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Forord 
 

Ulvshale, på den nordvestligste del af Møn, er et ungt og meget særegent 

landskab, opstået ved at erosionsmaterialer fra Møns Klint af havet er ført 

mod vest. Ulvshale Skov er vokset op som selvsået skov på strandvolde af 

flint, der endnu kan erkendes i skovbunden. Selvom der også er indplantet 

træer, fremtræder skoven som en meget varieret blandskov, domineret af 

arter som småbladet lind, stilkeg, avnbøg og bøg. Hele den statsejede del af 

Ulvshale Skov er her i efteråret 2018 med den seneste nationale udpegning 

udlagt til skov med biodiversitetsformål. 

Beskyttelse af naturværdierne har første prioritet i dette område, og derfor er 

det vigtigt at vide, hvilke værdier, der er tale om. Særligt hvilke sjældne og 

truede arter, der lever i området. Naturstyrelsen søgte og modtog i efteråret 

2016 en venlig donation fra 15. juni fonden til at undersøge biodiversiteten 

for. Det blev valgt at fokusere på svampe, biller og sommerfugle, som i den 

følgende periode blev undersøgt af eksterne konsulenter. Kortlægningen af 

svampe foreligger hermed og dokumenterer, at Ulvshale Skov rummer en 

varieret funga med mange rødlistede arter. 

Den udbyggede viden om biodiversiteten skal fra 2019 omsættes i en 

forvaltningsplan for de statslige dele af Ulvshale med udgangspunkt i 

udlægget af skov til biodiversitetsformål. Forvaltningsplanerne skal 

afbalancere de forskellige interesser i området, herunder friluftslivet. De vil 

blive genstand for en offentlig høring inden endelig vedtagelse. 

Kortlægningsrapporten redegør for forekomsten af sjældne og truede svampe 

i Ulvshale Skov. Registreringerne afsluttes med forslag til forvaltning af 

områderne. Disse forslag vil som nævnt indgå i den forestående 

forvaltningsplanlægning. 

Claus Jespersen, skovrider 

Naturstyrelsen Storstrøm 
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1 Indledning og metode 

 

Figur 1 Ulvshaleskoven har naturskovskvaliteter med mange 

forskellige træarter og mange vedlevende svampe. 

1.1 Introduktion og baggrund 

Naturstyrelsen har igangsat en omfattende pleje af Ulvshaleskoven, bl.a. for 

at skabe rydninger og halvåben græsningsskov.  

15. junifonden har finansieret at grundige undersøgelser af Klinteskoven og 

Ulvshaleskoven blev iværksat i 2017 med henblik på at skaffe viden om de 

mange sjældne svampe der gror her, således at plejen kan tage hensyn til 

svampene også. Klinteskoven blev prioriteret højest fra starten, og da 

arbejdet her efter bevillingen blev udvidet til også at omfatte den private del 

af Klinteskoven, samtidig med at plejen i Ulvshaleskoven allerede er igangsat, 

har undersøgelserne i Ulvshaleskoven ikke kunnet blive helt så grundige som 

dem i Klinteskoven.  

Der blev også i forbindelse med undersøgelserne i Ulvshaleskoven i 2017 

skaffet vigtig ny viden om de faktiske voksesteder for svampene. 

1.2 Metode 

Ulvshaleskoven er besøgt jævnligt i hele 2017. Om vinteren er det mest 

barksvampe og andre vednedbrydere der er fremme. Sommeren 2017 var 
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ualmindelig våd i lange perioder. Man skulle forvente, at der så var mange 

svampe over en lang periode. Det var der måske også, men når svampene 

kommer frem over en lang periode, har sneglene tid til at opformere sig og 

æde en del af dem. Så kun i en periode i slutningen af september til midten af 

oktober var der rigtigt gang i svampene i Ulvshaleskoven. 

 

 

 

Figur 2  Kortudsnit med fundfordeling før 2017 og efter. Det ses at 

mange af fundene i skoven ligger oven i hinanden, da mange af dem 

slet ikke er stedfæstede nøjagtigt, men blot har Ulvshaleskoven eller 

bare Ulvshale som lokalitetsangivelse.  Efter undersøgelserne i 2017 

er der kommet mange nye fund til, og alle de nye er stedfæstede. 

Desuden er der fund fra hele skoven. 

 

Hver tur gik gennem skoven på tværs af stierne, og det blev bestræbt at 

dække alle dele af skoven så godt som muligt.  På hver tur noteredes alle 

svampe, og der blev taget prøver af de vanskeligt bestemmelige arter. Disse 

blev efterfølgende mikroskoperet og bestemt. Enkelte vanskelige arter er 

sendt til validering hos eksperter på Danmarks Svampeatlas. 
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Fundene er plottet ind på luftfotos i Danmarks Svampeatlas (se 

svampedatabasen (https://svampe.databasen.org)) og fundene noteret, ofte 

dokumenteret med fotos af svampene i felten og nogle med fotos fra 

mikroskopet. 

Der er gjort fund af 216 forskellige arter i 2017, heriblandt var 78 ikke før 

registreret i Ulvshaleskoven, og et dusin var helt nye for Møn. I alt er der 

gennem tiderne registreret 484 arter i Ulvshaleskoven. Feltarbejdets fund er 

suppleret med de som allerede lå i Svampedatabasen til den samlede 

vurdering. 

Udover at registrere stedfæstede fund har feltarbejdet omfattet en visuel 

beskrivelse af de enkelte dele af skoven med henblik på at vurdere, hvor de 

vigtigste voksesteder for sjældne svampe findes. 

Hele Ulvshaleskoven er blevet gennemgået for at kunne lave en sådan 

vurdering. Ser man på Naturstyrelsens driftskort, får man indtryk af, at 

skoven består af adskilte bestande af både løv- og nåletræer. I virkeligheden 

er skoven meget mere blandet, og den har et rigtigt urskovspræg, fordi træer 

af alle mulige forskellige arter og aldre vokser i mellem hinanden næsten 

overalt i skoven. De selvsåede træer omfatter også arter som småbladet lind 

og den sjældne tarmvrid-røn, som ingen forstlig værdi har. De vidner med 

andre ord om, at skoven i høj grad er selvsået og naturlig fremfor plantet. Der 

er dog nogle parceller der er plantet, men også her ser man en vis opblanding 

af andre arter. 

 

 

Figur 3 En svamp på svampen. Huenål parasiterer en gulmælket 

huesvamp i Ulvshaleskoven. Parasitten var ny for Møn. 
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2 Svampenes økologi  

2.1 Svampenes opbygning 

Tidligere regnede man svampene for at være en slags planter. Men svampe 

adskiller sig både fra planter og dyr. De lever som nedbrydere ligesom dyr, 

men vokser mere ligesom som planter. I dag tildeles de deres eget rige, og 

man taler ikke længere om en svampeflora, men om en funga. Det kan være 

både i forbindelse med f.eks. den danske funga, der omfatter alle de danske 

svampe, eller en lokalitets funga. 

Svampene omfatter adskillige meget forskellige grupper, hvoraf flere har 

meget ejendommelige formeringssystemer, og mange er næsten 

mikroskopiske. Det vil være for omfattende at komme ind på disse grupper. 

De synlige storsvampe falder inden for 2 hovedgrupper: Sæksvampe 

(ascomyceter) og stilksporesvampe (basidiemyceter).  

  

Figur 4 En kuglesæksvamp og en jordtunge er eksempler på 

svampe, der er svære at finde og som kræver mikroskop for at kunne 

bestemmes, begge er fra Møn 2017. 

 

Hos sæksporesvampene (Ascomycetes, eller bare sæksvampe) dannes 

sporerne inde i specielle celler kaldet asci. Sæksporesvampene omfatter en 

masse uanseelige ofte sorte prikformede arter samt de lidt mere 

iøjnefaldende grupper som stødsvampe, kulsvampe og bægersvampe, men 

også morkler og de ofte farvestrålende bægersvampe. Sæksporesvampene 

omfatter en lang række meget små svampe, der især kan findes på 

undersiden af blade og på ved under nedbrydning. De fleste af disse meget 

små svampe er dårligt kendt. 

Hos stilksporesvampene (Basidiomycetes) dannes sporerne for enden af 

stilkformede celler (kaldet basidier),   f.eks. på lamellerne. 

Stilksporesvampene omfatter bl.a. lamelsvampe, poresvampe, rørhatte og 

pigsvampe, men også mere uanselige arter som rustsvampe. Generelt er 

rustsvampene dårligt undersøgt, og de er således heller ikke omfattet af 
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rødlisten, da det ikke lade sig gøre at vurdere, hvor almindelige eller sjældne 

de er. 

 

 

Figur 5 En slimsvamp som har samlet sig sammen fra sit 

amøbestadium. Den afbildede art hedder Ceratimyxa fruticulosa var. 

porioides, og var ikke før meldt fra Ulvshaleskoven, hvor den optrådte 

i 2017. 

 

En af de mere specielle svampegrupper er slimsvampene, der også bliver 

kaldt svampedyr, fordi de som en stor amøbe kan kravle henover underlaget 

og spise forskellige fødeemner, ved at optage det i ”kroppen”. Senere samler 

slimklatten sig og danner små frugtlegemer, der producerer sporer, som 

spredes med luften. Slimsvampe bliver i et vist omfang registreret i 

svampeatlas, da nogle af arterne er ret karakteristiske. 

Svampene består mestendels af et meget rigt forgrenet ”rodnet” kaldet et 

mycelium, der er opbygget af hyfetråde. Hyfetrådene er utroligt tynde og kan 

nå langt omkring. I en kubikcentimeter ved inficeret med østershat, kan der 

være 50 km hyfetråde. Derfor er svampene i stand til at opsamle selv meget 

spredt forekommende næringsstoffer. Og svampe trives fint på næringsfattige 

jorder.  

Den del af svampen, som vi kender som paddehatten, støvbolden osv. er kun 

svampens frugtlegeme, svarende til en blomst hos planter. Det betyder, at 

der til alle tider er mange svampe på en lokalitet, som man bare ikke kan 

erkende, fordi de ikke ”blomstrer” dvs. sætter frugtlegemer. 

På grund af svampenes evne til at optage meget spredt forekommende 

næringsstoffer, klarer de sig bedre end planter på næringsfattige jorder. Her 

lever de ofte i et samliv med planterne, idet de danner mykorrhiza eller 

svamperod. Planten og svampen vokser sammen og udveksler næring. 

Svampen leverer mikro-næringsstoffer, og planten leverer til gengæld sukker 

til svampen. Mykorrhiza er særlig almindelig på lidt dårligere jorder, f.eks. de 

sandede eller kalkholdige og på morbund.  
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Figur 6 Lysviolet Slørhat er et godt eksempel på en mykorrhiza-

danner, man ser dens vært et bøgetræ i baggrunden. Arten er 

almindelig også i Ulvshaleskoven, men den er ikke meldt derfra siden 

1956, fordi der er flere lignende arter og en godkendelse kræver en 

del ekstraarbejde. 

 

Der findes to slags mykorrhiza: Ektomykorrhiza og VA-mykorrihza. Ved VA-

mykorrhiza vokser svampehyferne ind i cellerne af planten, og denne type 

mykorrhiza forekommer ofte sammen med urter og kræver mikroskop for at 

erkende. Ektomykorrhiza er lettere at se, her vokser svampehyferne mellem 

cellerne på rodspidserne af forskellige træarter. Rodspidserne svulmer op, og 

man kan let med det blotte øje se, når der er ”svamperod” – det danske navn 

for en mykorrhiza-inficeret planterod. 

