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Forord 

Høje Møn med klinten, Klinteskoven og de store kalkoverdrev er et af 

Danmarks mest værdifulde naturområder. Her er samlet en stor 

mangfoldighed af liv, planter, dyr og svampe. Den kalkholdige jordbund er 

den vigtigste forudsætning, men mangfoldigheden hænger også sammen 

med, at det kuperede terræn aldrig har været et intensivt produktionsområde. 

På selve klinten har naturens fri kræfter altid rådet. 

Naturen i Klinteskovsområdet blev første gang beskyttet med en 

landskabsfredning i 1983, som fastsatte, at klintekanten og kalkbakker i den 

sydlige del af skoven skal henligge urørt. I den statslige del af skoven er der 

siden i driftsplanerne udpeget yderligere partier med henholdsvis urørt skov 

og græsningsskov af hensyn til bevarelse af naturværdierne. Og her i 

efteråret 2018 er der som en del af det samlede nationale udlæg af næsten 

14.000 ha skov til biodiversitetsformål tilføjet yderligere 164 ha, så hele den 

statslige del af Klinteskoven inklusive Jydelejet skal forvaltes med særlig vægt 

på biodiversitet. 

Når naturværdierne har første prioritet, 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 sjældne svampe foreligger hermed og 

dokumenterer, at Klinteskovsområdet er helt i særklasse. 

Den udbyggede viden om biodiversiteten skal fra 2019 omsættes i en 

forvaltningsplan for den statslige del af Klinteskovsområdet med 

udgangspunkt i udlægget af skov til biodiversitetsformål. Forvaltningsplanen 

skal afbalancere de forskellige interesser i området, herunder friluftslivet. Den 

vil blive genstand for en offentlig høring inden endelig vedtagelse. 

Godt halvdelen af Klinteskoven ejes af Klintholm Gods. Naturstyrelsen og 

godset har som gode naboer fælles interesser i beskyttelse af naturværdierne, 

udvikling af bæredygtig turisme mv. Klintholm Gods stillede velvilligt sine 

skovarealer til rådighed for feltundersøgelserne i den sidste del af perioden. 

Der er færre data fra denne del af skoven, men alt tyder på, at der privat 

forvaltes lige så store naturværdier som i statsskoven.  

Kortlægningsrapporten redegør for forekomsten af sjældne og truede svampe 

fra nord mod syd i Klinteskoven. Registreringerne afsluttes med 

bemærkninger til den eksisterende forvaltning og i nogle tilfælde forslag til 

justering af denne af hensyn til svampene. Disse forslag er uforpligtende i 

enhver sammenhæng. For Naturstyrelsens vedkommende vil de som nævnt 

indgå i den forestående forvaltningsplanlægning. 

Claus Jespersen, skovrider 

Naturstyrelsen Storstrøm 
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Indledning og metode 

 

1 Indledning og metode 

 

Figur 1 Krumskællet skælhat er ikke rødlistet, men er en smuk svamp. 

 

1.1 Baggrund 

Møns Klint er Danmarks bedste svampelokalitet, alligevel er den ikke nær så 

godt undersøgt som andre gode svampelokaliteter. Først og fremmest fordi 

den ligger langt fra de større byer, som huser flere svampeeksperter end der 

findes længere ude på landet. Sammenligner man med den eneste anden 

svampelokalitet, der kan måle sig med Møns Klint – Jægersborg Dyrehave, så 

er der mere end dobbelt så mange fund af svampe derfra og alligevel ikke 

flere rødlistede svampe. 

 

Som det gerne skulle fremgå af kapitlet om svampenes økologi og levesteder, 

er svampene alt andet end jævnt fordelt i skovene. Det er derfor af største 

vigtighed, at have et nøje overblik over, hvor i Klinteskoven de sjældne arter 

præcist vokser, inden man iværksætter plejeplaner for orkidéer og insekter. 

Så man om muligt kan tilgodese alle organismegrupper. De gamle fund var 

ikke alle stedfæstede, og der var et behov for at kortlægge de bedste 

områder. 

 

En bevilling fra 15. junifonden har gjort det muligt at iværksætte en 

eftersøgning i 2017 af levestederne for de sjældne svampe i Klinteskoven, 



herunder en gennemgang af alle skovafdellinger og -litra i den statsejede del 

af skoven. I anden halvdel af 2017 gav Klintholm Gods tilladelse til, at 

godsets arealer i Klinteskoven blev inddraget, så forekomsten af sjældne arter 

kunne kortlægges her også. Dette er meget værdifuldt for forståelsen af 

områdets samlede naturværdier.  

 

Denne rapport kommer med forslag til pleje, der altså er forslag og ikke 

plejeplaner, der nødvendigvis kan føres ud i livet. 

 

I svampedatabasen (https://svampe.databasen.org) findes oplysninger om 

gamle fund, ligesom dette projekts små tretusind fund også er lagt ind her. 

Svampedatabasen er udviklet til brug i ”Svampeatlas”, som er en 

internetbaseret kortlægning af Danmarks svampe, som har været i gang 

siden 2009. 

 

Denne rapport bygger på tilgængelige data i Svampeatlas’ database og 

skylder derfor en stor tak til de mange amatører såvel som professionelle, der 

har bidraget til den store datamængde, der eksisterede allerede inden dette 

års undersøgelser. En særlig tak skal Thomas Læssøe have. Thomas har 

hjulpet med bestemmelserne af de vanskelige arter og deltaget på flere ture. 

Derudover blev der arrangeret en inventeringsweekend for 

Svampeforeningens medlemmer i månedskiftet september-oktober. Her blev 

gjort mange gode fund bl.a. fra dele af Klinteskoven, der ikke tidligere er 

undersøgt. Deltagerne på inventeringsweekenden skal også have tak. 

Billederne i rapporten er taget af forfatteren. 

 

 

1.2 Metode 

Året startede med, at alle de statsejede skovafdelinger og -litra blev besøgt. 

Her noteredes en snes vigtige parametre for svampene (Bl.a. jordbund, 

mængden af dødt ved osv. se oversigten i tabel 1). Der blev udarbejdet en 

svampe-artsliste for hver litra. De områder, der så bedst ud, er blevet 

genbesøgt i svampehøjsæsonen. Planen var, at det ville kunne lade sig gøre 

at producere kort over de vigtigste svampeområder udfra disse analyser. Da 

opgaven imidlertid blev udvidet med Klintholms arealer, og det samtidigt viste 

sig, at skov-litra ikke altid var særligt godt sammenfaldende med 

afgrænsningen af de bedste svampelevesteder, måtte metoden skiftes 

undervejs efter aftale med Naturstyrelsen. 

 

Herefter er alle dele af Klinteskoven stadig dækket, og de bedste steder 

genbesøgt, men der er ikke udarbejdet beskrivelser af alle litra hver for sig. 

For hver tur er der udarbejdet en dagsliste af alle de arter, der er set. 

Lokalitetsangivelserne følger de, som er lagt ind i svampedatabasen. Blev 

steder der lå langt fra hinanden besøgt, er der undtagelsesvist udarbejdet to 

lister for samme dag. Ellers er arterne lagt ind under det lokalitetsnavn i 

basen, der lå tættest på voksestedet. Dog er alle fund af rødlistede arter taget 

med, uanset om arten allerede var registreret én gang den dag allerede. 

https://svampe.databasen.org/
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Udfra fund af svampearter og fysisk vurdering af levestederne i felten er der 

udarbejdet kort, hvor de områder, der vurderes at have størst værdi for 

svampe, er angivet. Det gælder områder med særlige mineralforhold, med 

særligt meget dødt ved eller med overdrevspræg. 

 

Baggrunden for metodevalg var den, at de gamle fund af rødlistede arter 

fordeler sig ret begrænset langs stien af Klinten og på Kalster og Timmesø 

Bjerge. For at afgøre om dette var retvisende, har det været nødvendigt at 

besøge alle dele af skoven med henblik på en nøjagtig lokalisering af aktuelle 

voksesteder for sjældne svampe - ikke kun rødlistede, men også en lang 

række sjældenheder, der ikke er medtaget på den officielle rødliste.  Det blev 

helt klart undervejs, at de sjældne svampe er meget nært knyttet til særlige 

jordbundsforhold. Og det vurderes at metoden, hvor skoven deles mere ind 

efter særlige jordbundsforhold, fremfor skovlitra, faktisk er den bedste. 

 

 

Tabel 1 Følgende strukturer blev eftersøgt i skov-litra og vurderet og 

hyppighed angivet med værdierne 0= ikke fundet 1 =fundet, 2= Hist og her, 3; 

alm og 4 Dominerende. Eftersøgning af visse plantearter var af hensyn til særlige 

insektarter. Eksempler fra inventeringen af ca. 70 skov-litra er vedhæftet som bilag 2

 Positive strukturer 

Andre træarter end litra 

Fritliggende kalk 

Store træer 

Træer med huller 

Træer med mos og lav 

Dødtved stående 

Dødt ved Liggende 

Lysninger 

Sumpede/våde dele 

Bar jord 

Sandet under førnen 

Dybt muldet 

leret under førnen 

Berberis 

Større nelliker 

Skovranke 

Druemunke 

Negative strukturer 

Invasive arter 

sankning 

Ikke Mykrohizadannende arter 

Ikke-kvantificerbare info 

Skråner mod (verdenshjørne) 

Relativt plan 

Konveks 

konkav 

skovbryn 

Habitatnatur 
Andre Mykorrhizadannende træer end 
litra (arter) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 
 

Figur 2 Kortudsnit med fundfordeling før 2017 og efter. Kortet viser 

området omkring Plantehaverne. De blå kortnåle er enkelt fund, mens 

der i de grønne prikker er mellem 2 og 9 fund og i de gule fr a 10 til 

30. 
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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 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 også 

kaldet sæksporesvampe (ascomyceter) og stilksporesvampe (basidiemyceter).  

 

  

Figur 3 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 bare sæksvampe) dannes 

sporerne inde i specielle celler kaldet asci. Sæksvampene omfatter en masse 

uanseelige ofte sorte prikformede arter samt de lidt mere iøjenfaldende 

grupper som stødsvampe, kulsvampe og bægersvampe, men også morkler og 

de ofte farvestrålende bægersvampe. Sæksporesvempene 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 rustsvampene. Generelt er 

rustsvampene dårligt undersøgt, og de er således heller ikke omfattet af 

rødlisten, da det ikke lader sig gøre at vurdere, hvor almindelige eller sjældne 

de er. 

 

 

Figur 4 En slimsvamp, som har samlet sig sammen fra sit 

amøbestadium. Den afbildede art hedder Ceratimyxa fruticulosa var. 

porioides, og var kun meldt en enkelt gang før fra Klinteskoven, hvor 

den optrådte en del steder 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 
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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.  

