
Flagermus i huset i forbindelse med renovering eller 

nedrivning 
 
Flagermus i huset i forbindelse med renovering eller nedrivning.  

Er der flagermus i huset, f.eks. på loftet og ønsker du at foretage en renovering eller 
nedrivning af taget, skal du være opmærksom på, at der er nogle forholdsregler du skal tage. I 
Danmark og resten af EU er flagermusen nemlig fredet, blandt andet pga. deres levesteder på 
europæisk plan truet. Beskyttelsen gør det ulovligt at slå flagermus ihjel samt at beskadige 
eller ødelægge flagermusens yngle- eller rasteområder, dvs. de steder hvor den yngler, 
overvintrer, skjuler eller hviler sig. Der er en række ting, som man kan gøre for at leve op til 
reglerne. 
 
Mindre renovering 

Oftest kan mindre renoveringer, som eksempelvis udskiftning af tagplader, foretages i etaper 
ved at udskifte et stykke af taget ad gangen. Det giver flagermusene mulighed for at flytte sig 
rundt på loftet undervejs. Det er samtidig vigtigt at finde det sted, hvor flagermusene flyver 
ind og ud fra loftet, og efterfølgende sikre at flagermusenes indgang ikke blokeres. Derved 
undgår du at flagermus lukkes inde på loftet og dør.  
 
Større renovering og nedrivning 

Skal du som husejer eller håndværker i gang med nedrivning eller en større renovering af 
taget, hvor du eksempelvis skal udskifte spærene, eller hele konstruktionen skal rives ned, og 
du på forhånd er klar over, at der er flagermus på loftet, skal disse fjernes vha. en udslusning, 
inden arbejdet påbegyndes. Din lokale afdeling af Skov- og Naturstyrelsen vil kunne rådgive 
dig om udslusning.  
 
Hvis du opdager flagermus i forbindelse med renovering eller nedrivning af tagkonstruktionen, 
skal du sikre beskyttelse af flagermusene eller rette henvendelse til din lokale afdeling af Skov- 
og Naturstyrelsen, som vil hjælpe dig med at finde en løsning i form af udslusning eller 
dispensation. 
 
Flagermus og rabies 
Ifølge Statens Serum Institut er det yderst sjældent, at flagermus vil kunne smitte mennesker 
og andre dyr. Sygdommen smitter kun ved bid, og smittede flagermus synes ikke at blive 
aggressive.  
Selvom der er en meget lille risiko for smitte, skal du tage dine forholdsregler og aldrig tage en 
flagermus op uden brug af kraftige handsker. Skulle du blive bidt eller kradset skal du vaske 
såret med sæbe og straks søge læge for at blive vaccineret, også selv om du allerede er 
vaccineret mod rabies. I disse meget sjældne tilfælde skal flagermusen aflives og indleveres, 
for at få vished for om den er bærer af virus. Tag den med til lægen. 
 

Tiltag til forbedringer af forholdende for flagermus i bygninger 

Netop fordi flagermus er fredet, kan det være gavnligt at skabe bedre forhold for den. Noget af 
det du kan gøre, for at give flagermusen nye eller bedre vilkår er:  

• Skaffe fri adgang for flagermusene i form af huller, sprækker o.lign. i døre eller andre 
indgange, men helst ikke adgang for andre som f.eks rovdyr osv. 

• Undlade at tilstoppe murhuller, revner mv. eller at udskifte gammelt træværk. 
• Undgå unødig forstyrrelse ved flagermusenes overvintringssteder. 
• Forbedre eller etablere yderligere overvintringssteder for flagermusene i kældre m.m. 

flagermusene har brug for frostfrie tilgængelige områder til overvintring. 
 
 

For yderligere information og vejledning 



For yderligere information og rådgivning om flagermus i huse kan folderen ”Gode råd om 
flagermus i huset” anbefales. Folder er udgivet af Skov- og Naturstyrelsen i samarbejde med 
Zoologisk Museum og Dyrenes Beskyttelse.  
 
Det er muligt at søge råd og vejledning om flagermus, udslusning og om alternative yngle- og 
rasteområder hos Skov- og Naturstyrelsens vildtkonsulenter.  
 
Du kan finde din lokale Skov- og Naturstyrelses afdeling på hjemmeside; 
www.skovognatur.dk. 
 
 
 
 