Svampenes valg af værtstræ for mykorrhiza er ofte artsspecifik: Mange arter 

af svampe går kun på en træart, mens andre som f.eks. rød fluesvamp og 

Karljohan både lever med løv- og nåletræer. 

Ikke alle træarter danner mykorrhiza, det gælder f.eks. ahorn og ask. For 

mange arter af f.eks. skørhatte giver oplysninger om hvilket træ, svampen 

vokser under, meget vigtige fingerpeg om hvilken art af svamp, man står 

overfor. 

2.2 Svampe som naturtype-indikatorer 

Svampene er på samme tid de bedste og nogle af de vanskeligste indikatorer 

for god natur. Der er mange sjældne og meget kræsne arter af svampe at 

vælge imellem. Og de steder, hvor der vokser mange rødlistede svampe, er 

samtidig ofte de bedste lokaliteter for planter og insekter. Når svampene er 

etablerede er de immobile, der er ikke bare tale om en strejfgæster, som 

insekter og fugle kan være det.  
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Selvom svampene er gode til at sprede sig langt, indfinder mange af de 

rødlistede arter sig først efter mange år med en speciel driftsform. Man taler 

om lang tids kontinuitet. 

Svampene byder imidlertid på tre store problemer i forhold til deres 

anvendelse som indikatorer:  

1. Der er mange arter, men få eksperter der beskæftiger sig med dem. 

2. Mange arter er kun fremme med års mellemrum.  

3. Langt de fleste svampe er kun fremme i meget kort tid og tidspunktet 

afhænger af vejret. 

Der findes ca. 5000 arter af svampe i Danmark, men kun få personer 

beskæftiger sig indgående med svampe. I løbet af Svampeatlas registreringen 

2009 – 2013 blev der indlagt over en halv million fund af svampe, men kun 

31 personer registrerede mere end 500 forskellige arter. 

Det er også et problem at skaffe ordentlig bestemmelseslitteratur. På dansk 

findes bøger, der dækker op mod 2000 arter, og selv med mange forskellige 

bøger er kun en behersket del af fungaen behandlet i litteraturen. Det er 

nødvendigt at supplere med engelske og tyske værker, hvis man skal have en 

større del af de mindre og sjældnere arter med. Og selv da kan man stadig 

være heldig at finde arter, der ikke er omfattet af bøgerne. Det er endda 

muligt at finde ubeskrevne arter - selv i Europa!.  

Det kan være svært at finde svampene. Mange arter er kun synlige i  en uges 

tid, når de kommer fem. Mange år springer de helt over, dvs. de sætter ikke 

frugtlegemer. De fleste arter er fremme i sensommeren og det tidlige efterår, 

hvilket giver meget kort tid til at undersøge alle relevante lokaliteter. Man skal 

komme på den samme lokalitet mange år i træk og mange gange i løbet af 

vækstsæsonen, før man har et rimeligt billede af, hvad der vokser på stedet. 

Selv efter 20 års undersøgelser i forfatterens egen have kommer nye sjældne 

arter til hvert år. 

2.3 Svampenes livsstrategier 

Storsvampene, der har frugtlegemener større end 10 mm,  kan praktisk (i 

forhold til forvaltning og pleje) inddeles efter deres levevis i fire kategorier: 

1. Vednedbrydere 

2. Jordlevende nedbrydere i skov 

3. Jordlevende nedbrydere i lysåben natur 

4. Ektomykorhizadannere 
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Figur 7  Ulvshaleskoven har naturskovskvaliteter og listen af 

svampe tæller mange vedsvampe som denne tyndkødede hussvamp, 

der vokser på en fyrrestamme i skoven. 

2.3.1 Vednedbrydere  

Vednedbrydere lever af dødt ved eller døende træer. Mange arter er 

afhængige af store gamle, endnu levende træer, der er i langsomt forfald - 

såkaldte veterantræer. Denne type træer er sjældne i det danske landskab. 

Ofte fældes de, fordi man vurderer, at de kan vælte og være til fare for folk.  

Det er vigtigt, at der findes dødt ved under en arms tykkelse, og  mange arter 

af vednedbrydere forekommer kun på stammer og grene med større 

godstykkelser. 

Det er ikke blot en række sjældne svampe, der er  afhængige af meget gamle 

træer, det samme gælder en lang række insekter. Ca. 70 % af alle insektarter 

på den danske rødliste er tilknyttet skov, og de fleste af disse trives bedst i 

gammel urørt skov. 

Et særligt problem med veterantræer er, at de rekrutteres fra gruppen af 

store gamle træer, der præsenterer den største kommercielle værdi. De 

træer, der har stor tømmerværdi i dag, er de træer, der i fremtiden skal blive 

til veterantræer. Flere steder kan man se, at der i fremtiden vil blive endnu 

større mangel på veterantræer. Det gælder også på lokaliteter, der i dag er 

meget værdifulde med mange veterantræer.  

En del vednedbrydere findes kun på ved, der har vokset på kalkbund, eller 

som ligger på kalkbund. En forklaring kunne være, at træer, der har vokset 

på kalk, er lettere at nedbryde. Noget lignende kendes fra græs, der har 
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vokset på dårlig jord. Det laver færre kemiske forsvarsstoffer og spises gerne 

af en lang række insekter, mens græs, der vokser fugtigt og velgødet, er vært 

for langt færre insekter. Andre forklaringer kan være at træet vokser 

langsomt, og derfor har en tættere struktur, eller at svampen selvom den 

vokser på ved har en del af sit mycelium i kalkjorden ved siden af. Hussvamp 

er f.eks. kendt for at kunne ”æde” mørtel og transportere vand og næring 

gennem sine myceliestrenge over ugunstige materialer til resten af svampen 

og således kunne nedbryde knastørt træ. 

2.3.2 Nedbrydere på jord i skove 

En række svampe vokser som nedbrydere i skove. Nogle af arterne kan dukke 

op på varierende jordbunde og synes ret upåvirkede af den almindelige 

skovdrift. Andre (og heriblandt flere af de rødlistede) vokser kun, hvor særlige 

vækstbetingelser er opfyldt.  Nogle af dem vokser på dyb muld, muld på kalk 

eller har andre krav, og ofte ses det, at bestemte partier i skoven er særligt 

artsrige. 

 

Figur 8 Gulfnugget parasolhat (tv) er en af mange mindre 

almindelige parasolhatte i Ulvshaleskoven. Flosset parasolhat (th) er 

en anden. Parasolhatte er nedbrydere i førne. 

2.3.3 Nedbrydere i lysåben natur 

En lang række svampe er særligt gode indikatorer for gamle artsrige overdrev 

med lang kontinuitet. Ulvshale Nordstrand med Fællesgræsningen og også 

Heden er særligt artsrige.  

Særlige artsrige overdrev skal som sagt være gamle ikke kun for at være 

tilstrækkeligt udpinte, men også for at der skal have etableret sig et passende 

førnelag og en jordstruktur, som passer svampene. Kalk og sand indgår i 

jordbunden på de bedste overdrev, men overdrev på mere lerede jorder kan 

også være gode, denne type er bare sjælden, da lerede jorder kan være mere 

end to hundrede år om at blive udpint.  

Overdrevsarealerne er generelt ikke gennemgået i forbindelse med 

nærværende undersøgelser, da fokus har været selve skoven. 
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2.3.4 Ektomykorrhizadannere 

Mange svampe er afhængige af samliv med bestemte værtstræer. Fældes 

værtstræet vil svampen normalt også dø. Svampene kan dog være forbundet 

med flere træer samtidig, så nogen gange overlever de, selvom det vigtigste 

værtstræ dør. 

Det er ikke alle områder i skovene, der er lige rige på mykorrhizadannende 

svampe, og navnlig de sjældnere arter har en tendens til at vokse sammen, 

der hvor der er særlige jordbundsforhold. Det kan være, hvor der er kalk, 

sand eller gammel morbund. I Ulvshaleskoven er der dog mykorrhiza-dannere 

næsten overalt i skoven, indslag af ahorn er endnu ikke så stort.  

 

 

Figur 9 Slørhatte er blandt de svampeslægter der altid danner 

mykorrhiza. Her en gulfnugget slørhat i Ulvshaleskoven. 
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3 Svampearterne  

 

3.1 Rødlistede svampearter 

3.1.1 Om rødlisten 

Den danske rødliste er en samling af lister over sjældne dyr og planter. Listen 

tænkes benyttet i forvaltningen til at udpege særlig beskyttelseskrævende 

natur.  Rødlisten er ikke juridisk bindende, som Habitatdirektivets bilag er det. 

Ideen med rødlistning stammer fra IUCN, som er en international 

naturbeskyttelsesinstitution. 

De arter, der er med på rødlisten, er inddelt i underkategorierne:  

 Ex ((Regionally extinct) på dansk Regionalt uddød): arter der regnes 

for uddøde i Danmark. Enkelte arter (ikke mindst blandt svampene) 

dukker dog op igen. 

 CR ((Critically endangered dvs: Kritisk truet): arter, der har ret få 

danske voksesteder og er stor i fare for at uddø her til lands. 

 EN (Endangered = Truet): arter der er i fare for at uddø. 

 VU (Vulnerable = Sårbar): arter der er i tilbagegang, og kan komme i 

fare for at uddø. 

 NT (Near-threatened = Næsten truet): arter der er på 

observationslisten. Sjældne eller ualmindelige arter, der f.eks. stiller 

krav til levesteder, som er trængt. 

Herudover er der arter, som er for utilstrækkeligt kendte til at kunne 

rødlistevurderes. De er typisk meget sjældne eller svære at bestemme og har 

betegnelsen DD (Data-deficient). Kategorien DD er i den nyeste vejledning fra 

2015, medregnet som rødlistede arter, men var det ikke efter 2003 

vejledningen. 

Nogle svampe kan ikke vurderes af andre årsager. De har betegnelsen NA 

(Not applicabe) og endelig, er der en rest af svampe, som aldrig er blevet 

vurderet, fordi der eksempelvis ikke har været sat midler af til det. De har 

betegnelsen NE (Not evaluated). 

De fleste arter har dog heldigvis betegnelsen LC (Least Concern) for arter, der 

ikke vurderes at være i fare for at blive truede eller forsvinde. 
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3.1.2 Rødlistede svampe i Ulvshaleskoven 

Nedenfor ses en totalliste over rødlistede svampe, der er fundet på Ulvshale. 

For ikke at glemme nogen omfatter listen alle fund af rødlistede arter, da 

mange af dem ikke er nøjagtigt stedfæstede. En del af dem er fra 

strandoverdrevene på Ulvshale Nordstrand, her er antallet af fund sat i 

parentes for at give et bedre indtryk af, hvilke der er fra selve 

Ulvshaleskoven.  