 

 

Figur 5 Lysviolet Slørhat er et godt eksempel på en mykorrhiza-

danner, man ser dens vært et bøge træ i baggrunden. Klinteskoven 

rummmer mange smukke og sjældne slørhatte 

 

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 

erkendes. 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. 

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. 

En del svampe danner lav. Laverne er en blandingsorganisme med en svamp 

og en alge. Laverne formerer sig ved, at lavet enten sender små pakker med 

både svamp og alge afsted, eller ved at svampen spreder sine sporer og 

indfanger en ny alge hvor den lander. Der findes en lang række laver, mange 



af dem er ret sjældne, da de dårligt tåler luftforurening. Laverne er ikke 

nærmere undersøgt i forbindelse med denne rapport, men artslisten bagest i 

rapporten medtager også laver. 

 

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.  

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. Svampene 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. Under Svampeatlas 1.0 (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 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. 
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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. Ektomykorrhizadannere 

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.  



 

Figur 6 Bøgeskov på kalk er vigtig for både jordlevende svampe 

og vednedbrydere. Dødt træ der har vokset og ligger på kalk huser 

mange sjældne arter.  

 

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 

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.  

På de mest kalkholdige jorder i Klinteskoven f.eks. Timmesø Bjerg vokser de 

store gamle træer så langsomt, at selv de ældste af dem ikke er så 

imponerende, som man ser andre steder,  til gengæld er de meget ældre.  

Der er også dele af skoven, hvor gamle træer mangler helt pga fladefald i 

forbindelse med stormen i 1967. 
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2.3.2 Nedbrydere på jord i skove 

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

op på varierende jordbund 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 7 Høvblege er ikke kun et smukt overdrev, men også 

levested for mange sjældne svampe. 

2.3.3 Nedbrydere i lysåben natur 

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

med lang kontinuitet. Jydelejet og Høvblege er særligt artsrige, mens 

Hundevæng Overdrev ikke har haft tid til at udvikle en artsrig 

overdrevsfunga. Inde i den privatejede del af af Klinteskoven er der fine 

overdrevsrester på især Hvidebjerg og Trylledansen, men også på Rud, Risk, 

Kongsbjerg mfl. 

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 nøje i forbindelse med 

nærværende undersøgelser, da fokus har været på at skaffe data, der kan 

underbygge plejeplaner for skoven på Møns Klint. 

På overdrev helt uden træer kan svampe danne mykorrhiza med urter, det 

gælder f.eks. ikke mindst orkidéer, der ikke kan leve uden svampe. I forhold 

til pleje er det dog mindre væsentligt, da man ved pleje normalt forsøger at 

fortsætte de gode livsbetingelser for urterne på de lysåbne arealer. Desuden 

er samlivet ret dårligt kendt og synes at være mindre artsspecifikt end ved 

mykorrhizatræer. Orkideer kan ikke spire uden en gensidig parasitering 

mellem orkidéen og en svamp, men DNA undersøgelser viser at orkidéen i 

hvert fald ikke er særligt kræsen. Hylde-gøgeurt havde således samliv med 

både sæksporesvampe og stilksporesvampe, der i parentes bemærket er 

meget fjernt beslægtede. 

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. De gamle fund af rødlistede svampe fra Møns 

Klint koncentrerer sig om klintekanten, Kalsterbjerg,Timmesø Bjerg og 

Høvblege. Steder hvor der er meget mineralrig jord. Undersøgelserne i 2017 

har vist, at lignende rige svampesteder på kalk også findes på Klintholms dele 

af skoven. Her har de sjældne arter bare ikke tidligere været meldt, da der 

ikke er pågået undersøgelser. Færdsel uden for stierne er ikke tilladt i private 

skove, og folk har en tendens til at besøge de steder, de ved er gode, igen og 

igen. 
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3 Svampearterne  

Her præsenteres bl.a.nogle væsentlige fund fra feltundersøgelserne i 2017.  

 

Først i kapitlet forklares rødlisten og alle fund af rødlistede fund præsenteres 

inklusive de som er gjort i 2017. Det skal bemærkes at Store Klinteskov er i 

en liga helt for sig selv. Hvor andre gode skove huser 10-20 rødlistede 

svampe, er der nu kendt 180 rødlistede svampe fra Klinteskoven og lysåbne 

overdrev i skoven. Det har derfor ikke været praktisk muligt at gennemgå alle 

fund af de 180 arter minutiøst, som man normalt ville gøre. Hertil kommer 

ovenikøbet 256 arter, der er meget sjældne men ikke rødlistede og lidt over 

et halvt hundrede arter, der har status DD. Deres udbredelse er 

utilstrækkeligt kendt til at de kan rødlistevurderes, men bør i følge den nyeste 

vejledning regnes med. Med andre ord er der nu kendt over 500 svampehits 

fra Klinteskoven.  

 

Derefter følger en omtale af vigtige grupper af rødlistede svampe og til sidst 

gennemgås nogle af de mange bemærkelsesværdie fund der blev gjort i 2017. 

 

 
Figur 8 Koralpigsvamp er en af de mere almindelige rødlistede 

arter i resten af Danmark, men den er ikke meldt så mange gange fra 

Klinteskoven, uden tvivl fordi der er for få besøgende svampefolk 



 

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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Figur 9 Mørk læderpigsvamp er en af en hel række af meget sjældne 

pigsvampe, der er kendt fra Møns Klint. 

 

 

3.1.2 Rødlistede svampe i Klinteskoven 

Den totale liste over rødlistede svampe i Klinteskovsområdet omfatter nu ca. 

180 arter, i forhold til vejledningen fra 2003. Tager man kategorien DD med 

er antallet 234, jf. tabel 1. Der er dels kommet 12 nye til i 2017, men først og 

fremmest er listen blevet længere pga. den geografiske afgrænsning. I 

Vordingborg Kommunes rødliste for svampe, som er udkommet i 2017 

nævnes kun 128 for Klinteskoven, men i denne rapport er alle mindre 

lokaliteter indeholdt i i det UTM-felt, der dækker Østmøn, taget med. Det 

drejer sig om Høvblege, Busene Have mfl. Dog ikke de skove, der ligger nord 

for Liselund. 

 

Skal man vurdere hvor mange rødlistede svampe, der ialt forekommer i 

Klinteskoven, kan man af grafen nedenfor i figur 10 se, at retningen er sat 

imod de to hundrede arter (baseret på kriteriet fra 2003). Imidlertid er grafen 

ikke jævnt stigende, da der er meget store forskelle på indsatsen fra år til år 

navnlig i gamle dage. Der er tydeligvis kommet flere svampeinteresserede til. 

Kurven peger stadig meget opad, men netop i 2017 betød undersøgelserne,  

at der kom en pæn del ekstra arter til på listen. 

 



 

Tabel 1 De forskellige rødlistekategorier og hvor mange 

svampearter der er i dem i UTM-feltet der  dækker Klinteskoven  

Kategori Svampearter Antal rødlistede  

(2003 kriteriet) 

Antal rødlistede 

(2015 kriteriet) 

RE 1 

181 
234 

CR 17 

EN 59 

VU 67 

NT 37 

DD 53  

NA og NE 7 og 3   

 

 

Man kan (lidt uvidenskabeligt) beregne det totale antal rødlistearter udfra en 

fangs-genfangst analyse. Ser man igen bort fra kategorien DD kunne 

beregningen bygge på: Før 2017 var der kendt 166 rødlistede arter. Og der i 

2017 blev registreret 56 arter af rødlistede svampe, hvoraf de 44 var kendte. 

Det tyder på at det totale antal kunne være omkring 211, men der er en hel 

del usikkerheder, og det eneste man kan sige med sikkerhed er, at den sidste 

nye rødlistede svamp næppe er fundet endnu. 

 

Som det fremgår er listen over rødlistede svampe meget lang, den længste 

for nogen lokalitet i landet og 20 gange længere end en typisk god 

svampelokalitet. Det er af pladshenyn derfor ikke muligt at kommentere på 

hver af de rødlistede arter. I stedet kan de inddeles efter økologi, og enkelte 

af arterne fortjener af den ene eller anden grund nærmere omtale.  
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Figur 10 Det totale antal af rødlistede svampe registreret i og 

omkring Klinteskoven 

 

Med til en vurdering af de rødlistede svampes status hører også overvejelser, 

om nogle af svampene er forsvundet, og om andre er indvandret. Hvis vi ser 

på de ældre fund som er fra før 1960, hvor Klinteskoven indeholdt mere gran 

og hvor kvælstofsnedfald var et meget mindre problem end i dag, kan vi se at 

der er 30 arter af rødistede svampe, som er fundet før 1960. Af disse er 18 

genfundet indenfor de sidste år og 2 efter 1980. Det er i hvert fald ikke en 

markant tilbagegang, da langt de fleste af de ikke-genfundne arter 

formodentlig er oversete. Og der er ingen af de arter, som ikke er set efter 

1960, som stiller krav til levestedet, der ikke længere er opfyldt i 

Klinteskoven. Nærmere omtale af disse arter følger til sidst i afsnittet under 

gennemgangen af udvalgte rødlistede arter. En totalliste over rødlistearter fra 

Klinteskovsområdet ses i tabel 2. En liste over alle fundne arter findes bagest 

i rapporten, bilag 1. 

 

3.1.3 De rødlistede svampes krav til levesteder 

Nedenfor følger to oversigter. Først ses en opremsning af arterne i de 

forskellige økologiske kategorier (vedsvampe, mykorrhizadanere, nedbrydere, 

og overdrevsarter) dernæst følger over flere sider en tabel med alle rødliste-

arterne ordnet alfabetisk. 

 

De vednedbrydende rødlistesvampe i Klinteskoven omfatter: 

Pindsvinepigsvamp CR, stødrørhat CR, en art af barksvamp Anthelidum 

aurantiacum  EN,  rosa fedtporesvamp EN, barksvampen Hyphoderma 

medioburiense VU, cinnober-muslingesvamp EN, pighud EN, pigget 

grynskælhat EN,  okkerblad EN, vinrød bark-huesvamp NT, sortrandet 

skærmhat V, løv-tjæreporesvamp EN, sej fedtporesvamp EN, art af skønpig 

Steccherinum litschaueri EN, ved-posesvamp EN, en art af barksvamp 

Xenasma pruinosum EN,  en anden art af barksvamp Xenasma pulverulentum 

V,  purpur voksporesvamp V,  stor blækhat V, barksvampen Cristinia gallica 

V, børstepig V, brunlig koralpig V, orange åresvamp V, brandgul skælhat V,  

abrikos-huesvamp V, stivhåret skærmhat V, sortfodet stilkporesvamp V, 

pigget frynsehinde V, stor skyggehat V, jordrød art af frynsehinde Tomentella 

lateritia V, dunet art af frynsehinde Tomentella pilosa V, mørksporet art af 

frynsehinde Tomentella umbrinospora, bævreskorpe NT, vifte-rødblad NT, 

kobberrød lakporesvamp NT, koralpigsvamp NT, aspe-ildporesvamp NT, 

svovl-åresvamp NT, krusblad NT, skygge-skærmhat NT og  stilket 

kroneskorpe NT.  

