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FANG EN SKOVFLÅT 
Rundt omkring i Danmark kan man finde Danmarks farligste dyr – 
Skovflåten. 
Egentligt er skovflåten i sig selv ikke så farlig, men den kan bære på 
virus og bakterier som kan gøre os syge og derfor er det vigtigt at 
kende til det lille 8-benede dyr. 

Denne aktivitet går ud på at fange skovflåter ude i naturen. 

For at fange flåter skal man bruge et flag. Flaget laves ved at tage en gren (ca. 1-1,5 
meter) og folde et stykke lyst ensfarvet stof (ca. 1 x 1,5 meter) omkring og tape enden 
fast med gaffatape. Man kan enten lave det som en fane, hvor stoffet sidder i den ene 
ende af grenen og man holder i den anden ende, eller man kan lade stoffet fylde hele 
grenen og binde et stykke reb i hver ende af grenen til at holde i. 

 

Når flaget er klar trækker man det stille og roligt hen over græsset/skovbunden/krattet. 
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Træk flaget 5-10 meter over bevoksningen og vend det om for at se om der sidder flåter 
på. Husk at flåter har forskellige livsstadier og derfor meget forskellige størrelser, de kan 
derfor være meget små og svære at få øje på. 

 

Finder man flåter kan de nemt fjernes ved at sætte et stykke almindeligt kontortape over 
flåten på flaget. Flåten vil nu sidde fast på tapen og kan overføres, med tape, til et stykke 
papir. Saml gerne så mange flåter som muligt på samme stykke papir. I kan f.eks. 
konkurrere om hvem der samler flest flåter, eller hvem der kan finde en flåt fra hvert 
livsstadie. Når i er færdig med indsamlingen kan i kigge nærmere på de flåter i har 
samlet, gerne med forstørrelsesglas eller mikroskop. 

 

Husk at notere dato, tid og hvor i har samlet flåter. I må også meget gerne skrive 
temperaturen ned, da temperatur kan have meget at sige for hvor aktive flåter er (de kan 
nemlig hverken lide det for koldt eller varmt). 

Til allersidst samles alle papirer med flåter og informationer og sendes i en kuvert til: 

Roskilde Universitet 
Universitetsvej 1, bygning 28 

4000 Roskilde, Att: Mette Frimodt Hansen 