 

Agaricus moelleri - perlehøne-champignon (VU) 2 

Clitopilopsis hirneola - grå troldhat (EN) 1 

Cuphophyllus russocoriaceus - ruslæder-vokshat (NT) (2) 

Entoloma chalybaeum - blåbladet rødblad (NT) (1) 

Entoloma jubatum - ruskællet rødblad (VU) (2 

Exidia candida - brusk-bævretop (VU) 1 

Geastrum minimum - liden stjernebold (VU) (3 

Geoglossum cookeanum - bred jordtunge (NT) (3) 

Gloeocystidiellum clavuligerum - en barksvamp (EN) 1 

Gloeoporus pannocinctus - grøngul 

pastelporesvamp (RE) 1 

Gyroporus castaneus - kastanie-kammerrørhat (NT) 5 

Gyroporus cyanescens - blånende kammerrørhat (NT) 1 

Hebeloma sordescens - anløbende tåreblad (NT) 1 

Hebeloma vaccinum (VU) (1 

Hericium cirrhatum - børstepigsvamp (VU) 1 

Hygrocybe coccineocrenata - tørvemos-vokshat (VU) (1) 

Hygrocybe mucronella - bitter vokshat (NT) (1 

Inocybe praetervisa - grovfibret trævlhat (NT) 1 

Jaapia ochroleuca – bleg-okker sumpspind (NT) 1 

Lepiota grangei - grønskællet parasolhat (EN) 2 

Lindtneria trachyspora - orange labyrinthinde (VU) 1 

Mycena concolor - tørvemos-huesvamp (EN) (1) 

Mycena stipata - stinkende huesvamp (NT) 1 

Phlebia subochracea - svovl-åresvamp (NT) 2 

Pholiota tuberculosa - finskællet skælhat (VU) 4 

Pluteus atromarginatus - sortrandet skærmhat (VU) 1 

Pluteus hispidulus - stivhåret skærmhat (VU) 2 

Pluteus leoninus - løvegul skærmhat (EN) 5 

Porodaedalea pini - fyrre-ildporesvamp (VU) 9 

Psathyrella spintrigeroides (VU) 1 

Radulomyces molaris - tandet naftalinskind (NT) 1 

Ramaria pallida - bleg koralsvamp (VU) 1 

Russula alnetorum - elle-skørhat (NT) 3 

Russula caerulea - puklet skørhat (VU) 2 

Russula rhodopus - lak-skørhat (VU) 1 

Tomentella lateritia- en barksvamp (VU) 1 

Tomentella umbrinospora - en barksvamp (VU) 1 

Trametes pubescens - dunet læderporesvamp (VU) 1 
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Tulostoma brumale - vinter-stilkbovist (VU) (17) 

Tulostoma fimbriatum - frynset stilkbovist (EN) (2 

Tulostoma kotlabae - gråhvid stilkbovist (EN) (3) 

Tyromyces wynnei - krybende blødporesvamp (NT) 1 

 

De arter, der har fået en halv parentes, har Ulvshaleskoven angivet som 

findested, men det er sandsynligt, at det ikke nøjagtigt stedfæstede fund i 

virkeligheden er gort på strandoverdrevene rundt om skoven. De arter der 

med sikkerhed (eller stor sandsynlighed) er fundet i Ulvshaleskoven omtales 

nærmere i det efterfølgende. Dvs. arterne i listen som ikke er i parentes. 

 

 

Figur 10  Kastanje-kammerrørhat er en af mange rødlistede svampe 

i Ulvshaleskoven. Stokken er delvis hul, hvilket anes i hullet øverst på 

stokken. 

 

Perlehøne-champignon (VU) er fundet i 1997 i Ulvshaleskoven, men i 2015 

også på Ulvshale Nordstrand, som er et usædvanligt voksested for denne art. 

Det er en nedbryder, der kan lide at vokse i skovbryn. Kendt fra 60 fund i 

Danmark. 

 

Grå troldhat (EN) er fundet i 2006 i den centrale del af Ulvshaleskoven nær 

stien overfor Naturcenteret. Arten vokser som nedbryder på førne på sandet 

bund i klitter og nåleplantager. Kendt fra 12 fund i Danmark fordelt på 9 

lokaliteter. 

 

Ruskællet rødblad (VU) er egentlig en overdrevsart, og man skulle tro, at 

fundet, der er fra 1936, var gjort på strandoverdrevene, men 
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lokalitetsangivelsen er ”Ulvshale Nordskov”, der dengang godt kan have 

været mere lysåben. Kendt fra 38 fund i Danmark. 

 

Brusk-bævretop (VU) lever som vednedbryder og er fundet i Ulvshaleskoven 

i 1970’erne. Den er kun kendt fra 7 andre danske lokaliteter. 

 

Liden Stjernebold (VU)  er fundet i 1978 og 1983 i Ulvshaleskoven. Den er 

nedbryder på førne på sandet bund og kan optræde både i skov, på overdrev 

og i klitter. Det seneste fund er stedfæstet nøjagtigt til klitterne, mens det er 

usikkert om det ældre rent faktisk er fra selve skoven, selvom pilen viser det. 

Liden stjernebold er fundet 30 steder i landet udelukkende på kystlokaliteter. 

 

Barksvampen Gloeocystidiellum clavuligerum (EN), er kun kendt fra en 

håndfuld fund i Danmark heraf er to fra Møn, da den også er kendt fra 

Klinteskoven. Fundet er desværre hverken forsynet med dato eller nøjagtigt 

stedfæstet, men da svampen er en vednedbryder, er det mest sandsynligt, at 

fundt rent faktsk er gjort i Ulvshaleskoven. 

 

Grøngul pastelporesvamp (RE) er rødlistet i den hårdeste kategori, som 

”uddød”, dvs at man egentlig havde troet, at den var forsvundet i Danmark, 

da fundet blev gjort. Arten blev fundet ved stien mellem Vogterhuset og 

Naturcenteret i 2005. Det er en barksvamp, der nedbryder dødt ved. 

 

Kastanje-kammerrørhat (NT) er fundet 4 gange i Ulvshaleskoven i 1936, 

1968, 1974, og igen i 2017.  Arten har uden tvivl været fast i Ulvshaleskoven, 

men de få fund viser både, at arten ikke nødvendigvis er fremme hvert år, 

men først og fremmest, at der ikke er mange svampeinteresserede, der 

registrerer den. Gad vide hvor mange gange den  ligefrem er blevet indsamlet 

og spist uden at være registreret. Der er 250 fund i resten af Danmark. 

 

Blånende kammerrørhat (NT) er fundet en enkelt gang i 1956 med 

Ulvshale som stedsangivelse, men det drejer sig uden tvivl om et fund i 

skoven. Rørhatte er mykorrhizadannere, blånende kammerørhat lever i samliv 

både med løv- og nåletræer. Der er 130 fund fra Danmark, mest øst for 

israndslinjen. 

 

Anløbende tåreblad (NT) er fundet i 2012 langs Sandvejen, men fundet er 

tilsyneladende ikke godkendt. Arten er kendt fra 32 fund i Danamrk, og den 

lever som nedbryder. Tåreblade er en af de vanskeligste grupper af 

storsvampe. 

 

Tårebladet Hebeloma vaccinum (VU) er angivet med skoven i 1984 som 

findested, men fundet er ikke godkendt. Arten er tilsyneladende mest en 

overdrevsart, og der er et halvt hundrede kystnære fund i landet.  

 

Børstepigsvamp (VU) er en vednedbryder, der er fundet i Ulvshaleskoven i 

1974. Arten har små 200 fund i den østlige del af Danmark. 

 

Bitter vokshat (NT) er en typisk overdrevssvamp, men dens upræcise 

lokalitetsangivelse fra et fund i 1968 er Ulvshaleskoven. Det er sandsynligt at 
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fundet er fra f.eks. fællesgræsningen.  Arten har 240 andre fund i databasen 

– mest fra det østlige Danmark. 

 

Grovfibret trævlhat (NT) er en skovlevende art, der danner mykorhiza både 

med løv- og nåletræer. Fundet fra Ulvshaleskoven er gjort i 1956. Og der er 

et halvt hundrede andre fund spredt fra hele landet.  

 

Blegokker sumpspind (NT) er en barksvamp, der lever på dødt ved. Fundet 

er gjort i 1968, og den er kendt fra 35 andre fund i hele landet. Barksvampe 

er dog svære at kende, og det er muligt at arten er mere almindelig. 

 

Grønskællet parasolhat (EN) er angivet fra Ulvshaleskoven i 1956. Fundet 

er ikke præcist angivet. Arten er en blandt mange parasolhatte, der er 

nedbrydere i skove med mineraljordspåvirkning. Arten er fundet 95 gang øst 

for israndslinjen. 

 

 

 

Figur 11 Svovl-åresvamp er en smukt farvet barksvamp på meget 

fugtigt ved, her en eg i Sagnlandet Lejre. 

 

 

  

Figur 12 Finskællet skælhat (tv) og stinkende huesvamp (th) 

vokser på dødt ved. Skælhatten er på løvtræ, mens den stinkende 

huesvamp gror på nåletræ. 
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Figur 13 Stivhåret skærmhat er en af de mindste skærmhatte; den 

ynder at gro på ved, der ligger fugtigt. Løvegul skærmhat er som her 

normalt kraftigt gul og ikke helt som løver. 

 

 

Orange Labyrinthinde (VU) er en af de mest karakteristiske og smukke 

barksvampe. Den er fundet i 1997 tilsyneladende i den nordligste ende af 

skoven. Fra resten af landet er den fundet 17 gange på 10 lokaliteter. Den 

vokser flere steder i Klinteskoven, hvor den kan lide at gro på dødt ved, der 

ligger direkte på kalken. 

 

Svovl-åresvamp (NT) er en anden livligt farvet barksvamp, der især ynder 

at gro på ved, der ligger meget fugtigt. Den har to fund den samme dag i 

hver sin ende af den nordlige del af skoven. Der er muligvis tale om en dublet 

og at fundet ikke er nøjagtigt stedfæstet.  Den er kendt fra 88 fund, næsten 

alle fra Sjælland, Lolland-Falster og Møn. 

 

Stinkende huesvamp (NT) vokser på dødt nåletræsved og blev for første 

gang nogensinde fundet på Møn i 2017. Den voksede på et væltet grantræ 

ved stien mellem Vogterhuset og Naturcenteret.  Fra resten af landet er den 

kendt fra 70 fund fra en snes lokaliteter,der ligger mod NØ i landet. 

 

Finskællet skælhat (VU) er fundet i 1956, 1974 og 2009 i skoven. I 2009 

voksede den på lind mindst to steder på stien mellem Vogterhuset og 

Naturcenteret. Der er et halvt hundrede fund spredt i hele landet. 

 

Sortrandet skærmhat (VU) er fundet i 1974 i Ulvshaleskoven og 46 gange i 

resten af landet mest mod nord og øst. Fundet i skoven er ikke nøjagtigt 

stedfæstet. Det er en vednedbryder på råddent nåletræsved. 

 

Stivhåret skærmhat (VU) er vednedbryder, der lever på ret nedbrudt ved, 

som gerne må ligge fugtigt. Den er kun meldt fra Ulvshaleskoven i 1936, men 

kan sikkert stadig forekomme her. Den er kendt fra 68 fund i det østlige 

Damark, dog ikke Bornholm. 

 

Løvegul Skærmhat (EN) er fundet i 1927, 1956, 1960 og 1961. Fundene er 

ikke stedfæstede. Den lever på nedbrudt ved gerne i moser, men også i 

naturskov. Der er kendt 60 fund fra resten af landet, flest mod syd. 
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Fyrre-ildporesvamp (VU) er en ret stor og iøjenfaldende vedsvamp på 

fyrretræer. Den er registreret 9 gange i Ulsvhaleskoven fra 1995 til 2017. 