 

Også listen over mykorrhizadannere i Klinteskoven er lang og imponerende 

med bl.a. en del knoldslørhatte og pigsvampe: Banan-slørhat CR, Slørhatten 

Cortinarius cagei VU, dansk slørhat NT, teglrød korkpigsvamp CR, blålig 

korkpigsvamp CR,  filtet korkpigsvamp CR, duftende sneglehat CR, zone-



skørhat CR, en art af kødpigsvamp (Sarcodon lepidus) CR,  Blåfodet 

Kødpigsvamp CR, pigget fluesvamp EN, sølvskinnende rørhat EN, prægtig 

slørhat EN, rundsporet slørhat EN, ”foranderlig knoldslørhat” Cortinarius 

multiformium EN, duft-slørhat EN, ”sæbe-knoldslørhat” Cortinarius saporatus 

EN, en art af farveslørhat Cortinarius tophaceus EN (?) , hvid pigsvamp EN, en 

art af trævlhat Inocybe terrigena  EN, gråviolet mælkehat EN, spiselig 

mælkehat EN, pjaltet læderpigsvamp EN, vellugtende læderpigsvamp EN, 

lamelrørhat EN, orangegul ridderhat EN,  flosset fluesvamp V, guldrørhat V, 

bronze-rørhat V, glatstokket indigorørhat  V, satans rørhat V, ulden slørhat V, 

orangegylden slørhat V, violetknoldet slørhat V, firefarvet slørhat V, violblå 

slørhat V, bæltet korkpigsvamp V, røggrå mælkehat V, blodplettet koralsvamp 

V, kul-skørhat V, knippe-ridderhat V, kødrød køllesvamp NT, blågullig slørhat 

NT, rødmende slimslør NT, ellerørhat NT, kastanie-kammerrørhat NT, 

gulfnugget sneglehat NT, ”ensfarvet” sneglehat NT, grovfibret trævlhat NT, 

rosamælket mælkehat NT, busk-frynsesvamp NT, sortskællet ridderhat NT og 

sommer-trøffel NT. 

 

Skovtilknyttede nedbrydere på rødlisten for Klintesoven omfatter: Purpur 

Champignon VU,  Sorthvid troldporesvamp CR (?), guirlande parasolhat CR, 

trefarvet tragtridderhat CR (?), Bestøvlet tragthat EN (?), gul troldhat EN, 

møllers parasolhat EN, højskællet parasolhat EN, grædende parasolhat EN, 

gråbrun gråblad  EN, mørk fnugfod EN, grønskællet parasolhat EN, tykbladet 

gråblad EN, finskællet skærmhat EN, dunet pælerodshat EN, dråbehat V, 

kliddet parasolhat V, stinkende fladhat V, dunet fnugfod V, vinrød parasolhat 

V, mørk læderpigsvamp V, askehvid mørkhat V, violet køllesvamp V, violblå 

fagerhat V, melet parasolhat NT, rosabladet tragtridderhat NT, blånende 

gråblad NT og krybende blødporesvamp NT. 

 

Fra Møns Klint er også angivet en række rødlistede overdrevsarter. Listen 

omfatter bl.a :  Mørksporet skivebold CR , liden skivebold CR, askegrå rødblad 

CR, rødbladet Entoloma plebejum EN, gråbrun vokshat EN, olivenbrun 

farvetunge EN, overdrevs-huesvamp EN, en art af jordtunge Trichoglossum 

walteri EN, en art af køllesvamp Clavaria krieglsteineri V, en anden art af 

køllesvamp Clavulinopsis microspora V, musegrå posesvamp, gråblå rødblad 

V, gråhåret rødblad NT, rødplettet rødblad NT, grøngul rødblad NT og 

kantarel-vokshat NT. Yderligere er der på Høvblege fundet: Gråfodet rødblad 

EN, kalk-vokshat EN, olivebrun farvetunge EN, orange åresvamp V og brungul 

fagerhat V. 
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Figur 11 Efter at have været væk fra Danmark i et halvt hundrede 

år er krusblad geninvandret i løbet af de sidste få år, og må nu være 

den (indtil videre stadig-) rødlistede svamp, der har flest danske 

fund, med hele 825 fund i DK. 

 

 

 

Tabel 2 Totalliste over rødlistede svampe fundet i Klinteskoven de 

sidste hundrede år. Med fed er markeret de arter, som det lykkedes at 

finde i 2017, en stjerne foran navnet betyder at den ikke er fundet 

tidligere.  

 

Navn og trusselskategori 
Antal 
fund  

Årstal for fund 

*Agaricus porphyrizon - purpur-champignon (VU) 1 2017 

Amanita solitaria - pigget fluesvamp (EN) 15 1989-2013 

Amanita strobiliformis - flosset fluesvamp (VU) 11 1953-2017 

Athelidium aurantiacum (EN) 3 1997 

Atheniella leptophylla - abrikos-huesvamp (VU) 4 1994-2017 

Aurantiporus fissilis - sej pragtporesvamp (EN) 2 1954-2008 

Aureoboletus gentilis - guldrørhat (VU) 2 2001 



Boletopsis leucomelaena - sorthvid 
troldporesvamp (CR) 

2 
1930-1974 

Boletus aereus - bronze-rørhat (VU) 1 1977 

Buchwaldoboletus lignicola - stødrørhat (CR) 1 1997 

Butyriboletus fechtneri - sølvskinnende rørhat (EN) 1 1990 

Calocybe cerina - brungul fagerhat (VU) 1 1997 

Calocybe ionides - violblå fagerhat (VU) 13 1990-2017 

Ceriporia purpurea - purpur-voksporesvamp (VU) 2 1997-2017 

Ceriporiopsis gilvescens - rosa pastelporesvamp (EN) 1 
2001 

Chamaemyces fracidus - dråbehat (VU) 13 1977-2017 

Clavaria incarnata - kødrød køllesvamp (NT) 3 1994-2017 

Clavaria krieglsteineri (VU) 2 1997 

Clavulinopsis microspora - småsporet 
køllesvamp (VU) 

4 
1997-2014 

Clitocybe alexandri - bestøvlet tragthat (EN) 2 1954 

Conocybe apala - køllestokket keglehat (NT) 1 1997 

Conocybe dumetorum - rusporet keglehat (VU) 3 1994-2015 

Coprinopsis insignis - stor blækhat (VU) 3 2001-2017 

Cortinarius bergeronii - prægtig slørhat (EN) 6 1999-2001 

Cortinarius caesiocortinatus - rundsporet slørhat (EN) 6 
1999-2001 

*Cortinarius cagei (VU) 1 2017 

Cortinarius catharinae - katrines slørhat (EN) 1 2001 

Cortinarius cinnabarinus - cinnober-slørhat (VU) 1 1954 

Cortinarius cotoneus - ulden slørhat (VU) 15 1928-2010 

Cortinarius croceocaeruleus - blågullig slørhat (NT) 1 2007 

*Cortinarius danicus - dansk slørhat (NT) 1 2017 

Cortinarius elegantissimus - orangegylden 
slørhat (VU) 

18 
1953-2017 

Cortinarius gracilior - gracil slørhat (EN) 1 1999 

Cortinarius insignibulbus - kridt-slørhat (EN) 1 2006 

Cortinarius lilacinovelatus - violetknoldet slørhat (VU) 15 1999 

Cortinarius multiformium (EN) 4 1999-2001 

Cortinarius nanceiensis - banan-slørhat (CR) 4 2010-2017 

Cortinarius nymphicolor (CR) 1 2006 

Cortinarius osmophorus - duft-slørhat (EN) 6 1995-2001 

Cortinarius rufo-olivaceus - firefarvet slørhat (VU) 6 1994-2001 

Cortinarius saporatus (EN) 10 1999-2010 

Cortinarius sodagnitus - violblå slørhat (VU) 7 1999-2003 

Cortinarius splendens - sirene-slørhat (VU) 6 1980-2017 
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Cortinarius tophaceus (EN) 2 1928-1953 

Cortinarius vesterholtii - vesterholts slørhat (EN) 2 1999-2006 

Craterellus cinereus - grå kantarel (VU) 2 2001 

Crepidotus cinnabarinus - cinnober-
muslingesvamp (EN) 

1 
1953 

Cristinia gallica (VU) 2 2008-2017 

Cuphophyllus fornicatus - gråbrun vokshat (EN) 1 1985 

Cystolepiota adulterina - melet parasolhat (NT) 14 2001-2017 

Cystolepiota hetieri - kliddet parasolhat (VU) 9 1953-2017 

Cystolepiota moelleri - møllers parasolhat (EN) 1 2007 

Dentipellis fragilis - pighud (EN) 2 2001 

Dermoloma pseudocuneifolium - mark-nonnehat (VU) 3 
1994-2014 

Disciseda bovista - mørksporet skivebold (CR) 2 1977-1978 

Disciseda candida - liden skivebold (CR) 1 1993 

Echinoderma calcicola - højskællet 
parasolhat (EN) 

12 
1977-2017 

Echinoderma hystrix - grædende parasolhat (EN) 3 2000-2017 

Eichleriella deglubens - bævreskorpe (NT) 3 1974-2014 

Entoloma ameides - sødlig rødblad (EN) 3 2002-2014 

Entoloma byssisedum - vifte-rødblad (NT) 2 1994-2007 

Entoloma clandestinum - tykbladet rødblad (VU) 2 2014-2017 

Entoloma depluens - skæv rødblad (EN) 1 Ingen dato 

Entoloma dichroum - tvefarvet rødblad (VU) 1 2015 

Entoloma dysthales - gråhåret rødblad (NT) 4 2000-2017 

Entoloma exile - rødplettet rødblad (NT) 2 1995-2014 

Entoloma griseocyaneum - gråblå rødblad (VU) 1 1974 

Entoloma hirtum - askegrå rødblad (CR) 3 1976-2007 

Entoloma incanum - grøngul rødblad (NT) 8 1928-2017 

*Entoloma plebejum (EN) 2 2017 

Entoloma rhombisporum - rombesporet rødblad (EN) 1 
2014 

Flammulaster muricatus - pigget grynskælhat (EN) 2 2001 

Ganoderma pfeifferi - kobberrød 
lakporesvamp (NT) 

