 
beboere.

Som det ses her, er der kun en kasse på 
birketræet, det optimale er 2 eller 3 
omkring det samme træ. Så er der nemlig 
mulighed for flagermusene til at flytte til 
en anden kasse i løbet af dagen, afhængig 
af årstid og temperatur.

De fleste kasser i Tarup-Davinde er sat 
op parvis. Hvis en kasse ikke har været 
besøgt af flagermus indenfor 3 – 5 år bør 
den flyttes.



Nr. Placering Opsat Inspektion Bemærkninger

1 Ved Naturskolen 23/4-09 24/9-10 Flagermusekskrementer på listen under 
kassen.

2 Ved Naturskolen - - Lille fugleekskrement på listen.
3 NØ for shelterne - - Flagermusekskrementer på listen.
4 NØ for shelterne - - Redemateriale fra ?
5 Tangen i Nordsøen - - Flagermusekskrementer på listen.
6 Tangen i Nordsøen - - Flere store klare snegle
7 Hudevad Sø, vest - - Kradsemærker fra ?
8 Hudevad Sø, vest - - Meget redemateriale fra ?
9 Ibjerg, SØ - - Ingenting
10 Ibjerg, SØ - - Ingenting
11 Ibjerg, SV - - Snegle, redematr., f-ekskr. på stigen !!
12 Ibjerg, V - - Ingenting
13 Ibjerg, V - - Lidt redematr., spindelvæv i åbning.
14 Ibjerg, NV - - Ingenting
15 Phønix, 

granskoven SØ
27/4-09 - Forsvundet !!

16 Phønix, 
granskoven SØ

- - Fyldt med redemateriale.

17 Phønix, 
NV for broen

- - Hvepsebo, delvis ødelagt

18 Phønix, 
NV for broen

- - Hvepsebo

19 Phønix, 
NØ for Trekløver Ø

- - Ingenting, spindelvæv i åbning.

20 Phønix, ved ovale 
ridebane SØ

- - Fyldt med redemateriale.

21 Stengården, loft 2007 - Ingenting
22 Ibjerg, skydehus 2 - Flere besøg Ingenting
23 Ibjerg, skydehus 1 - - Ingenting. Malet røde.
24 Ibjerg, skydehus 1 - - Ingenting. Malet røde.
25 Mellem LB30 N og 

Rolighedsvej
- Ikke undersøgt

De vigtigste kasser er nr. 1 – 20, hvor en opsummering viser at:
o 4 kasser med sikkerhed har været besøgt af flagermus.
o 6 kasser indeholdt redemateriale, sandsynligvis fra gærdesmutte.
o 2 kasser indeholdt hvepseboer.
o 2 kasser indeholdt snegle.
o 1 kasse med fugleekskrement på ”opsamlingslisten”
o 1 kasse med kraftige kradsemærker el. lign. på landingsbrættet.
o 1 kasse stjålet.
o Resten uden synlige tegn på besøg.



De viste kasser sidder ved tangen i Nordsøen og 
har nr. 5 og 6. Den til venstre vender ud mod 
søen og her var der flere ekskrementer på 
opsamlingslisten, altså god aktivitet fra flager-
mus. Ekskrementerne ser forskellige ud, så der 
er nok tale om flere arter. Se herunder.
Jeg mangler en bestemmelsesnøgle vedrørende 
ekskrementer fra flagermus.

Kassen til højre, nr. 6, var en af dem der 
indeholdt store slimede klare snegle.
Placeringen af de 2 kasser er ret god, da der er 
fri ind- og udflyvning, og delvis skygge.

En af de store ældre kasser er opsat på loftet på 
Stengården. Her har den siddet i nogle år, 
desværre uden synlige tegn på anvendelse.
Men at der er flagermus på loftet er der ingen 
tvivl om, da billedet herunder til venstre viser 
mange afbidte sommerfuglevinger samt ekskre-
menter fra flagermus.

På skydehusene på Ibjerget er der opsat 3 store 
kasser. Det er nok en dårlig placering, da de 
sidder for lavt og støjniveauet til tider er ret 
voldsomt. To af dem er blevet malet røde, se 
billede på næste side, hvilket jo ser pænt ud, 
men det er ikke godt for flagermusene, som 
nævnt tidligere.
De tillægges derfor mest pædagogisk effekt.

Den sidste af de 5 store kasser sidder på et træ 
mellem LB30 Nord og Rolighedsvej, den er 
ikke blevet undersøgt.



Her ses de ”pædagogiske” flagermus-
kasser på det lille skydehus på Ibjerget.

Med sikkerhed er der registreret 4 arter 
flagermus i Tarup-Davinde området:

o Dværgflagermus
o Sydflagermus
o Brunflagermus
o Vandflagermus

Herunder kasseplaceringer på Ibjerget.



Kort der viser kasseplaceringer i området Naturskolen / Nautilen.



De 6 (5) kassers placering i Phønix-området. (Nr. 15 er desværre stjålet)

Luftfoto af Phønix-området fra nord, et rigtig fint flagermusområde.