Fundene er fra den centrale del flere steder i Skoven mellem Sandvejen og 

den parallele centrale sti. Den vokser kun på gamle fyretræer, og det kan 

frygtes at fældningen af nogle af disse i forbindelse med plejen kan have 

fjernet nogle af dens levesteder. Denne frygt blev bekræftet i 2017, hvor 

forfatteren fandt en død fyrre-ildporesvamp på en tyk fyrrestamme, der hvor 

Ulvshalevejen slår et knæk mod vest ikke langt fra en sommerhusvej der 

hedder Skovfyrren. Den er fundet et halvt hundrede gange på 16 lokaliteter i 

Danmark. Det er en spektakulær art, der er fremme hele året og derfor ofte 

bliver registreret de steder, den lever. 

 

Mørkhatten Psathyrella spintrigeroides er fundet i 2009 i skoven tæt på, hvor 

Sandvejen  slår et sving. Den er kendt fra 19 fund, som fordeler sig på kun en 

håndfuld lokaliteter på Østsjælland og Møn. Den lever på dødt nåletræsved i 

naturskovlignende miljøer. 

 

Tandet naftalinskind (NT) er en barksvamp på afbarkede egegrene 

(sjældent også andre). Den blev fundet i 1968, men stedsangivelsen er ikke 

præciseret. Fra resten af landet er den kendt fra 30 fund mod nord og øst. 

 

Bleg koralsvamp (VU) er angivet fra 1956 fra Ulvshale (ingen nærmere 

angivelse). Den er fundet på 30 lokaliteter, men meldt mange gange fra et 

par af dem, således at der er 165 fund i landet.  Den danner mykorrhiza med 

bøg på mineralrig jord.  

 

 

 

Figur 14 Fyrre-ildporesvamp i Ulvshaleskoven. Den vokser på 

levende fyrretræer og har nok mistet flere af sine værtstræer isom 

følge af fældningen af fyrretræer i forbindelse med plejen. Den er 

fundet på mindst ét fældet træ.  
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Elle-skørhat (NT) vokser i den lille ellesump, hvor sandvejen slår et knæk, 

og i ellesumpen ved Gåsesøen.  Arten har 80 fund i Danmark.  Den lever i 

samliv med el (Mykorrhiza). 

 

Puklet skørhat (VU) har et gammelt fund fra 1936 fra skoven. Fra resten af 

landet er den kendt fra  63 fund mod nord og øst. Den danner mykorrhiza 

med fyr. 

 

Lak-skørhat (VU) blev fundet i 1986 i skoven, men fundet er ikke 

stedfæstet. Den er en sjælden art med kun 17 fund i Danmark fordelt på 9 

lokaliteter. Den danner mykorrhiza med gran gerne på sur bund. 

 

Barksvampen Tomentella lateritia (VU) er fundet i 1968 et sted i 

Ulvshaleskoven i resten af landet har den 36 fund, de fleste er fra Møn kun 11 

lokaliteter uden for Møn. Den ynder løvtræ på kalk. 

 

Barksvampen Tomentella umbrinospora (VU) er fundet i 2009 på stien mellem 

Naturcenteret og Vogterhuset. Den vokser på løvtræ i sær bøg og er kendt fra 

16 fund i den sydøstlige del af landet. 

 

Dunet læderporesvamp (VU) blev fundet i 2010 i nærheden af flinteværket, 

hvor den voksede på birk ud mod stranden. Fundet er ikke blevet endeligt 

godkendt, så officielt er den kun anerkendt fra et fund i Tisvilde 

(Nordsjælland). 

 

Krybende blødporesvamp (NT) er fundet i Ulvshaleskoven i 1974. Arten 

vokser i skove, og selvom fundet ikke er stedfæstet, er det uden tvivl fra 

selve skoven. Det er en vednedbryder, der dog ofte ses på jorden, hvor den 

kryber fra pind til pind. Den er fundet 129 gange i Østdanmark. 

 

  

Figur 15 Krybende blødporesvamp tv og frynset stilkbovist til 

højre. En skovart og en art, der ganske vist tilsyneladende er angivet 

fra Ulvshaleskoven, men hvor fundet uden tvivl er gjort på 

strandoverdrev eller i klitterne. 
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3.1.3 De rødlistede svampes livsstrategier 

Der er nu kendt ca. 30 arter af rødlistede svampe fra Ulvshaleskoven. Tallet 

er en smule usikkert, da der yderligere er et par arter, som er angivet med 

Ulvshaleskoven som lokalitet, men hvor voksestedet enten helt sikkert eller 

sandsynligvis er fra strandoverdrevene og klitterne.  

 

Når man skal tage hensyn til de rødlistede svampe i sin pleje af arealerne, er 

det vigtigt at se på de enkelte svampes livsstrategier som omtalt i kapitel 2.3.  

 

1. Vednedbrydere 

2. Jordlevende nedbrydere i skov 

3. Jordlevende nedbrydere i lysåben natur 

4. Ektomykorrhizadannere 

Jordlevende nedbrydere i lysåben natur optræder kun i meget begrænset 

omfang inde i skoven, hvis overhovedet. Og til denne rapport har opgaven 

været at skaffe et overblik over de rødlistede svampe og deres forekomst i 

skoven, så der kan tages hensyn til dem. Så derfor gennemgås kun de tre 

relevante livsstrategier. 

 

Af de rødlistede svampe er følgende arter vednedbrydere: brusk-

bævretop (VU), grøngul pastelporesvamp (RE), Gloeocystidiellum 

clavuligerum (EN), børstepigsvamp (VU), blegokker sumpspind (NT), orange 

labyrinthinde (VU), stinkende huesvamp (NT)*, svovl-åresvamp (NT), 

finskællet skælhat (VU), sortrandet skærmhat (VU)*, stivhåret 

skærmhat (VU), løvegul skærmhat (EN), fyrre-ildporesvamp (VU)*, tandet 

naftalinskind (NT), Tomentella lateritia (VU), Tomentella umbrinospora (VU), 

dunet læderporesvamp (VU) og krybende blødporesvamp (NT). De af 

vednedbryderne, der er afhængige af nåletræ er markeret med en stjerne. 

 

Jordlevende nedbrydere i skov omfatter: perlehøne-champignon (VU), grå 

troldhat (EN) og grønskællet parasolhat (EN). 

 

Ektomykorrhizadannere i skov omfatter: kastanie-kammerrørhat (NT), 

blånende kammerrørhat (NT), anløbende tåreblad (NT), bleg 

koralsvamp (VU), elle-skørhat (NT), puklet skørhat (VU) og lak-

skørhat (VU)*. 

 

Som det fremgår af gennemgangen af livsstrategierne for de rødlistede 

svampearter fra Ulvshaleskoven er der mindst 5 arter, som er afhængige af 

nåletræ. Den bedste pleje vil derfor ikke være den, hvor nåletræer alt for 

effektivt udrenses fra skoven. Der er både 4 vednedbrydere og en 

ektomykorrhiza-svamp, der er helt knyttet til nåletræ, desforuden er der en 

række arter, som kan leve både sammen med nåle- og løvtræer. 
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3.2 Andre sjældne svampe fra Ulvshale 

Udover de mange rødlistede svampe og de 12 arter, der var nye for Møn, som 

blev fundet i 2017 og gennemgås i afsnit 3.3. er der også en pæn samling af 

meget sjældne svampe, som ikke er rødliste-vurderede. De fleste af de arter 

som er kendt fra under 10 danske fund og som forekommer på Ulvshale, 

gennemgås nedenfor.  De arter, der er sat i parentes, er arter der vokser på 

overdrev og lignende, og må formodes ikke at forekomme i selve 

Ulvshaleskoven. 

Barksvampen Athelopsis lembospora har kun 4 danske voksesteder, herunder 

Ulvshaleskoven på Møn i 2009. 

Gødningsblækhatten Coprinus poliomallus er kendt fra 4 danske fund, bla. 

Ulvshale Nordstrand på Møn i 2005). 

Hede- slørhat Cortinarius pratensis er kun kendt fra Hesselø, Feddet og 

Ulvshale Nordstrand på Møn, hvor den blev set i 2012). 

Dunstokket rødblad Entoloma lanuginosipes er kendt fra 8 danske fund, 

bl.a. Ulvshale Nordstrand på Møn i 2012). 

 

 

Figur 16 Hede-slørhat er kun kendt fra en håndfuld lokaliteter.  

 

Tørvemos-hjelmhat (Galerina sphagnorum) er fundet to steder i Danmark, 

det ene er Ulvshaleskoven på Møn i 1997). 

Urte-læderskål (Merismodes granulosa) er kendt fra 4 danske fund, bl.a. 

Ulvshale på Møn i 2003. 

Barksvampen Phlebia romellii har 3 danske fund, heriblandt på Møn i 

Ulvshaleskoven i 1968. 

Barksvampen Phlebiella gaspesica er kun fundet to gange i Danmark,. Første 

gang var på en enegren i en rørskov på Ulvshale, Møn i 2003. 

Nordisk fladhat (Rhodocollybia fodiens)  vokser 7 steder i landet bl.a. 

Ulvshaleskoven og Klinteskov. Begge fund er fra Møn i 1997. 

Bævresvampen Tremella discicola vokser som parasit på skivesvampe og er 

fundet 6 steder i landet, herunder Ulvshaleskoven på Møn i 2005. 
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Sæksporesvampen Unguicellula tityri  er kun fundet en gang i landet. Det var 

i marts 2000 på Ulvshale på Møn, hvor den voksede på muselort i et pilekrat. 

Ascobolus brassicae 4 fund i landet, herunder i Ulvshale, Møn 2000. 

Ascobolus rhytidosporus 3 fund i landet, herunder i Ulvshale, Møn 2000. 

Ciliolarina pinicola 3 fund i landet, herunder i Ulvshale, Møn 2007. 

(Hypocopra ornithophila 1 fund i landet: Ulvshale Nordstrand, Møn 2013). 

Lasionectria vulpina 2 fund i landet, herunder i Ulvshale, Møn 2000. 

Leptosphaeria typhae 2 fund i landet, herunder i Ulvshaleskoven, Møn 1997. 

Melanconis spodiaea 2 danske fund, bl.a. Ulvshale Nordenge, Møn 2007. 

Oligonema schweinitzii 2 fund i landet, herunder i Ulvshaleskoven, Møn 1997. 

 

 

3.3 Nye arter for Møn fundet i Ulvshale i 2017 

 

Stinkende Huesvamp, der også er rødlistet, blev fundet for første gang på 

Møn i feltsæsonen 2017, den lever på nåletræ og har været fundet 68 gange i 

resten af landet. Fundet fra Ulvshale ses illustreret i underafsnittet om de 

rødlistede arter. 

Rødstokket Bruskhat er ganske vist ikke ny for Møn, men det er det første 

fund siden 1936 og skal derfor nævnes her. 

Honning-Ridderhat er ny for Møn, men har 80 fund i resten af landet. Det 

er en stor hvid ridderhat, der først og fremmest bestemmes på en 

kombination af duft og værtstræ, som er eg. 

 

  

Figur 17 Honning-ridderhat tv og lundells muslingesvamp til højre. 

 

Lundells Muslingesvamp, er vanskelig at kende i felten, og den kræver, at 

man tager den med hjem til mikroskopering. Måske derfor har den ikke 

tidligere været meldt fra Møn, men den er dog fundet 130 gange rundt om i 

hele landet. 
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Lille Tåresvamp er en ret lille gul, voksagtig svamp der nedbryder ved. Den 

er fundet 31 gange i resten af landet. 