9 
1997-2017 

Geoglossum cookeanum - bred jordtunge (NT) 3 2014-2017 

Gloeocystidiellum clavuligerum (EN) 1 2014 

Gloioxanthomyces vitellinus - kromgul vokshat (VU) 1 1995 

Gomphidius maculatus - rødmende slimslør (NT) 1 1997 

Gymnopus hariolorum - stinkende fladhat (VU) 1 1983 

Gyrodon lividus - ellerørhat (NT) 1 1997 



Gyromitra leucoxantha (CR) 1 1927 

Gyroporus castaneus - kastanie-kammerrørhat (NT) 8 1930-2013 

Helvella costifera - furestokket foldhat (VU) 2 1954-983 

Hericium cirrhatum - børstepigsvamp (VU) 8 1997-2007 

Hericium coralloides - koralpigsvamp (NT) 5 2000-2017 

Hodophilus foetens - latrin-vokshat (NT) 1 2014 

Hodophilus hymenocephalus - krat-vokshat (VU) 1 2015 

Hohenbuehelia petaloides - stor filthat (VU) 1 2014 

Hydnellum auratile - teglrød korkpigsvamp (CR) 24 1943-2017 

Hydnellum caeruleum - blålig korkpigsvamp (CR) 5 1928-2017 

Hydnellum concrescens - bæltet korkpigsvamp (VU) 8 1947-2007 

Hydnellum spongiosipes - filtet korkpigsvamp (CR) 1 2001 

Hydnocristella himantia - brunlig koralpig (VU) 17 1980-2017 

Hydnum albidum - hvid pigsvamp (EN) 8 1998-2017 

Hydropus trichoderma - dunet fnugfod (VU) 9 1989-2015 

Hygrocybe calciphila - kalk-vokshat (EN) 1 2001 

Hygrocybe cantharellus - kantarel-vokshat (NT) 2 1997-2015 

Hygrocybe mucronella - bitter vokshat (NT) 1 2014 

Hygrophorus chrysodon - gulfnugget sneglehat (NT) 4 1953-1997 

Hygrophorus poetarum - duftende sneglehat (CR) 1 1953 

Hygrophorus unicolor - orangeøjet sneglehat (NT) 3 1995-2017 

Hymenochaetopsis corrugata - sprække-
ruslædersvamp (NT) 

1 
2005 

*Hyphoderma medioburiense (VU) 1 2017 

Inocybe flavella - gul trævlhat (VU) 1 2006 

Inocybe praetervisa - grovfibret trævlhat (NT) 2 2006 

Inocybe terrigena - skælstokket trævlhat (EN) 4 1927-1980 

*Ischnoderma resinosum - løv-
tjæreporesvamp (EN) 

1 
2017 

Lactarius acris - rosamælket mælkehat (NT) 6 1977-2017 

Lactarius violascens - gråviolet mælkehat (EN) 1 1989 

Lepiota cingulum - guirlande-parasolhat (CR) 9 1995-2017 

Lepiota echinella - finskællet parasolhat (VU) 1 1990 

Lepiota fuscovinacea - vinrød parasolhat (VU) 5 1994-2000 

Lepiota grangei - grønskællet parasolhat (EN) 3 1980-2007 

Leucopaxillus tricolor - trefarvet tragtridderhat (CR) 2 1943-1950 

Lindtneria trachyspora - orange 
labyrinthinde (VU) 

7 
1994-2017 

Lycoperdon mammiforme - rosa støvbold (VU) 1 1978 

Lyophyllum deliberatum - gråbrun gråblad (EN) 1 2017 

Lyophyllum eustygium - tykbladet gråblad (EN) 3 1954-2017 
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Lyophyllum paelochroum - blånende gråblad (NT) 1 1958 

Microglossum olivaceum - olivenbrun farvetunge (EN) 1 
1974 

*Mycena meliigena - vinrød bark-huesvamp (NT) 1 2017 

Mycena pseudopicta - overdrevs-huesvamp (EN) 1 2010 

Neohygrocybe nitrata - stinkende vokshat (NT) 1 1953 

Odontia crinalis - pigget frynsehinde (VU) 2 1994 

Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V. Papp & 
Dima - rosa fedtporesvamp (EN) 

1 
1936 

Paraxerula caussei - dunet pælerodshat (EN) 3 1999-2006 

Peniophorella guttulifera (NT) 1 2013 

Phellinus tremulae - aspe-ildporesvamp (NT) 2 1975-1995 

Phellodon confluens - pjaltet læderpigsvamp (EN) 4 2001-2017 

Phellodon connatus - vellugtende 
læderpigsvamp (EN) 

2 
1997-2012 

Phellodon niger - mørk læderpigsvamp (VU) 43 1928-2017 

Phellodon tomentosus - tragtformet 
læderpigsvamp (VU) 

4 
1957-1963 

Phlebia subochracea - svovl-åresvamp (NT) 3 1997 

*Pholiota lucifera - brandgul skælhat (VU) 1 2017 

Phylloporus pelletieri - lamel-rørhat (EN) 2 1973-2016 

Phyllotopsis nidulans - okkerblad (EN) 1 1977 

Picipes melanopus - sortfodet 
stilkporesvamp (VU) 

19 
1901-2017 

Plicatura crispa - krusblad (NT) 20 1944-2017 

*Pluteus atromarginatus - sortrandet 
skærmhat (VU) 

1 
2017 

Pluteus exiguus - finskællet skærmhat (EN) 2 1997-2014 

Pluteus hispidulus - stivhåret skærmhat (VU) 2 2000-2007 

Pluteus umbrosus var. umbrosus - skygge-
skærmhat (NT) 

5 
1963-2017 

Porotheleum fimbriatum - poreskål (VU) 4 2013-2015 

Psathyrella leucotephra - askehvid mørkhat (VU) 1 1999 

Pseudoclitopilus rhodoleucus - rosabladet 
tragtridderhat (NT) 

2 
1977-2007 

Ramaria botrytis - drue-koralsvamp (VU) 1 1954 

Ramaria flava (EN) 1 1953 

Ramaria sanguinea - blodplettet koralsvamp (VU) 4 2001-2017 

Ramariopsis pulchella - violet køllesvamp (VU) 7 1980-2017 

Rhizomarasmius undatus - ørnebregne-bruskhat (EN) 1 
2007 



Rhodophana melleopallens - gul troldhat (EN) 1 1995 

Rhodophana nitellina - orangebrun troldhat (VU) 2 2014 

Rubroboletus satanas - Satans rørhat (VU) 19 1976-2016 

Russula albonigra - sorthvid skørhat (VU) 1 1997 

Russula anthracina - kul-skørhat (VU) 1 1997 

Russula zonatula - zone-skørhat (CR) 2 2005-2006 

Sarcodon imbricatus - skællet kødpigsvamp (VU) 2 1954-1957 

Sarcodon lepidus (CR) 20 2001-2017 

Sarcodon scabrosus - blåfodet kødpigsvamp (CR) 6 1954-2008 

*Simocybe sumptuosa - stor skyggehat (VU) 1 2017 

Steccherinum litschaueri (EN) 1 1994 

Steccherinum subcrinale (EN) 1 2015 

Stypella dubia - dunet bævregryn (EN) 2 2014-2015 

Suillellus queletii - glatstokket indigorørhat (VU) 7 1999-2016 

Thelephora anthocephala - busk-frynsesvamp (NT) 1 1977 

Tomentella lateritia (VU) 17 1997-2017 

Tomentella pilosa (VU) 2 1998-2007 

Tomentella umbrinospora (VU) 2 2007-2013 

Trichoglossum walteri (EN) 1 1999 

Tricholoma aurantium - orangegul ridderhat (EN) 17 1928-2017 

Tricholoma squarrulosum - sortskællet 
ridderhat (NT) 

8 
1995-2017 

Tricholoma ustaloides - knippe-ridderhat (VU) 1 1999 

Tuber aestivum - sommer-trøffel (NT) 2 1999-2017 

Tyromyces wynnei - krybende 
blødporesvamp (NT) 

8 
1997-2017 

Volvariella caesiotincta - ved-posesvamp (EN) 1 2001 

*Volvariella murinella - musegrå posesvamp (VU) 2 2017 

Xenasma pruinosum (EN) 1 1974 

Xenasma pulverulentum (EN) 3 2015-2017 

Xerula pudens - filtet pælerodshat (EN) 1 2014 
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3.1.4 Udvalgte rødlistede svampe 

Forsvundne –rødlistearter 

Som sagt er der ikke umiddelbart noget, der tyder på at rødlistede svampe, 

som ikke er set de sidste 50 år skulle være forsvundet fra Klinteskoven. Dels 

drejer det sig kun om 10 arter og dels har alle disse ikke mere specielle krav 

til levested, end at kravene stadig må være opfyldt sine steder i Klinteskoven. 

 

De ti arter er stenmorklen Gyromitra Lucoxantha (CR), Rosa fedtporesvamp 

(EN), cinnober-muslingesvamp (EN), duftende sneglehat (CR), stinkende 

vokshat (NT), koralsvampen Ramaria flava (NA), bestøvlet tragthat (EN), 

cinnober-slørhat (VU), drue-koralsvamp (VU) og blånende gråblad  (NT).  

 

Derimod er der enkelte rødlistede arter som er tilknyttet nåleskov, som evt. 

kan være forsvundet fra statens arealer, hvor der har fundet en effektiv 

udrensning af nåletræer sted. Der er dog stadig store arealer med nåleskov i 

Klintholm Gods’ skove. Kandidater kunne bl.a. være visse  trøfler og 

pigsvampe. Pigsvampene omtales nærmere. 

 

Pigsvampe 

I Klinteskoven findes en lang række meget sjældne og rødlistede pigsvampe. 

Arterne tilhører slægterne Hydenellum, Hydnum, Phellodon og Sarcodon. 

Flere af arterne er tilknyttet nåletræer, som er blevet fjernet fra 

statsarealerne. Det er derfor rimeligt at antage, at de er forsvundet fra 

Statens arealer, mens det ikke er muligt at vurdere om arterne stadig 

forkommer i den private del af Klinteskoven. 

 

Teglrød korkpigsvamp (CR) har sin eneste danske forekomst på Møns Klint. 

Arten danner mykorrhiza med bøg, og vokser tilsyneladende kun helt ude på 

kanten af klinten, hvor der mellem Jydelejet og Slotsgavlene i 2017 blev 

fundet en stor og livskraftig bestand. Gamle fund fra Ørnebjerg er fra et sted, 

hvor der er sket en del lysning for at tilgodese orkidéer og insekter. Arten er 

ikke fundet her i de senere år. Men de gamle funddata er meget usikkert 

stedfæstet. Det kan med andre ord være, at fundene i virkeligheden er gjort 

på klintekanten. 

 

Mørk læderpigsvamp (VU), blålig korkpigsvamp (CR), pjaltet læderpigsvamp 

(EN)og Sarcodon lepidus (CR) blev også fundet i 2017. Derimod er det nogle 

år siden bæltet korkpigsvamp (VU) og filtet korkpigsvamp (CR) blev meldt.  

Disse to kan begge gro med bøg, og de må formodes begge at kunne vokse 

på klinten.  