Gul Slørhat er en af de lidt mere karakteristiske slørhatte, den er ikke 

sjælden og har et par hundrede fund i resten af landet, men hidtil ikke på 

Møn. I 2017 fandt forfatteren denne art først i Ulvshale og senere i 

Klinteskoven. 

 

  

Figur 18  Lille tåresvamp (tv) og gul slørhat (th). Begge nye for Møn 

og fundet i Ulvshaleskoven  i 2017. Slørhatten blev også fundet i 

Klinteskoven senere på året. 

 

Phragmidium mucronatum, er en rustsvamp på roser. Den voksede på blade 

af hunde-rose ved flinteværket. Den er kun kendt fra 16 fund i Danmark, men 

er formodentlig almindelig, 

Phragmidium bulbosum (6 fund i resten af landet) er en rustsvamp på 

brombær, og blev fundet på brombær ved flinteværket, hvor den var ny for 

Møn, samme art blev af forfatteren også fundet på Høje Møn senere samme 

år og er uden tvivl overset, da meget få personer beskæftiger sig med 

rustsvampe. 

Phragmidium tuberculatum er en rustsvamp på roser, bl.a. vokser den på 

rynket rose, hvor den laver små orange prikker/kugler, der i mikroskopet er 

ret karakteristiske. Den var tidligere fundet en håndfuld gange, men er fundet 

flere gange i år af forfatteren. Helt klart en overset art. 

Melampsora epitaea er en rustsvamp på selje-pil, der kun er kendt fra  7 fund 

rundt om i landet. Det er dog uden tvivl et overset art, som forfatteren har 

fundet mindst tre steder i 2017. Den voksede på bladene af den store selje-pil 

bag Naturcenteret. 

Melampsora betulinum er en rustsvamp på birk og el. Den vokser på rød-el 

lige ved Vogterhuset, og selvom den er ny for Møn, blev den i 2017 også 

fundet på Møns Klint. 

Huenål en parasit på huesvampe har 93 fund i Danmark, men de to på Møn er 

første gang i 2017. 
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4 Svampelevesteder i skovene og 

plejeforslag 

Figur 19 Skovtyperegistrering i Ulvshaleskoven indlagt på et 

målebordskort fra sidste halvdel af 1800-tallet. Det giver et godt 

indtryk af, at egekrattene i den vestlige del af skoven er vokset op på 

et oprindeligt mere åbent og kratpræget overdrev (Fra 

”Forvaltningsplan for Ulvshale og Nyord 2012 - 2020”) 

 

Ulvshaleområdet består af gamle forstrande, der er krumoddedannelser. Hele 

området er hævet siden istiden, og de mange strandvolde af rulleflint og sand 

ligger nu tørt - under skoven. Højdemodeller over terrænforholdene viser en 

topografi, der minder om et flosset reb, hvor den ene strandvold ligger 

parallelt med - eller oven i den anden.  

Jordbunden varierer en smule mellem sand og rulleflint som underlag. 

Imellem strandvoldene er der mange steder fugtigt og dannet aflange moser 

med ellesump eller lignende. Mange steder er der kun fugtigt i bunden på 

nogle tider af året. Nogle få steder er der dannet egentlige søer. 

Ulvshaleskoven er en meget vigtig skovlokalitet. Den er delvis selvsået og har 

naturskovspræg. Den er voksested for en del sjældne arter, bl.a. er den en 

velkendt lokalitet for den sjældne tramvrid-røn. Også fungaen omfatter 

mange rødlistede, sjældne og meget sjældne arter. Af rødlistede svampe 

rummer hele lokaliteten det næststørste antal for nogen lokalitet i 

Vordingborg kommune, kun overgået af Møns Klint, der dog har 6 gange så 

mange. Sammenlinet med andre svampelokaliteter i resten af landet ligger 

Ulvshale dog absolut i den gode ende. 
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Figur 20  Skoven på Ulvshale er meget varieret. På dette billede ses 

både eg, bøg, birk og rød-gran, og sådan er det overalt i skoven en 

meget blandet landhandel 

 

Træsammensætningen udgøres mest af selvsåede løvtræer bl.a. en del lind, 

bøg, asp, eg, avnbøg, hassel, pil og skovabild, men også plantede gran og 

fyrretræer, der er voksested for en af de rødlistede arter.  

Det er vanskeligt at underinddele Ulvshaleskoven i delområder. De forskelle, 

der er i vegetation og funga, ses mest i små bitte områder og hele skoven er 

en mosaik af disse, der mange steder glider gradvist over i hinanden. 

I forvaltningsplanen er skoven blevet inddelt i: 

1. Elle-og askeskov 

2. Ege-blandskov 

3. Egekrat  

Hertil bør tilføjes: 4. Avneknippemose. Denne naturtype findes i skovens NV-

bryn. 

Man kunne også have isoleret nogle mindre områder, der er mere domineret 

af birk, fyr eller gran, men ingen inddeling yder den store, mosaikprægede  

variation retfærdighed. 

 

Nedenfor gennemgås de tre hovedtyper og avneknippemosen. 
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4.1.1 Elle- og askeskov 

Elle- og askeskov findes i lavningerne hist og her flere steder i skoven. Især 

på kanterne af rullestensrevler vokser der mange mykorrhiza-dannende 

svampe som visse rørhatte og slørhatte, mens der nede i bunden er for 

fugtigt til at de fleste storsvampe kan vokse. Tilgengæld er der mange arter af 

vednedbrydende svampe, der ynder at vokse på ved, som ligger meget 

fugtigt. Det kunne f.eks. være svovl-åresvamp (NT) eller stivhåret skærmhat 

(VU). Rustsvampen Melampsora betulinum, der for første gang er fundet på 

Møn i 2017, vokser på undersiden af levende blade af rød-el. I den vestlige 

del af skoven er der en  ret fugtig del af skoven, hvor det er birk der 

dominerer. 

Forslag til pleje 

Der er ikke noget behov for pleje af elle- og askeskov. Urørt skov vil give de 

bedste betingelser for svampe i denne skovtype. Asken er i de senere år ramt 

af svampesygdommen aske-toptørre, der slår henved 90% af træerne ihjel. 

Da Ulvshaleskoven er hjemsted for mange sjældne ved-levende svampe, bør 

døde træer få lov at blive liggende. 

 

4.1.2 Egeblandskov 

Denne naturtype udgør det meste af Ulvshaleskoven, men der er store 

variationer i hvor store andele de forskellige træarter har. På luftfotos ses 

tydeligt, at mængden af nåletræer varierer meget. Aldersvariationen er også 

stor, spredt i skoven står ret gamle og tykke træer, men mange steder er 

træerne ikke så tykke, som man ville forvente et sted, hvor der er så 

udpræget naturskovspræg. Det skyldes, at træerne vokser meget langsomt 

på de meget næringsfattige jorder, der findes i Ulvshaleskoven. 

 

Rundt om i skoven vokser også mange småbladede lind. Lind har ikke nogen 

egentlig forstlig værdi (kun som brænde) og træerne i Ulvshaleskoven 

stammer uden tvivl fra rester af den oprindelige urskov i Danmark. Lind er 

vært for en række sjældne arter, både fordi den danner mykorrhiza, men 

også fordi det bløde ved kan huse visse specielle og sjældne arter. 

 

Generelt danner alle de dominerende træarter i ege-blandskoven mykorrhiza 

og er vært for hver deres specielle svampe; udover lind, der er omtalt, er det: 

eg, bøg, birk, gran, fyr, pil, asp, avnbøg og el. Den sidstnævnte er omtalt 

ovenfor under elle- og askesump. Ahorn og navr danner ikke mykorrhiza, og 

ask menes heller ikke at gøre det. 

 

Forslag til pleje 

På mange af statens skovarealer er gran- og nåletræer blevet fjernet i de 

senere år for at få, hvad man opfatter som en mere oprindelig dansk 

skovtype. Ganske vist menes hverken fyr eller gran at være hjemmehørende i 

Danmark, men de vokser i vore nabolande og huser en lang række sjædne og 

truede svampe og insekter. Det vil derfor være uhensigtsmæssig at fjerne 

dem alle. Nåletræer huser således 5 af de 29 rødlistede svampe. Man bør 
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derfor ikke fjerne alle nåletræer, men måske tynde kraftig de steder hvor, de 

ligefrem er plantet i mindre parceller.  

 

Egeblandskoven vil kunne tåle en vis græsning, hvor den støder op til arealer, 

der skal være græsningsskov. 

 

4.1.3 Egekrat 

I den vestlige del af Ulvshaleskoven er skoven mere åben. Der står spredte 

gamle træer, men meget af skoven er yngre. Det er tydeligt, at her har været 

mere præget af krat, græsningskov og overdrev i gamle dage (for hundrede 

år siden). Nyindvandrede træer udgøres bl.a. af birk, men her vokser også 

bøg, pil, bævreasp og andre. 

Forslag til pleje 

Der er blevet fældet en del fyrretræer og andre træer i denne del af skoven 

og der er skabt mere lys. Desværre er der også røget adskillige ret gamle 

fyrretræer, hvilket er uheldigt, fordi de kan være vært for den sjældne fyrre-

ildporesvamp (VU). Arten havde således groet på mindst et af de fældede 

træer. 

  

Det er oplagt at etablere græsningsskov i områder med egekrat for at 

genskabe det gamle overdrevsindtryk. For at sikre et fortsat fugtigt 

mikroklima er det vigtigt, at der ikke er helt åbent nederst i skovbryn ud til 

overdrevsarealerne. Dette kan f.eks. sikres ved dobelthegning, således at et 

læbælte lades ugræsset tilbage. Måske kan man også opnå det ønskede 

resultat ved at man hegner mellem skov og overdrev med et gennembrudt 

hegn, der får dyrene til at færdes ad bestemte veje, således at de ikke 

græsser så hårdt alle steder i skovbrynet. 

 

Læ i skoven har ikke kun betydning for for meget fugt til svampene, men vil 

også være af stor betydning ved at give et meget varmere mikroklima til 

sommerfuglene og andre insekter, der lever i egekrattet. 

 

4.1.4 Avneknippemosen 

På kanten mellem Ulvshaleskoven og overdrevsarealerne udenfor ligger en 

meget speciel naturtype: Avneknippemose. Den er helt domineret af den 

stride og højst ubehagelige halvgræs avneknippe, der har små kiselsavtakker 

på bladrandene. Avneknippe er imidlertid vært for en ekstremt sjælden 

svamp, der kun er kendt fra få fund i Europa: Avneknippe-bruskhat. Svampen 

er eftersøgt men ikke fundet. 

 

Avneknippe vokser i kalkpåvirkede moser og er i sig selv sjælden.  

Der er græsning ned til en del af Avneknippemosen, og der er ryddet en del 

fyr og andre træer på nordsiden. Disse er blevet fliset på stedet. Den nordlige 

del af avneknippemosen afgræsses, mens en del af mosen er utilgængelig for 

kreaturerne. Det er her der står store mængder af avneknippe og også en del 

tagrør. 
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Forslag til pleje 

Den nuværende pleje, hvor der græsses ned til en del af mosen, er meget fin 

til at tilgodese insekter og blomster og på sigt også visse overdrevssvampe, 

men det er også vigtigt at en stor del af avneknippemosen ikke afgræsses, så 

avneknippen kan trives.  

 

Når der i fremtiden fjernes træer, vil det være en stor fordel, om de ikke flises 

på stedet, så vil der hurtigere kunne etablere sig en flora og funga som er 

typisk for næringsfattige jorder. Flisning bør hellere finde sted i skoven eller 

helt væk fra lokaliteten. 