Figur 12 Teglrød korkpigsvamp har sin eneste danske forekomst et 

par steder ude over kanten af klinten, hvor den vokser sammen med 

bøgetræer.  

 

Vellugtende læderpigsvamp (EN) lever normalt med nåletræer, men kan også 

leve sammen med løvtræer. Det er dog muligt at de vellugtende 

pigsvampe,der gror med bøg, er en anden (ubeskrevet) art. Den er sidst 

fundet i 2003, hvor den voksede sammen med bøg ved Sækkepiben. 

 

Værre er det for bl.a. tragtformet læderpigsvamp (VU), der i 1963 blev fundet 

under rødgran sammen med Sarcodon fennicus (NA), bæltet korkpigsvamp 

(VU) og mørk læderpigsvamp (VU).  Fundet er fra et sted nær Stengården, og 

det må forventes, at voksestedet er gået tabt. Også Sarcodon fennicus lever 

sammen med nåletræer og havde sit eneste danske voksested i nåleskov ved 

Stengården. Sarcodon imbricatus er også knyttet til nåletræer og ikke set i 

over halvtreds år på klinten, den blev også fundet under rødgran. 

 

Blåfodet kødpigsvamp (CR) er endnu en pigsvamp, der lever sammen med 

nåletræer. Den er fundet i 1950’erne og igen i 2008, hvor den voksede i 

Sandskredsfaldet. Her vokser kun få, små og forhutlede selvsåede grantræer.  

 

Alt i alt må man konkludere, at en håndfuld arter af pigsvampe kan være 

forsvundet fra Klinteskoven, eller er under pres, da de lever helt eller delvist i 

samliv med nåletræer på kalkbund, og nåletræerne er fjernet fra statens 

arealer.   
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Slørhatte 

Ikke kun er slørhatte den største slægt af svampe i Danmark, men den er 

også dårligt kendt, da de fleste af arterne er svære at adskille selv i 

mikroskop. DNA-studier tyder på, at der kan være adskillige hundrede arter i 

Danmark. De af slørhattene, der er omfattet af rødlisten, er dog 

gennemgående de mere spektakulære af slagsen. Og navnlig gruppen af 

knold-slørhatte rummer mange store, smukke og livligt farvede arter, der 

netop gror på kalkbund. Det er derfor ikke overraskende, at der i denne 

kæmpe slægt er hele 22 rødlistede arter, som vokser i Klinteskoven. Det er 

det højeste antal for nogen dansk lokalitet. Allindelille Fredskov, der ganske 

vist har lidt flere knold-slørhatte, har under det halve antal rødlistede 

slørhatte. 

 

Slørhatte er mykorrhiza-dannere og lever i samliv med flere forskellige 

træarter. Mange af dem på rødlisten for Møn kan leve sammen med bøg.  

 

 

 

Figur 13 Banan-slørhat (CR), violblå slørhat (VU) og orangegylden 

slørhat (VU) er nogle af de mange rødlistede knoldslørhatte, som 

vokser i Klinteskoven. Banan-slørhatten fik sit tredje danske 

findested ved Trylledansen. 

 



 

Parasolhatte 

Parasolhatte er nedbrydere først og fremmest i skove med særlig 

mineralbund, et forhold som kan siges at være opfyldt på Møns Klint. 

Parasolhattene omfatter her slægterne Cystolepiota, Echinoderma og Lepiota. 

Der er kendt 9 rødlistede arter af Parasolhatte i Klinteskoven. De fleste fund 

er fra de mest mineralholdige jorder, men parasolhatte dukker også gerne op 

hvor anlæg af skovveje har medført ændringer i jordbunden (tilførsel af kalk). 

Grædende parasolhat (EN),  Møllers parasolhat (EN) og finskællet parasolhat 

(VU) er set færrest gange, men mange parasolhatte er så små og lette at 

overse, at der ikke er grund til at tro, at der skulle være forsvundet nogle 

arter. Væsktbetingelserne er også opfyldt for dem. 

 

  

Figur 14 Den stærkt piggede og meget sjældne grædende parasolhat 

(EN), græder virkeligt, idet den udskiller tydelige dråber f.eks. lige 

under de mørkrandede lameller. Melet Parasolhat (NT) er mere 

udbredt i Klinteskoven. 

Rødblade 

Rødblade er nedbrydere og mange af arterne især blandt de rødlistede er 

knyttet til næringsfattige overdrev. Arterne er gennemgående svære at 

kende, og de kræver i det mindste mikroskop. Her er mange arter betydeligt 

mere karakteristiske. De fleste af de rødlistede rødblade på Møns Klint vokser 

på overdrev. Det gælder askegrå rødblad (CR), gråhåret rødblad (NT), 

rødplettet rødblad (NT), grøngul rødblad (NT), gråblå rødblad (VU), tykbladet 

rødblad (VU) og sødlig rødblad (EN), de sidste to arter er dog også typiske i 

skove.  

 

Udover de rødlistede rødblade blev to arter der ikke er rødlistevurderede, 

fundet i 2017. Excentrisk rødblad, der var ny for Danmark, og Entoloma 

insolitum, der kun er fundet et enkelt sted tidligere. Excentrikeren voksede i 

Jydelejet, mens den anden art blev fundet på resterne af et lille overdrev, der 

i dag er skov. Det ligger umiddelbart nord for den lille højmose i den private 

del af Klinteskoven. 
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Figur 15 Excentrisk rødblad blev fundet som ny for Danmark i 

Jydelejet i forbindelse med feltarbejdet i 2017. Arten er ikke 

rødlistevurderet, men må forventes ved senere revisioner at falde i en 

af de meget truede kategorier (Foto: Thomas Læssøe).  

 

Figur 16 Midt i Klinteskoven lidt nord for Gammel Klintevej vokser 

denne mønje-vokshat sammen med flere andre overrevsarter på en 

kalkknold. Fungaen her synes at være rester af et gammelt overdrev. 



Vokshatte 

Vokshatte er en anden gruppe af svampe, hvor de fleste er tilknyttet 

overdrev, mens enkelte arter også ses i lysåbne skove. Det er smukke og 

farvestrålende arter, der er meget sårbare overfor næringstilførsel og 

forstyrrelser i jorden (som f.eks. jordbearbejdning).  8 rødlistede arter er 

kendt fra  Høje Møn.  

Stinkende vokshat (NT) er kun fundet en enkelt gang i 1953. Den ses normalt 

på åbne overdrev, derimod vokser nogle af de andre rødlistede vokshatte på 

Møn gerne i lysåben skov. Det drejer sig f.eks. om latrin-vokshat (NT), krat-

vokshat (VU) og kantarel-vokshat (NT). 

Barksvampe 

En del barksvampe er omfattet af rødlisten, og det er vanskeligt at afgøre 

hvor sjældne de i virkeligheden er. Tre karakteristiske arter blev fundet flere 

steder i Klinteskoven under feltarbejdet. Disse tre synes alle at have en 

forkærlighed for råddent træ, der ligger direkte på kalkjord. Det drejer sig om 

Tomentella lateritia, orange labyrinthhinde og brunlig koralpig. De vokser alle 

i den privatejede del af skoven omkring Kongsbjerg, men den første  ses også 

ude på selve klinten.  

 

Barksvampe er sammen med poresvampe og visse andre slægter listet under 

vednedbrydere under gennemgangen af de forskellige økologiske typer af 

rødlistede svampe i kapitel 3.1.3. 

 

Mere dødt ved navnlig på steder, hvor kalken træder frem, vil gavne de 

rødlistede vednedbrydere. 

 

 

Figur 17 Barksvampen Tomentella lateritia er vidt udbredt i 

Klinteskoven og en af de få letgenkendelige barksvampe. 
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Figur 18 Orange labyrinthinde er meget iøjenfaldende. Men mange 

af de øvrige barksvampe ligner bare hvid maling og kan være 

vanskelige at bestemme selv i mikroskop. 

 

 

 

 

 

3.2 Andre sjældne svampe i Klinteskoven 

 

Udover de rødlistede svampe er der en meget lang række af sjældne svampe i 

Klinteskoven, som af den ene eller anden grund ikke er rødlistede. Det drejer 

sig om flere hundrede arter af svampe, der gennemgås i dette kapitel.  

 

En del af dem har rødliste status: ”DD” dvs. data-deficient, hvilket vil sige, at 

man ikke har tilstrækkeligt med oplysninger til at kunne vurdere, hvilken 

rødlistestatus de bør have. Der er typisk tale om meget sjældne og/eller 

svært genkendelige arter. I følge den nyeste vejledning fra 2015 bør disse 

arter også medregnes som rødlistede, men det er ikke muligt, at søge på dem 

samtidigt med de øvrige rødlistegrupper i Svampedatabasen. De behandles 

derfor separat i det følgende. Der er 53 arter, som er listet som DD: Det 

drejer sig om følgende, tallet efter hver art er antallet af fund i Klinteskoven: 

 



Amaurodon mustialaënsis - blåsporet 

frynsehinde (DD) - 1 

Athelopsis lembospora (DD) - 1 

Bolbitius lacteus - elfenbens-gulhat (DD) - 1 

Cistella albidolutea (DD) - 1 

Clavaria rosea - rosenrød køllesvamp (DD) - 1 

Conocybe microspora (DD) - 2 

Conocybe subalpina (DD) - 1 

Coprinopsis poliomalla - gråfnugget 

blækhat (DD) - 1 

Cortinarius aprinus - vildsvine-slørhat i bred 

forstand (DD) - 8 

Cortinarius fervidus - orangebladet 

slørhat  (DD) - 1 

Entoloma cyanulum - violblå rødblad (DD) - 1 

Entoloma scabiosum - trævlet rødblad (DD) - 1 

Galerina nana - dværg-hjelmhat (DD) - 1 

Gautieria morchelliformis- grubetrøffel (DD)- 1 

Gymnopus fagiphilus - bøgeløv-fladhat (DD) - 2 

Hemimycena gypsella (DD) - 2 

Hymenochaete fuliginosa - dyster 

ruslædersvamp (DD) - 1 

Hymenogaster olivaceus - storsporet 

knoldtrøffel (DD) - 1 

Hypoxylon julianii (DD) - 2 

Hysterangium stoloniferum - storsporet 

rodtrøffel (DD) - 1 

Inocybe albomarginata - lysrandet 

trævlhat (DD) - 1 

Inocybe pseudoasterospora var. 