 

Figur 21 Rosa-huesvamp er en almindelig men smuk svamp 
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5 Sammenfatning 

Ulvshaleskovens funga er kortlagt dels for at kunne vurdere den igangsatte 

pleje samt fremtidige plejebehov, og dels for at kunne tilvejebringe et 

overblik over de mange sjældne svampe, der er fundet i skoven. 

 

Blandt de sjældne svampe, der er kendt fra skoven, er 30 rødlistede arter, 

hertil kommer yderligere 12 rødlistede svampe fra overdrevsarealerne rundt 

om Ulvshaleskoven. 

 

Der blev fundet en ny rødlistet art i 2017 og knapt  halvdelen af alle de 484 

svampe, der er kendt fra Ulvshaleskoven, blev set dette år. 70 af de fundne 

arter er ikke tidligere set på lokaliteten. Og blandt de halvfjerds er 12 arter 

ikke tidligere set på Møn. Selv efter undersøgelserne i 2017 er svampene ikke 

tilstrækkeligt kortlagt i Ulvshaleskoven, hvilket kan ses af, at en relativt stor 

del af de fundne arter ikke før er registreret i skoven. Endvidere er langt de 

fleste fund af rødlistede svampe på lokaliteten desværre ikke nøjagtigt 

stedfæstet. De rødlistede svampe omfatter især vednedbrydende arter og er 

uden tvivl ret jævnt udbredt i skoven. 

 

 

 

Figur 22 Rundt om Ulvshaleskoven ligger udstrakte overdrev, hvor 

yderligere 12 rødlistede svampearter vokser udover de 30, der er 

kendt fra skoven 
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Vegetationstypen i Ulvshaleskoven er en kompliceret mosaik af blandet skov 

med både løv og nåletræer, hvor områder med én dominerende træart 

umærkeligt glider over i andre. Med andre ord er det ikke muligt at udpege 

små delområder i skoven, som er særligt vigtige for svampe og som så skulle 

have en særlig pleje. 

 

Skal man udpege flere naturtyper i skoven kunne det være 1: ege-blandskov 

(mere blandet end eg sine steder) og 2: ege-krat i den NV-lige del, her har 

skoven tidligere været mere lysåben, selvom her også står gamle træer fra 

den gang der var mere overdervspræget. I fugtigere lavninger er der 3: elle- 

og askeskov - enkelte steder også egentlige søer.  I det nordlige skovbryn 

ligger en 4: avneknippemose, der er en sjælden naturtype på kalkpræget 

bund.  

 

En passende pleje af Ulvshaleskoven, der tilgodeser fungaen, vil være så 

meget urørt skov med så meget dødt ved som muligt! En håndfuld af de 

rødlistede arter er specielt knyttet til nåletræer, og det vil være synd både for 

dem og en del insekter, hvis man fjerne alle gran- og fyrretræer. Det kunne i 

forbindelse med feltarbejdet i 2017 konstateres, at der på mindst ét af de 

store fyrretræer, der har måttet lade livet, voksede en rødlistet svamp (som 

døde sammen med sin vært). 

 

Der er et ønske om at skabe mere lysåben skov. Dette vil være til glæde for 

urter og insekter, men kan på sigt også være det for visse overdrevssvampe. 

Der er ved at blive lysnet i de dele af skoven, der er ege-krat. For at sikre sig 

de bedste dvs. varmeste og ikke alt for tørre lysninger, skal man bestræbe sig 

på, at bevare skovbrynene, så vinden ikke trækker ind i skoven.  Dette kan 

gøres ved at hegne så meget af skovbrynene af som muligt fra, f.ek.s ved 

dobbelthegn. Hvor der skal laves lysåben natur bør flis ikke efterlades i det 

åbne. 
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6 Totalliste for Ulvshaleskoven 

Nedenfor følger en liste over alle fund, der i svampedatabasen er lagt ind for 

Ulvshaleskoven. En del af fundene er sikkert fejlplaceret og stammer ikke fra 

skoven,  færre (om overhovedet nogen) kan tænkes at være placeret uden 

for skoven og dermed undgået at være kommet med.  

 

I anden kolonne ses, hvor mange gange hver art er meldt ind fra 

Ulvshaleskoven. 

 

Listen omfatter 1052 fund af 484 arter. 

 

Agaricus impudicus - skamløs champignon (LC) 1 

Agaricus lutosus 1 

Agaricus moelleri - perlehøne-champignon (VU) 1 

Amanita citrina var. citrina - kugleknoldet fluesvamp (LC) 7 

Amanita fulva - brun kam-fluesvamp (LC) 5 

Amanita muscaria - rød fluesvamp (LC) 7 

Amanita phalloides var. phalloides - grøn fluesvamp 2 

Amanita rubescens var. rubescens - rødmende fluesvamp (LC) 4 

Ampulloclitocybe clavipes - køllefod (LC) 6 

Antrodia serialis - række-sejporesvamp (LC) 1 

Antrodiella serpula - gulrandet elastikporesvamp (LC) 1 

Aphanobasidium filicinum - bregne-naftalinskind (LC) 1 

Arcyria obvelata - okkergul skålsvøb 1 

Armillaria lutea - køllestokket honningsvamp (LC) 1 

Armillaria ostoyae - mørk honningsvamp (LC) 1 

Ascocoryne cylichnium - stor sejskive 1 

Ascocoryne sarcoides - rødlilla sejskive 3 

Ascodichaena rugosa 4 

Ascotremella faginea - violet bævreskive 1 

Athelia decipiens (LC) 1 

Athelia epiphylla - almindelig barkhinde (LC) 1 

Athelopsis lembospora (DD) 1 

Auricularia auricula-judae - almindelig judasøre (LC) 2 

Auriscalpium vulgare - koglepigsvamp (LC) 3 

Baeospora myosura - koglebruskhat (LC) 1 

Bjerkandera adusta - sveden sodporesvamp (LC) 6 

Bjerkandera fumosa - grågul sodporesvamp (LC) 1 

Boletus edulis - spiselig rørhat; Karl Johan (LC) 2 

Boletus reticulatus - sommer-rørhat (LC) 1 

Botryobasidium aureum - gylden spindhinde (LC) 2 

Bovista plumbea - blygrå bovist (LC) 1 

Bulbillomyces farinosus (LC) 1 

Bulgaria inquinans - afsmittende topsvamp 2 

Byssocorticium atrovirens - blå førnehinde (LC) 5 
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Byssomerulius corium - læder-åresvamp (LC) 1 

Calicium quercinum - ege-nålelav 1 

Calocera cornea - liden guldgaffel (LC) 2 

Calocera viscosa - almindelig guldgaffel (LC) 4 

Calocybe gambosa - vårmusseron (LC) 1 

Calycina citrina - almindelig gulskive 1 

Camarops polysperma - elle-kulsnegl (LC) 1 

Cenangium ferruginosum - fyrre-rustskive 1 

Ceratiomyxa fruticulosa 1 

Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides 1 

Cerioporus squamosus - skællet stilkporesvamp (LC) 1 

Cerioporus varius - foranderlig stilkporesvamp (LC) 1 

Ceriporiopsis resinascens - trist pastelporesvamp (LC) 1 

Cheilymenia granulata - møgbæger 1 

Chlorociboria aeruginascens - almindelig grønskive 1 

Chlorophyllum brunneum - giftig rabarberhat (LC) 2 

Chlorophyllum olivieri - almindelig rabarberhat (LC) 1 

Chondrostereum purpureum - purpurlædersvamp (LC) 3 

Chroogomphus rutilus - brunrød slimslør (LC) 2 

Ciboria batschiana - agern-knoldskive 2 

Cistella acuum - nåle-hårskive (LC) 1 

Claussenomyces prasinulus - bleggrøn linseskive 1 

Clavulina coralloides - kam-troldkølle (LC) 2 

Clavulinopsis helvola - orangegul køllesvamp (LC) 2 

Clavulinopsis laeticolor - flamme-køllesvamp (LC) 1 

Clitocybe metachroa - grå tragthat (LC) 2 

Clitocybe nebularis var. nebularis - tåge-tragthat (LC) 3 

Clitocybe nebularis - tåge-tragthat (LC) 2 

Clitocybe odora var. alba 1 

Clitocybe odora var. odora - anis-tragthat (LC) 6 

Clitocybe odora - anis-tragthat (LC) 1 

Clitocybe sp. - tragthat 1 

Clitopilopsis hirneola - grå troldhat (EN) 1 

Clitopilus hobsonii - skæv melhat (LC) 2 

Comatricha nigra 2 

Coniophora puteana - gul tømmersvamp (LC) 1 

  

Coprinellus micaceus - glimmer-blækhat (LC) 4 

Coprinopsis lagopus - dunstokket blækhat (LC) 1 

Coprinopsis urticicola - urte-blækhat (LC) 1 

Coprinus comatus - stor parykhat (LC) 3 

Corticiaceae sp. - barksvampe 1 

Cortinarius albovariegatus - hvidægget slørhat (LC) 1 

Cortinarius anomalus - gulfnugget slørhat (LC) 1 

Cortinarius armillatus - cinnoberbæltet slørhat (LC) 1 

Cortinarius bolaris - cinnoberskællet slørhat (LC) 3 

Cortinarius croceus - gulbladet slørhat (LC) 1 
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Cortinarius delibutus - gul slørhat (LC) 1 

Cortinarius flexipes - pelargonie-slørhat (LC) 1 

Cortinarius hinnuleus - ildelugtende slørhat (LC) 1 

Cortinarius olivaceofuscus - olivenbrun slørhat (LC) 1 

Cortinarius torvus - champignonagtig slørhat (LC) 1 

Cortinarius trivialis - brunslimet slørhat (LC) 2 

Cortinarius umbrinolens - mørk slørhat (LC) 1 

Cortinarius sp. - slørhat 1 

Craterellus cornucopioides - trompetsvamp (LC) 1 

Craterellus tubaeformis - tragt-kantarel (LC) 2 

Craterellus undulatus - liden kantarel (LC) 1 

Crepidotus epibryus - førne-muslingesvamp (LC) 1 

Crepidotus variabilis - forskelligformet muslingesvamp (LC) 2 

Cryptocoryneum condensatum 1 

Cyanoboletus pulverulentus - sortblånende rørhat (LC) 1 

Cylindrium elongatum 1 

Cylindrium flavovirens 1 

Cylindrobasidium laeve - sprækkehinde (LC) 2 

Cystoderma amianthinum - okkergul grynhat (LC) 5 

Cystolepiota bucknallii - violetstokket parasolhat (LC) 1 

Dacrymyces minor - lille tåresvamp (LC) 1 

Dacrymyces stillatus - almindelig tåresvamp (LC) 1 

Daedalea quercina - ege-labyrintsvamp (LC) 7 

Daedaleopsis confragosa - rødmende læderporesvamp (LC) 5 

Dasyscyphella nivea - hvid frynseskive (LC) 1 

Datronia mollis - blød begporesvamp (LC) 4 

Deconica crobula - træflis-stråhat (LC) 1 

Deconica inquilina - græs-stråhat (LC) 1 

Dendrothele acerina - navr-barkskind (LC) 1 

Diatrype quercina 2 

Didymium clavus 1 

Echinosphaeria canescens 1 

Entoloma jubatum - ruskællet rødblad (VU) 1 

Entoloma sericeum var. cinereo-opacum 1 

Entoloma turbidum - plantage-rødblad (LC) 1 

Erysiphe alphitoides 1 

Euepixylon udum (DD) 3 

Eutypa lata 1 

Eutypa spinosa - grov kulskorpe 3 

Eutypella sorbi 1 

Exidia candida - brusk-bævretop (VU) 1 

Exidia glandulosa - ege-bævretop (LC) 1 

Exidia nigricans - almindelig bævretop (LC) 2 

Fistulina hepatica - oksetunge (LC) 2 

Flammulaster subincarnatus - blegrosa grynskælhat (LC) 1 

Fomes fomentarius - tøndersvamp (LC) 8 

Fomitopsis pinicola - randbæltet hovporesvamp (LC) 12 
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Fuligo septica var. rufa 2 