microsperma (DD) - 1 

Gloiocephala menieri - dunhammer-

spatelhat (DD) - 2 

Mycena riparia - star-huesvamp (DD) - 1 

Mycenastrum corium - læderbold (DD) - 1 

Mycenella bryophila - mos-dughat (DD) - 1 

Naucoria subconspersa - filtet knaphat (DD) - 2 

Nemania aureolutea - mose-kuldyne (DD) - 1 

Panaeolus guttulatus - dråbe-glanshat (DD) - 4 

Pholiota conissans - pile-skælhat (DD) - 1 

Pluteus cyanopus - blåfodet skærmhat (DD) - 2 

Rhodocollybia fodiens - nordisk fladhat (DD) - 1 

Russula insignis (DD) - 1 

Simocybe reducta - tynd skyggehat (DD) - 1 

Tomentella asperula (DD) - 1 

Tomentella griseoumbrina (DD) - 1 

Tomentella subclavigera (DD) - 2 

Tremella exigua (DD) - 2 

Tricholoma virgatum - nålestribet 

ridderhat (DD) - 1 

Cortinarius lepidopus (DD) - 1 

Hemimycena epichloë (DD) - 1 

Xeromphalina fraxinophila (DD) - 1 

Bolbitius pluteoides (DD) - 1 

Pholiotina teneroides - tosporet dansehat (DD) - 

2 

Pholiotina coprophila - gødnings-dansehat (DD) 

- 1 

Marasmius collinus - bakke-bruskhat (DD) - 3 

Agaricus moellerianus (DD) - 2 

Phanerochaete deflectens (DD) - 1 

Atractosporocybe inornata - filtstokket 

tragthat (DD) - 1 

Bonomyces sinopicus - svedje-tragthat (DD) - 2 

Fibrodontia gossypina (DD) - 1 

Coprinopsis candidata (DD) - 2 

Membranomyces delectabilis - troldskorpe (DD) 

- 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 19 Vildsvine-slørhat og Aurora-rørhat er to svampearter, hvis forekomst 

endnu er for dårligt forstået til at de kan rødlisevurderes, måske er de mere oversete 

end sjældne. De er rødliste-vurdede til kategorierne DD og NE. 
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Figur 20 Fordelingen af fund i kategorien DD. 

 

På figuren ovenover ses hvor i Klinteskoven (og Mandemarke Haver) arterne i 

kategorien DD er fundet. Der er meget tydeligt tale om den samme fordeling 

som for de øvrige rødlistede arter: steder med særlige jordbundsforhold. 

Særligt mange fund er gjort i Jydelejet, på Høvblege og langs klintekanten. 10 

fund (den gule prik) er ikke nærmere stedfæstede fund. Og så ses, at nogle af 

fundene er fra de markante kalkfremspring i den privatejede del af 

Klinteskoven. 

 

Udover kategorien DD er der også kategorierne NA og NE. Det drejer sig om 

yderligere 11 arter, der typisk også er dårligt kendt eller forstået. De er også 

fundet på de interessante og bedst undersøgte dele af Klinteskoven. Det 

drejer sig om nedennævnte arter: 

 

Leptosporomyces fuscostratus (NA) 2 

Pluteus pallescens - randstribet skærmhat (NA) 1 

Spongipellis pachyodon - grovtandet skumporesvamp 

(NA) 1 

Stypella legonii (NA) 4 

Conocybe pseudocrispa (NA) 1 

Hebeloma quercetorum (NA) 1 

Nemania reticulata - hovpore-kuldyne (NA) 1 

Hortiboletus bubalinus - aurora-rørhat (NE) 1 

Hypochnicium cremicolor (NE) 1 

Sistotrema efibulatum (NE) 1 

 



Endelig er der en lang række arter af svampe, som slet ikke er vurderet i 

forhold til rødlisten, end ikke så meget at de har fået prædikatet NE. Der er 

generelt tale om mindre og ikke spektakulære svampe, svært genkendelige 

arter og arter, der har skiftet systematisk status. Der er dog også arter 

imellem, som man kan undre sig over ikke er rødlistede, det kunne f.eks. 

være turkis farvetunge, der kun er kendt fra en håndfuld steder, den er 

virkeligt smuk og en god indikator, dens mere ydmyge søsterart olivenbrun 

farvetunge er endda rødlistet.  Denne og en del andre af arterne i listen vil 

sikkert i fremtiden blive rødlistede. Det kunne navnlig være arter med danske 

navne eller indenfor hatsvampeslægter som champignon (Agaricus), 

keglehatte (Conocybe), rødblade (Entoloma), hjelmhatte (Galerina), 

huesvampe (Hemimycene og Mycena), trævlhatte (Inocybe), dansehat 

(Pholiotina), skærmhatte (Pluteus) og mørkhatte (Psathyrella), men også 

mange andre som trøfler, køllevampe, puslinge-bovist og ikke mindst 

Stjernebæger.  

 

 

Figur 21 Staude-mørkhat er en lille uanseelig hatsvamp, der vokser 

på rådne urtestængler, her på avneknippe på Ulvshale. Arten er e af 

mange der ikke er rødlistevurderet, dene r kendt fra 10 lokaliteter i 

Danmark, men kan være overset. Den er én af 257 arter med under 20 

fund i Danmark, som ikke er rødlistet. 

 

Listen indeholder også rustsvampe, der næppe nogensinde bliver rødlistede. 

Mange af arterne er kun kendt fra få fund, men begynder man at lede, er flere 

af dem ganske almindelige. Det vil måske heller ikke give mening at rødliste 

en sygdomsfremkaldende svamp. Rustsvampene omfatter bla. slægterne 

Phragmidium, Puccinia, Milesina og Miyagia. 

 

Efter hver art i nedenstående liste er angivet hvor mange fund, der er af dem 

i Danmark. 27 af arterne har antal fund angivet som 0, det skyldes 

manglende ajourføringer i databasen bl.a. mht synonymi og anerkendelse af 
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taksonomisk status, men også enkelte ældre tvivlsomme fund, der ikke kan 

verificeres. 

 

Tabel 2 - Oversigt over 257 arter af svampe, som vokser i 

Klinteskoven, men som ikke er rødlistede, selvom de kun er kendt fra 

under 20 fund i Danmark. Nogle enkelte arter har mere end 20 fund, 

f.eks. den fantastiske Stjernebæger, der er kendt fra 45 fund, men de 

32 er fra Klinteskoven, og da arten kun er kendt fra 5 lokaliteter, er 

den medtaget. Det er muligt at en nøjere gennemgang af enkeltfund 

af de arter, der i databasen har over 20 fund, ville vise noget 

lignende, og listen bør derfor regnes som en minimumsliste. Tallet 

efter hver art angiver det samlede antal fund i Danmark. 

Acanthophiobolus helicosporus  15 
Champignonerne:  Agaricus moellerianus 6 
Agaricus squamuliferus 0 
Agonimia tristicula 6 
Amphiporthe hranicensis 12 
Amphisphaerella xylostei 10 
Arcyria affinis 8 
Ascobolus brassicae 8 
Ascobolus denudatus 1 
Ascobolus viridis 11 
Bactridium flavum 10 
Biatora sphaeroides 1 
Botryobasidium ponderosum 0 
Boubovia ovalispora 3 
Bovista pusilla - puslinge-bovist 6 
Byssocorticium efibulatum 0 
Calycellina chlorinella 13 
Calycellina punctata - citrongul løvskive  8 
Calyptella cernua  8 
Capronia pilosella 11 
Cercophora coprophila 5 
Cercophora sulphurella 0 
Ceriporia griseoviolascens - gråviolet 
voksporesvamp 2 
Ceriporia mellita 0 
Chalara spiralis 2 
Clavaria flavostellifera 2 
Clypeococcum hypocenomycis 19 
Colacogloea peniophorae - snyltende slimklat 11 
Collema undulatum 2 
Comatricha tenerrima 6 
Coniochaeta ligniaria 5 
Coniochaeta pulveracea 2 
Coniophora fusispora - tensporet tømmersvamp 7 
Keglehatene: Conocybe dumetorum var. laricina 1 
Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora 4 
Conocybe echinata  20 
Conocybe juniana var. juniana 2 
Conocybe juniana var. sordescens 7 
Conocybe juniana var. subsejuncta 7 
Conocybe microspora var. brunneola 5 
Coprinellus heterosetulosus  froskellighåret 
blækhat 7 
Coprinellus pellucidus - skær blækhat  14 
Coprinopsis pseudoradiata 2 
Coprinopsis xenobia 1 
Coprotus granuliformis 8 
Slørhattene: Cortinarius bovinus - gråbrun slørhat 0 
Cortinarius calochrous var. parvus 0 
Cortinarius claricolor 0 
Cortinarius comptulus 11 
Cortinarius langei 0 
Cortinarius rickenianus 0 
Costantinella terrestris 2 
Crepidotus calolepis småskællet muslingesvamp 16 
Crepidotus stenocystis - nåletræs-
muslingesvamp 13 
Cristinia coprophila 13 
Cucurbitaria berberidis 15 
Cucurbitaria laburni 18 
Cudoniella buissonii  1 
Cylindrium aeruginosum 2 
Cytospora salicis 3 
Dematioscypha dematiicola - mørk hårskive  15 
Diaporthe detrusa 3 
Didymium clavus 17Endococcus protoblasteniae 2 
Rødbladene: Entoloma excentricum - excentrisk 
rødblad 1 
Sneglehatten:Hygrophorus pudorinus 0 
Hymenogaster tener - liden knoldtrøffel  14 
 

Entoloma graphitipes 1 
Entoloma griseorubellum 0 
Entoloma insolitum 2 
Entoloma poliopus var. parvisporigerum 10 
Entoloma subradiatum  15 
Erysiphe aquilegiae 4 
Erysiphe depressa 3 
Eutypa maura 17 
Exosporium tiliae 2 
Flammulaster rhombosporus - rombesporet 
grynskælhat 11 
Flammulina fennae - rodslående fløjlsfod  15 
Funalia trogii - småsporet filtporesvamp 1 
Galerina nana - dværg-hjelmhat  15 
Galerina subexcentrica 1 
Glomus microcarpum 10 
Tårebladene: Hebeloma longicaudum 0 
Hebeloma quercetorum  0 
Helicobasidium purpureum 17 
Helminthosphaeria odontiae 4 
Foldhatten: Helvella fibrosa  20 
Huesvampene:Hemimycena angustispora 4 
Hemimycena mauretanica var. 
microcephala 9 
Hemimycena persimilis 1 
Hercospora tiliae 6 
Fnugfoden: Hydropus scabripes var. 
quadrisporus 10 
Hymenoscyphus laetus 2 
Hymenoscyphus repandus 12 
Hymenoscyphus suspectus 7 
Hyphoderma nemorale 5 
Hypochnicium cremicolor  16 
Hypomyces cervinigenus 14 
Hypomyces microspermus 10 
Trævlhattene: Inocybe obscurobadia  11 
Inocybe pseudoreducta 1 
Inocybe trinii 0 
Inocybe xanthomelas 0 
Iodophanus testaceus 3 
Jugulospora rotula 1 
Kirschsteiniothelia aethiops 5 
Lachnum carneolum - kødfarvet 
frynseskive  17 
Lasiobelonium barbatum - skægget 
frynseskive  11 
Lasiosphaeria lanuginosa 10 
Leptogium subtile 11 
Leptotrochila ranunculi - ranunkel-
bladskive 3 
Limacella vinosorubescens - rosabrun 
snekkehat 13 
Lindbladia tubulina 0 
Litschauerella clematidis  15 
Lopadostoma gastrinum 4 
Lophiostoma viridarium 14 
Marcelleina rickii 6 
Melampsora laricis-populina 1 
Melampsoridium betulinum 8 
Melastiza carbonicola 1 
Melomastia mastoidea 4 
Menispora britannica 1 
Metatrichia floriformis 8 
Microglossum nudipes - turkis-farvetunge 6 
Orbilia luteorubella 18 
Patellaria atrata 15 
Perichaena depressa 10 
Periconia byssoides 0 
Peronospora dentariae 0 
Bægersvampene: Peziza ampliata 4 

Milesina kriegeriana 8 
Miyagia pseudosphaeria 6 
Moelleropsis nebulosa 17 
Mollisia olivascens 6 
Mycena atropapillata - mørkpuklet 
huesvamp 8 
Mycena cretata 3 
Mycena scirpicola 5 
Mycena xantholeuca - cremehvid 
huesvamp 4 
Mycenella trachyspora - rødprikket 
dughat  13 
Mycobilimbia pilularis 2 
Mycocalicium subtile  19 
Mycosphaerella clymenia 1 
Mycosphaerella punctiformis 15 
Mycosphaerella ulmi 0 
Naucoria amarescens - bitter knaphat  19 
Nectria pallidula 1 
Nemania maritima  17 
Nemania reticulata - hovpore-kuldyne  13 
Neobarya parasitica 9 
Niptera pilosa 2 
Nitschkia grevillei 5 
Nitschkia parasitans 13 
Odonticium septocystidia 0 
Oligonema flavidum 5 
Olla scrupulosa 16 
Peziza exogelatinosa 12 
Peziza gerardii 13 
Peziza polaripapulata 6 
Peziza retrocurvata 2 
Peziza succosella 17 
Phaeosphaeria fuckelii 5 
Phaeosphaeria sparsa 0 
Phaeospora parasitica 7 
Phlebia aurea - lang vokspig  0 
Pholiotina mairei - spinkel dansehat  20 
Pholiotina nemoralis var. 
dentatomarginta 11 
Pholiotina pygmaeoaffinis - bleg 
dansehat  5 
Pholiotina rugosa - giftig dansehat  20 
Pholiotina striipes - knippe-dansehat  15 
Phoma minutula 1 
Phomatospora dinemasporium 4 
Phomopsis salicina 1 
Phragmidium bulbosum 14 
Phragmidium mucronatum 16 
Phragmidium tuberculatum 9 
Phyllachora dactylidis 3 
Phyllactinia guttata 18 
Platystomum compressum 6 
Plicariella flavovirens Oliven 
Vortebæger 8 
Plicariella scabrosa - brun vortebæger 2 
Pluteus pallescens - randstribet 
skærmhat  4 
Pluteus umbrosus var. albus 5 
Podosordaria tulasnei 17 
Podospora decipiens 4 
Podospora tetraspora 11 
Polycephalomyces ramosus 20 
Mørkhattene:Psathyrella rubiginosa  18 
Psathyrella supernula  12 
Psathyrella thujina - staude-mørkhat  16 
Pseudaleuria fibrillosa 1 
Pseudobaeospora pyrifera - stor røghat 1 
Scutula epiblastematica 0 
Sebacina epigaea  13 
 

Pseudopeziza trifolii - kløver-bladskive 13 
Psilachnum lateritioalbum  5 
Psilocistella conincola 0 
Puccinia brachypodii 1 
Puccinia coronata 12 
Puccinia dentariae 3 
Puccinia festucae 11 
Puccinia graminis  10 
Puccinia hieracii 4 
Puccinia pulverulenta 10 
Puccinia sessilis 13 
Puccinia violae 8 
Pucciniastrum agrimoniae 4 
Pyronema domesticum - dunet 
askebæger 9 
Ramariopsis luteoochracea 5 
Ramariopsis rufipes 3 
Ramularia primulae 1 
Rosellinia corticium 16 
Skørhatten: Russula globispora 15 
Kødpigsvampen: Sarcodon fennicus 1 
Sarcosphaera coronaria - stjernebæger 5 
Sawadaea bicornis 20 
Scutellinia barlae 11 
Scutellinia legaliae 2 
Scutellinia minor 1 
Scutellinia nigrohirtula 9 
Scutellinia subhirtella 14 
Sirobasidium albidum 3 
Sistotrema muscicola  7 
Sphaerotheca mors-uvae 11 
Spondylocladiopsis cupulicola 1 
Spongipellis pachyodon Grovtandet 
skumporesvamp 3 
Stemonitis fusca var. rufescens 0 
Stigmidium congestum 11 
Stypella legonii  6 
Symphytocarpus trechisporus 2 
Syspastospora parasitica 5 
Thanatephorus cucumeris  9 
Thyridaria macrostomoides 15 
Tomentella cinerascens  13 
Tomentella coerulea  14 
Tomentella ferruginea  15 
Tomentella lapida  14 
Tomentella lilacinogrisea  5 
Tomentella neobourdotii 0 
Tomentella terrestris  6 
Toninia sedifolia 5 
Tranzschelia anemones 16 
Tranzschelia pruni-spinosae 1 
Trichia affinis 6 
Trichoderma gelatinosum - geleagtig 
kødkernesvamp 9 
Trichoderma spinulosum 8 
Trichophaea albospadicea 1 
Tubaria minutalis - dværg-fnughat 19 
Tuber aestivum - sommer-trøffel  19 
Tuber rufum - rødbrun trøffel  15 
Typhula culmigena - hjertesporet 
trådkølle  12 
Typhula sclerotioides - sortknoldet 
trådkølle 1 
Unguiculariopsis marsonii 1 
Urocystis anemones 16 
Uromyces pisi-sativi 5 
Variospora dolomiticola 4 
Virgaria nigra 1 
Xylohypha nigrescens 3 
 



 

 

  

Figur 22 Et eksempel på en tilsyneladende sjælden art: 

rustsvampen Miyagia pseudosphaeria på Svinemælk. Selvom den kun 

er fundet 5 steder i landet og for første gang uden for Jylland, er der 

ingen grund til at at tro, at den ikke kan være almindelig, for det er 

værten. Der er bare ingen, der ser på rustsvampe. Desuden vil 

sygdomsfremkaldende svampe nok heller ikke have første prioritet 

når det gælder bevaring af biodiversitet. 

 

 

3.3 Nye svampearter for Møn i 2017 

Der blev i denne undersøgelse fundet et par hundrede nye svampearter for 

Klinteskoven. Nedenfor er et mere eller mindre tilfældigt udvalg af de nye 

fund – der alle er nye for hele Møn- 5 af dem endda for Danmark.  

 

Den store fokus på sjældne arter i 2017 førte til, at adskillige nye arter for 

Møn blev fundet. I forbindelse med undersøgelserne i 2017 af Klinteskoven og 

nærmeste omgivelser blev der gjort 2701 fund af 910 forskellige arter, og den 

samlede artsliste er nu oppe på 1635 arter fordelt på ialt 7780 fund. 

  

Med andre ord blev 55% af de arter, der nu er kendt fra Klinteskoven, fundet 

i 2017, og og det totale antal fund forøget med over 50%. Flere hundrede af 

arterne fundet i 2017 er nye for Klinteskoven. Nedenfor gennemgås nogle af 

de, som ikke kun er nye for Klinteskoven, men også for hele Møn eller for 

Danmark.  

 

Listen over fund af svampe i og omkring Klinteskoven er udarbejdet primo 

2018. Der kommer stadig enkelte nye arter til, dels pga. af nye feltbesøg, dels 

ved efterbestemmelse af gammelt materiale i herbariet. Listen kommer dog 

foreløbigt næppe til at ændre sig væsentligt, medmindre der igangsættes 

mere systematiske undersøgelser som dem i 2017. Listen er vedhæftet som 

bilag 1. 

 

Listen omfatter nu  alle 1635 arter fordelt på knapt 8000 fund, heraf er de 

2700 fund og lidt over 900 arter registreret i 2017. I listen er angivet hvor 
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mange gange den enkelte svamp er meldt fra Klinteskoven. Tallet indikerer 

måske ikke så meget hvor almindelige arterne er i Klinteskoven, men snarere 

hvor ofte de meldes. Sjældne, men karakteristiske arter, som f.eks. mørk 

læderpigsvamp er meldt mange gange, mens en meget almindelig og udbredt 

art som almindelig barksprænger kun er meldt 4 gange. Det skyldes, at en 

sikker identifikation kræver mikroskopi og at fundet herefter godkendes.  

 

 

3.3.1 Nye arter for Møn fundet i Klinteskoven i 2017 

Agracius porphyrizon (VU): Purpur champignon, er rødlistet og fundet 46 

gange øst for israndslinjen. Champignoner kan være svære at bestemme, og 

kræver som regel mikroskop. Denne art er dog blandt de, der kan kendes i 

felten, og den er sjælden i Danmark. 

Allophylaria filicum: Bregne-stilkskive har kun 2 tidligere fund i Danmark 

(Horsens-egnen og Storkøbenhavn).  

Basiodendron caesiocinereum: Er en barksvamp med 37 fund fra resten af 

landet. Den ligner hvid maling på råddent træ ligesom mange andre arter af 

barksvampe, og den er uden tvivl mere almindelig, end antallet af fund 

antyder. 

Bisporella pallescens:  Bleg gulskive ligner meget krudtslamsvampen. Den 

har 22 fund i resten af landet. Mest i Hovedstadsområdet og i Østjylland.  

Capronia pilosella: En sæksvamp på forskellige løvtræsarter. Den har 10 

tidligere fund fra Danmark: 1 i Jylland resten fra Sjælland. 

Clitocella fallax: Hvid Troldhat  5 lokaliteter på Fyn og 9 spredt i resten af  

landet. Lille hvid svamp der ynder mineralrig jord under buske og træer. Er en 

nedbryder.  

Coniochaeta pulveracea: En lille sæksvamp på ved af træer og buske. Der er 

kun ét tidligere fund (Jylland). 

Coprinopsis cortinata: Slør-blækhat er kendt fra 33 tidligere fund fra 

Østdanmark. Det er lille spinkel blækhat med et hvidpudret udseende. På Møn 

blev den fundet sent på året under vedbend ved Ørekulen. 

Cortinarius lepidopus (DD): En slørhat med 31 fund i resten af landet. Denne 

art kan være overset en del steder, da den ligner den mere almindelige 

gulfnugget slørhat til forveksling. En sikker bestemmelse kræver mikroskop. 