Fuligo septica - troldsmør 1 

Fungi sp. - Svamp 2 

Galerina atkinsoniana (LC) 1 

Galerina clavata - kær-hjelmhat (LC) 1 

Galerina hypnorum - mos-hjelmhat (LC) 1 

Galerina marginata - randbæltet hjelmhat (LC) 3 

Galerina sphagnorum - tørvemos-hjelmhat (DD) 1 

Ganoderma applanatum - flad lakporesvamp (LC) 9 

Geastrum michelianum - kødet stjernebold (LC) 1 

Geastrum minimum - liden stjernebold (VU) 1 

Gloeocystidiellum clavuligerum (EN) 1 

Gloeoporus pannocinctus - grøngul pastelporesvamp (RE) 1 

Gomphidius glutinosus - grå slimslør (LC) 3 

Gomphidius roseus - rosenrød slimslør (LC) 1 

Graphium calicioides 1 

Gymnopilus penetrans - plettet flammehat (LC) 8 

Gymnopilus spectabilis - fibret flammehat (LC) 3 

Gymnopus confluens - knippe-fladhat (LC) 2 

Gymnopus dryophilus - løv-fladhat (LC) 9 

Gymnopus erythropus - rødstokket fladhat (LC) 1 

Gymnopus fusipes - tenstokket fladhat (LC) 3 

Gymnopus peronatus - bestøvlet fladhat (LC) 3 

Gymnopus putillus - kanel-fladhat 1 

Gymnopus quercophilus - egeblads-bruskhat (LC) 2 

Gyroporus castaneus - kastanie-kammerrørhat (NT) 4 

Hapalopilus rutilans - rødlig okkerporesvamp (LC) 1 

Hebeloma crustuliniforme - almindelig tåreblad (LC) 1 

Hebeloma sordescens - anløbende tåreblad (NT) 1 

Hebeloma vaccinum (VU) 1 

Hebeloma velutipes - højstokket tåreblad (LC) 4 

Helvella acetabulum - pokal-foldhat (LC) 1 

Helvella lacunosa - grubet foldhat (LC) 1 

Hemipholiota populnea - poppel-kæmpeskælhat 2 

Hericium cirrhatum - børstepigsvamp (VU) 1 

Heterobasidion annosum - rodfordærver (LC) 4 

Holwaya mucida - lindeskive 5 

Hortiboletus rubellus - blodrød rørhat (LC) 3 

Hydnum rufescens - rødgul pigsvamp (LC) 1 

Hydropus sp. - fnugfod 1 

Hygrocybe ceracea - voksgul vokshat (LC) 1 

Hygrocybe conica var. conica - kegle-vokshat (LC) 1 

Hygrocybe mucronella - bitter vokshat (NT) 1 

Hygrophoropsis aurantiaca - almindelig orangekantarel (LC) 11 

Hygrophorus agathosmus - vellugtende sneglehat (LC) 1 

Hygrophorus discoxanthus - ildelugtende sneglehat (LC) 1 

Hygrophorus eburneus - elfenbens-sneglehat (LC) 1 
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Hygrophorus hypothejus f. hypothejus - frost-sneglehat (LC) 1 

Hygrophorus hypothejus - frost-sneglehat 1 

Hygrophorus olivaceoalbus - hvidbrun sneglehat 3 

Hymenochaete cinnamomea - gyldenbrun ruslædersvamp (LC) 1 

Hymenochaete rubiginosa - stiv ruslædersvamp (LC) 12 

Hymenochaetopsis tabacina - tobaksbrun ruslædersvamp (LC) 1 

Hymenopellis radicata - almindelig pælerodshat (LC) 5 

Hymenoscyphus caudatus - blad-stilkskive 1 

Hymenoscyphus fructigenus - frugt-stilkskive 1 

Hyphoderma setigerum - håret kalkskind (LC) 1 

Hyphodontia detritica (LC) 2 

Hyphodontia pallidula (LC) 1 

Hypholoma capnoides - gran-svovlhat (LC) 1 

Hypholoma fasciculare - knippe-svovlhat (LC) 8 

Hypholoma lateritium - teglrød svovlhat (LC) 2 

Hypochnicium geogenium (LC) 1 

Hypoxylon fragiforme - kuljordbær (LC) 4 

Hypoxylon fuscum - kegleformet kulbær (LC) 1 

Hypoxylon howeanum - halvkugleformet kulbær (LC) 1 

Hypoxylon macrocarpum - skorpe-kulbær (LC) 2 

Hypoxylon rubiginosum - rustfarvet kulbær (LC) 1 

Imleria badia - brunstokket rørhat (LC) 3 

Incrucipulum ciliare (LC) 1 

Infundibulicybe gibba - almindelig tragthat (LC) 5 

Inocybe agardhii - Agardhs trævlhat (LC) 2 

Inocybe flocculosa - fnugget trævlhat (LC) 1 

Inocybe geophylla - almindelig trævlhat (LC) 1 

Inocybe ochroalba (LC) 1 

Inocybe petiginosa - liden trævlhat (LC) 1 

Inocybe salicis - pile-trævlhat (LC) 3 

Isaria farinosa - melet snyltekølle 2 

Ischnoderma benzoinum - gran-tjæreporesvamp (LC) 3 

Jackrogersella multiformis (LC) 5 

Jaapia ochroleuca - blegokker sumpspind (NT) 1 

Kretzschmaria deusta - stor kulsvamp (LC) 2 

Kuehneromyces mutabilis - foranderlig skælhat (LC) 5 

Laccaria amethystina - violet ametysthat (LC) 9 

Laccaria bicolor - tvefarvet ametysthat (LC) 1 

Laccaria laccata - rød ametysthat (LC) 5 

Laccaria tortilis - krybende ametysthat (LC) 1 

Lachnella villosa - hvid frynserede (LC) 1 

Lachnum virgineum - jomfru-frynseskive (LC) 1 

Lachnum sp. - frynseskive 1 

Lactarius camphoratus - kamfer-mælkehat (LC) 1 

Lactarius chrysorrheus - svovlmælket mælkehat (LC) 1 

Lactarius controversus - rosabladet mælkehat (LC) 1 

Lactarius deterrimus - gran-mælkehat (LC) 1 
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Lactarius lacunarum - sump-mælkehat (LC) 2 

Lactarius necator - manddraber-mælkehat (LC) 2 

Lactarius pubescens - dunet mælkehat 4 

Lactarius quietus - ege-mælkehat (LC) 11 

Lactarius rufus - rødbrun mælkehat (LC) 3 

Lactarius subdulcis - sødlig mælkehat (LC) 4 

Lactarius tabidus - rynket mælkehat (LC) 5 

Lactarius torminosus - skægget mælkehat (LC) 7 

Lactarius vietus - violetgrå mælkehat (LC) 1 

Laetiporus sulphureus - svovlporesvamp (LC) 2 

Lasiobelonium barbatum - skægget frynseskive (LC) 2 

Lasiosphaeria moseri 1 

Lasiosphaeria sp. 1 

Lasiosphaeris hirsuta 1 

Leccinum scabrum - brun skælrørhat (LC) 3 

Leccinum variicolor - flammet skælrørhat (LC) 2 

Leccinum sp. - skælrørhat 1 

Leocarpus fragilis - poleret glatfrø 3 

Lepiota clypeolaria - flosset parasolhat (LC) 1 

Lepiota erminea - hvid parasolhat (LC) 2 

Lepiota grangei - grønskællet parasolhat (EN) 1 

Lepiota magnispora - gulfnugget parasolhat (LC) 2 

Lepista nuda - violet hekseringshat (LC) 2 

Leptosphaeria typhae 1 

Leratiomyces squamosus var. thrausta 1 

Leratiomyces squamosus - skællet bredblad (LC) 1 

Leucoscypha leucotricha - smuk hvidbæger 1 

Lindtneria trachyspora - orange labyrinthinde (VU) 1 

Lycogala epidendrum - almindelig rødært 3 

Lycoperdon excipuliforme - højstokket støvbold (LC) 1 

Lycoperdon nigrescens - sortagtig støvbold (LC) 2 

Lycoperdon perlatum - krystal-støvbold (LC) 7 

Lycoperdon pratense - flad støvbold (LC) 1 

Lycoperdon pyriforme - pære-støvbold (LC) 2 

Lycoperdon utriforme - skællet støvbold (LC) 1 

Macrolepiota procera - stor kæmpeparasolhat (LC) 1 

Macrotyphula juncea - trådagtig rørkølle (LC) 1 

Marasmiellus ramealis - gren-bruskhat (LC) 1 

Marasmius bulliardii - furet bruskhat (LC) 1 

Marasmius limosus - kær-bruskhat (LC) 2 

Marasmius oreades - elledans-bruskhat (LC) 2 

Marasmius rotula - hjul-bruskhat (LC) 2 

Marasmius torquescens - filtfodet bruskhat (LC) 1 

Marasmius wynnei - hvælvet bruskhat (LC) 2 

Megacollybia platyphylla - bredbladet væbnerhat (LC) 6 

Melampsora epitea 1 

Melampsora populnea 1 
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Melampsoridium betulinum 1 

Melanomma pulvis-pyrius 1 

Menispora ciliata 1 

Mensularia radiata - elle-spejlporesvamp (LC) 2 

Merismodes fasciculata - knippe-læderskål (LC) 1 

Mollisia coerulans - hjortetrøst-gråskive 1 

Mollisia sp. - gråskive 1 

Mucidula mucida - porcelænshat (LC) 7 

Mycena acicula - orange huesvamp (LC) 1 

Mycena aetites - plæne-huesvamp (LC) 1 

Mycena capillaris - trådfin huesvamp (LC) 2 

Mycena crocata - gulmælket huesvamp (LC) 6 

Mycena epipterygia - gulstokket huesvamp (LC) 1 

Mycena erubescens - galde-huesvamp (LC) 1 

Mycena flavescens - grågul huesvamp (LC) 3 

Mycena galericulata - toppet huesvamp (LC) 8 

Mycena galopus - hvidmælket huesvamp (LC) 6 

Mycena haematopus - blødende huesvamp (LC) 6 

Mycena hiemalis - sen huesvamp (LC) 1 

Mycena inclinata - nikkende huesvamp (LC) 2 

Mycena leptocephala - klor-huesvamp (LC) 1 

Mycena maculata - rødplettet huesvamp (LC) 1 

Mycena pelianthina - mørkbladet huesvamp (LC) 2 

Mycena polygramma - mangestribet huesvamp (LC) 1 

Mycena pseudocorticola - gråblå bark-huesvamp (LC) 1 

Mycena pura - skær huesvamp (LC) 5 

Mycena rosea - rosa huesvamp (LC) 5 

Mycena sanguinolenta - rødmælket huesvamp (LC) 4 

Mycena stipata - stinkende huesvamp (NT) 1 

Mycena stylobates - fureskivet huesvamp (LC) 3 

Mycena tenerrima - pudret huesvamp (LC) 1 

Mycena vitilis - blankstokket huesvamp (LC) 6 

Mycena zephirus - brunplettet huesvamp (LC) 2 

Mycenella lasiosperma - stjernesporet dughat (LC) 1 

Mycetinis alliaceus - stor løghat (LC) 10 

Myxarium nucleatum - klar bævretop (LC) 1 

Naohidemyces vaccinii 1 

Natantiella ligneola 1 

Naucoria amarescens - bitter knaphat (LC) 1 

Naucoria escharioides - lys elle-knaphat (LC) 4 

Naucoria salicis - pile-knaphat (LC) 1 

Naucoria scolecina - mørk elle-knaphat (LC) 2 

Nectria cinnabarina - almindelig cinnobersvamp 1 

Nemania aenea - storsporet kuldyne (LC) 2 

Nemania confluens - indsænket kuldyne (LC) 3 

Nemania serpens - almindelig kuldyne (LC) 6 

Nitschkia parasitans 1 
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Oligonema flavidum 2 

Oligonema schweinitzii 1 

Onygena corvina - fjersvamp 1 

Oxyporus populinus - poppelporesvamp (LC) 2 

Panaeolus semiovatus - ring-glanshat (LC) 1 

Panellus stipticus - kliddet epaulethat (LC) 2 

Paralepista flaccida - brunstænket hekseringshat (LC) 1 

Parasola conopilus - kegle-hjulhat (LC) 1 

Paxillus involutus - almindelig netbladhat (LC) 12 

Peniophora cinerea - grå voksskind (LC) 3 

Peniophora hydnoidea (LC) 2 

Peniophora incarnata - laksefarvet voksskind (LC) 3 

Peniophora lycii - grynet voksskind (LC) 1 

Peniophora quercina - ege-voksskind (LC) 2 

Peniophorella pubera - dunet kalkskind (LC) 1 

Peziza arvernensis 1 

Phaeoclavulina eumorpha - gran-koralsvamp (LC) 1 

Phaeolus schweinitzii - brunporesvamp (LC) 1 

Phallus impudicus - almindelig stinksvamp (LC) 2 

Phanerochaete velutina - dunet randtråd (LC) 1 

Phellinus lundellii - birke-ildporesvamp 1 

Phellinus populicola - poppel-ildporesvamp (LC) 1 

Phlebia radiata - stråle-åresvamp (LC) 1 

Phlebia subochracea - svovl-åresvamp (NT) 2 

Phlebia tremellosa - bævrende åresvamp (LC) 4 

Phlebia uda - citrongul vokspig (LC) 2 

Phlebiella gaspesica (NA) 1 

Phlebiella vaga - svovl-strenghinde (LC) 1 

Pholiota flammans - flamme-skælhat (LC) 1 

Pholiota lenta - løv-skælhat (LC) 1 

Pholiota limonella (LC) 1 

Pholiota tuberculosa - finskællet skælhat (VU) 3 

Pholiotina brunea (DD) 1 

Pholiotina velata - tandet dansehat (LC) 1 

Phragmidium bulbosum 1 

Phragmidium mucronatum 1 

Physarum oblatum 1 

Piptoporus betulinus - birkeporesvamp (LC) 16 

Pleurotus dryinus - korkagtig østershat (LC) 1 

Pleurotus ostreatus - almindelig østershat (LC) 1 

Pluteus atromarginatus - sortrandet skærmhat (VU) 1 

Pluteus cervinus - sodfarvet skærmhat (LC) 9 

Pluteus ephebeus - gråfibret skærmhat (LC) 1 

Pluteus hispidulus - stivhåret skærmhat (VU) 1 

Pluteus leoninus - løvegul skærmhat (EN) 4 

Pluteus luctuosus - mørkægget skærmhat (LC) 1 

Pluteus plautus - rynket skærmhat (LC) 1 
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Pluteus salicinus - stiv skærmhat (LC) 3 

Polyporus tuberaster - knoldet stilkporesvamp (LC) 3 

Porodaedalea pini - fyrre-ildporesvamp (VU) 8 

Postia alni - blegblå kødporesvamp 3 

Postia lactea - mælkehvid kødporesvamp (LC) 2 

Psathyrella candolleana - Candolles mørkhat (LC) 1 

Psathyrella corrugis - rødægget mørkhat (LC) 2 

Psathyrella piluliformis - lysstokket mørkhat (LC) 3 

Psathyrella spintrigeroides (VU) 1 

Psathyrella sp. - mørkhat 1 

Pseudoboletus parasiticus - snyltende rørhat (LC) 1 

Puccinia elymi 1 

Puccinia phragmitis - tagrør-rust 1 

Radulomyces confluens - glat naftalinskind (LC) 2 

Ramaria stricta - rank koralsvamp (LC) 2 

Resinicium bicolor - voksagtig tandsvamp (LC) 2 

Resupinatus poriaeformis - tæpperør (LC) 2 

Resupinatus trichotis - mørkfiltet barkhat (LC) 1 

Rhizochaete radicata (LC) 1 

Rhizodiscina lignyota 1 

Rhizomarasmius setosus - bøgeblads-bruskhat (LC) 4 

Rhodocollybia butyracea f. asema - horngrå fladhat 2 

Rhodocollybia maculata - plettet fladhat (LC) 5 

Rhodocybe caelata - gråbrun troldhat (LC) 1 

Rickenella fibula - orange mosnavlehat (LC) 5 

Rickenella swartzii - finstokket mosnavlehat (LC) 2 

Russula acrifolia - skarpbladet skørhat (LC) 1 

Russula aeruginea - græsgrøn skørhat (LC) 2 

Russula alnetorum - elle-skørhat (NT) 2 

Russula amoenolens - skarp kam-skørhat (LC) 2 

Russula betularum - bleg gift-skørhat (LC) 4 

Russula caerulea - puklet skørhat (VU) 1 

Russula claroflava - birke-skørhat (LC) 1 

Russula densifolia - tætbladet skørhat (LC) 1 

Russula depallens - falmende skørhat 3 

Russula emetica - stor gift-skørhat (LC) 1 

Russula fellea - galde-skørhat (LC) 2 

Russula gracillima - slank skørhat (LC) 2 

Russula mairei - lille gift-skørhat (LC) 4 

Russula nigricans - sværtende skørhat (LC) 2 

Russula nitida - året skørhat (LC) 1 

Russula ochroleuca - okkergul skørhat (LC) 6 

Russula paludosa - prægtig skørhat (LC) 2 

Russula queletii - Quélets skørhat (LC) 2 

Russula rhodopus - lak-skørhat (VU) 1 

Russula undulata - purpurbroget skørhat (LC) 6 

Russula versicolor - foranderlig skørhat (LC) 1 
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Russula vesca - spiselig skørhat (LC) 3 

Russula vinosa - vinrød skørhat (LC) 1 

Russula sp. - skørhat 1 

Rutstroemia petiolorum 1 

Rutstroemia sydowiana - egeblads-brunskive 1 

Ruzenia spermoides 1 

Sarcomyxa serotina - gummihat (LC) 1 

Scleroderma areolatum - plettet bruskbold (LC) 2 

Scleroderma citrinum - almindelig bruskbold (LC) 17 

Scutellinia scutellata - frynset skjoldbæger 1 

Serpula himantioides - tyndkødet hussvamp (LC) 2 

Simocybe centunculus - enlig skyggehat (LC) 1 

Sistotrema brinkmannii (LC) 3 

Skeletocutis carneogrisea - rødgrå krystalporesvamp (LC) 1 

Skeletocutis nivea - stor krystalporesvamp (LC) 2 

Spinellus fusiger - huenål 1 

Steccherinum sp. - skønpig 1 

Stereum hirsutum - håret lædersvamp (LC) 8 

Stereum rugosum - rynket lædersvamp (LC) 4 

Stereum sanguinolentum - blødende lædersvamp (LC) 1 

Stereum subtomentosum - smuk lædersvamp (LC) 1 

Stropharia cyanea - blågrøn bredblad (LC) 1 

Suillellus luridus - netstokket indigorørhat (LC) 1 

Suillus bovinus - grovporet slimrørhat (LC) 3 

Suillus grevillei var. grevillei - lærke-slimrørhat (LC) 2 

Suillus luteus - brungul slimrørhat (LC) 5 

Suillus variegatus - broget slimrørhat (LC) 1 

Taphrina betulina - hekse-sækdug 1 

Tapinella atrotomentosa - sortfiltet viftesvamp (LC) 1 

Tomentella coerulea (LC) 1 

Tomentella lapida (LC) 2 

Tomentella lateritia (VU) 1 

Tomentella punicea (LC) 3 

Tomentella sublilacina (LC) 1 

Tomentella umbrinospora (VU) 1 

Trametes gibbosa - puklet læderporesvamp (LC) 1 

Trametes ochracea - bæltet læderporesvamp (LC) 1 

Trametes pubescens - dunet læderporesvamp (VU) 1 

Trametes versicolor - broget læderporesvamp (LC) 3 

Trechispora cohaerens (LC) 1 

Trechispora farinacea - pigget vathinde (LC) 2 

Tremella discicola (NA) 1 

Tremella mesenterica - gul bævresvamp (LC) 3 

Trichaptum abietinum - almindelig violporesvamp (LC) 5 

Trichoderma pulvinatum - snyltende kødkernesvamp 1 

Trichoderma sp. - kødkernesvamp 1 

Tricholoma album - honning-ridderhat (LC) 1 
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Tricholoma fulvum - birke-ridderhat (LC) 1 

Tricholoma sulphureum - svovl-ridderhat (LC) 6 

Tricholoma terreum - jordfarvet ridderhat (LC) 1 

Tricholomopsis rutilans - purpur-væbnerhat (LC) 2 

Trichopeziza leucophaea - smuk frynseskive (LC) 1 

Trichophaeopsis bicuspis - tvehåret børstebæger 1 

Trichosphaeria notabilis 1 

Trichosphaeria sp. 1 

Tubaria furfuracea - kliddet fnughat 1 

Tubeufia cerea 1 

Tubifera ferruginosa - kanel-støvrør 1 

Tulostoma fimbriatum - frynset stilkbovist (EN) 1 

Tylopilus felleus - galderørhat (LC) 3 

Tyromyces wynnei - krybende blødporesvamp (NT) 1 

Vararia gallica - gallisk stjerneskind (DD) 1 

Velutarina rufo-olivacea - filtskive 1 

Vuilleminia comedens - almindelig barksprænger (LC) 1 

Xenasmatella romellii (DD) 1 

Xerocomellus chrysenteron - rødsprukken rørhat (LC) 4 

Xerocomellus pruinatus - dugget rørhat (LC) 1 

Xerocomus subtomentosus - filtet rørhat (LC) 3 

Xylaria carpophila - bogskål-stødsvamp 1 

Xylaria hypoxylon - grenet stødsvamp 5 

Xylaria longipes - slank stødsvamp 4 

Xylaria polymorpha - kølle-stødsvamp 1 

Xylodon flaviporus - gulporet tandsvamp (NA) 1 

Xylodon paradoxus - hvid tandsvamp (LC) 3 

Xylodon raduloides - labyrint-tandsvamp (LC) 2 
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