Det er derfor at den har rødlistestatus DD, som betyder: ”data deficient”, 

altså at det ikke er muligt at vurdere, hvor sjælden den er, fordi dens 

udbredelse er utilstrækkeligt kendt.  

Cortinarius sanguinieus: Blodrød Slørhat  er ikke ualmindelig på morbund, 

og der er 110 fund spredt i resten af landet. Når den ikke tidligere er nævnt 

fra Møn, skyldes det nok, at navnligt de vestlige dele af Klinteskoven har 

været dårligt undersøgt, og det er her man finde mest morbund. Danner 

mykorhiza med gran og måske også bøg.  

Cortinarius bataillei: Orangefodet Slørhat har ikke tidligere været fundet på 

Møn, men har godt 40 fund i resten af landet, hvor den er mere almindelig i 



de nordlige og vestlige dele af landet. Den ynder sur bund og vokser i den lille 

tørvemose lidt syd for Store Geddesø. 

 

 

Figur 23 Orangefodet slørhat og blodrød slørhat er to iøjenfaldende 

arter af slørhatte. De er dog ikke tidligere fundet på Møn. Det skyldes 

nok, at de står på forholdsvis sur bund, som der er ikke er meget af i 

de velundersøgte statsejede dele Klinteskoven. 

 

 

Figur 24 Slimsvampe er først amøbeformede og kravler rundt på 

underlaget og spiser, hvad de kan finde, senere samler de sig og 

danner sporebærende frugtlegemer.  På billedet ses frugtlegemer  af 

slimsvampen Craterium minutum. 

 

 

Craterium minutum: En slimsvamp med 46 fund i resten af landet. 

Crepidotus stenocystis Nåletræs-muslingesvamp er i Danmark kun kendt 

fra 12 fund fra 9 lokaliteter i resten af landet. De 2 af fundene er fra  Nord- og 

Vestsjælland - resten fra Jylland. Arten er let at få øje på, og er den eneste 

muslingesvamp, der vokser på nåletræ, så den er næppe overset lige så 

mange steder som nogle af småsvampene. 

Cryptodiscus rhopaloides: Er en sæksvamp, der vokser nedsænket i bark af 

mange forkellige af løvtræer, buske og nåletræer. Den er tidligere fundet  31 

steder i resten af landet. 

Cudoniella buisonii: En dyndskive-art, som er ny for landet. Den blev fundet 

inde i en rådden stub for foden af Hvidebjerg.  
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Figur 25 Nåletræs-muslingesvamp er en sjælden muslingesvamp på 

nåletræsved, mens dyndskiven Cudonielle bouisonni slet ikke tidligere 

er fundet i landet, begge vokser i den privatejede del af Klinteskoven. 

 

Cylindrium aeruginosum: Hyphomyces. Denne svampegruppe har knapt nok 

et dansk navn, men kaldes de ufulstændigt kendte svampe, da man ikke 

kender alle livsstadier af dem. Der er kun ét tidligere fund fra Danamrk: 

Døndalen på Bornholm, men denne småsvamp må være overset andre steder. 

Den danner gullige belægninger på døde blade og er ret karakteristisk i 

mikroskopet. 

Entoloma excentricum: Art af Rødblad, ny for landet! Er et hvidligt rødblad, 

der er lidt asymetrisk og vokser i græs på overdrev. Den blev fundet i 

Jydelejet sommeren 2017. 

 

 

Figur 26 Cylndrium areuginosum er en gullig småsvamp, der kan 

sidde på egeblade. Fundet på billedet er kun andet fund i Danmark. 

Svampen til højre er en alimindelig klarskive. 

 

Entoloma incarnatofuscescens: Tragt-Rødblad er en lille art af rødblad med 

56 fund i den østlige del af landet. Langt overvejende i Hovedstadsområdet og 

Østjylland, hvilket kunne tyde på at den er overset nogle steder i provinsen, 

hvor der bor færre svampeinteresserede. 

Erysiphe depressa: Er en art af meldug på burre. Den er kun kendt fra to 

tidligere fund i landet (Vestsjælland og Østjylland), men måske er den ikke 

sjælden, således fandt forfatteren den to steder i 2017.  



Glomus microcarpum:Art af arbuskelsvamp. 5 tidligere fun Østjylland og 

Lolland. Arten lever delvis underjordisk og minder om en lille lys trøffel. 

Kombinationen af lille størrelse og underjordisk levevis gør, at arten må være 

mere almindelig end antallet af fund tyder på. 

Helminthosphaeria odontiae: Er en lille parasitsik sæksporesvamp , der 

snylter på barksvampe på rådent træ. Den har kun 1 tidligere fund, som er 

fra fra Vrøj (Saltbækvig i Odsherred). 

Hemimycena angustispora: En art af  huesvamp. Arten fik sit kun fjerde 4 

fund ialt i Danmark med fundet fra 2017, der er fra Ørekulen, hvor svampen 

groede på pinde under vedben på skrænten. En lille svamp, der skal 

mikroskoperes, men den er meget iøjenfaldende hvid. Den blev ved ørekulen 

fundet efter solen var gået ned. 

Hemimycena persimilis: En art af huesvamp, der er ny for landet. Den 

voksede mellem vissent græs tæt på kalken på toppen af Hvidebjerg. De små 

hvide hemimycenaer, som er en undergruppe af huesvampe, kan kun 

bestemmes sikkert ved brug af mikroskop. 

 

 

Figur 27 Hemimycena angustispora tv og Hemimycena persimilis til 

højre. Begge er meget sjældne små hvide huesvampe, den ene kendt 

fra 3 fund tidligere fund, den anden er ny for Danmark (persimilis). 

Billedet viser også at det nærmest er umuligt at skelne arterne i 

felten, der skal mikroskop til. 

 

Hyaloscypha aureliella: Almindelig klarskive har 25 fund fra Sjælland og 

Jylland.En lille sæksporesvamp på råddent ved. Se foto på foregående side. 

Hymenoscyphus laetus: En art af stilkskive (i gruppen sæksporesvampe). 

Denne art har kun et enkelt  tidligere fund, som er fra Rinkenæs Skov i 

Sønderjylland. 

Hymenoscyphus suspectus:En art af stilkskive (i gruppen sæksporesvampe). 

Den vokser på græsstrå, og er nu også fundet ved Karensby, derudover 3 

lokaliteter: 3 i Jylland og 1 på Bornholm. 

Hymenoscyphus imberbis: En art af stilkskive (i gruppen sæksporesvampe), 

som vokser på træ, der gerne må ligge meget fugtigt. Den blev fundet på en 
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rod af bøg i vand i Magevandsfaldet , derudover er den kendt fra 22 fund i 

resten af landet. 

Hypomyces microspermus: En mikrosvamp, der uden tvivl er overset andre 

steder . Der er således kun 9 fund i resten af landet. Denne svamp er en 

parasit på rørhatte. 

Inocybe  xanthomelas:  En art af trævlhat, som blev fundet omkring 

Kongsbjerg i 2017. Dette var kun andet fund i Danmark (Der er et tidligere 

fra Fyn). 

 

  

Figur 28 Stilkskiven Hymenoscyphus imberbis og trævlhatten 

Inocybe xantomelas har henholdsvis 22 fund og 2 fund i Danmark. 

Trævlhatten er endnu ikke formelt godkendt. 

 

Inocybe langei: Langes trævlhat. Fundet er endu ikke blevet godkendt, 

arten er dog ikke meget sjælden, idet der er 43 fund i resten af landet. 

Inocybe pseudoasterospora var. microsperma (DD): En trævlhat, der har 5 

fund tidligere fra Danmark. De fire Nordjylland og det sidste fra Nordsjælland. 

Leptosporomyces fuscostratus: Er en barksvamp med karakteristiske gule 

hyfestrenge i barken af lærk (se foto nedenfor). Den har 80 fund i resten af 

Danmark. 

 

  

Figur 29 Til venstre ses en ranunkel- bladskive på undersiden af et 

ranunkelblad. Til højre ses de karakteristiske gule hyestrenge i 

lærkebark af barksvampen Leptosporomyces fuscostratus. 



 

Leptotrichila ranunculi: Ranunkel-bladskive er en lille sæksvamp, som 

danner mørke skorper på undersiden af ranunkelblade, den er kun kendt fra 

ét fund før fra Københavnsområdet, men i 2017 blev den fundet to steder på 

Møns Klint, dels på lav ranunkel i en lille mose centralt i skoven og dels på 

nyrebladet ranunkel på Aborrebjerg. Helt sikkert en overset art, der kan være 

almindelig i resten af Danmark. 

 

Mennispora brittanica: En af de ufuldstændigt kendte svampe, hvor man 

ikke kender alle stadierne i svampens livscyklus. Denne art var ny for landet! 

og voksede på førne ved foden af Hvidebjerg.  

Mycena scirpicola: En art af huesvamp med fund fra 3 lokaliteter i Jylland og 

1 fra Sjælland. Det er en lille grå huesvamp, der skal kendes fra andre arter i 

denne store slægt på mikroskopiske karakterer. Den voksede på kanten af det 

lille ovedrevsområde på Hvidejerg. 

Mycosphaerella ulmi: En art sæksporesvamp på levende blade af elm. Den 

laver først små sorte kugler, som så brister og skyder små hvide skorstene op 

af krumme konidier (en slags sporer). Arten er kun rapporteret fra fem fund i 

resten af landet, men synes at være almindelig, da forfatteren fandt den flere 

steder på Sjælland i 2017. 

Perichaena depressa. En slimsvamp kendt fra ca. fem steder i Odsherred og 

Syd for Århus. 

 

   

Figur 30 Hvid troldhat (DD), pudret skærmhat og almindelig 

mosskål er alle blevt fundet på Møn i 2017 for første gang.  

 

Phyllachlora dactylidis: Er en lille sæksvamp, der danner mørke pletter på 

bladene af hundegræs, inde i pletterne sidder svampen og ligner en lille sort 

krukke. Tidligere var den kun meldt fra Karlstrup Kalkgrav mellem Køge og 

København, men forfatteren har fundet den to steder i 2017. Bl.a. på 

Hvidebjerg på Møn, helt sikkert en overset art. 

Pluteus nanus: Pudret Skærmhat 136 fund mest i Østdanmark, dog ikke 

Bornholm. Pudret skærmhat er en nedbryder, der kan findes på meget 

råddent ved, men også på jord. 

Rimbachia arachnoidea: Almindelig Mosskål snylter på bestemte mosarter. 

Den er tidligere fundet 88 gange, hvoraf over halvdelen af gangene i 

Nordsjælland. En art der nok også er overset. Den blev således fundet 2 

steder i Klinteskoven, dog under en km fra hinanden.  
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Tapinella panuoides: Tømmer-viftesvamp har150 fund i resten af landet.  

 

  

Figur 31 To arter af rustsvampe-slægten Phragmidium. På rynket 

rose ses P.tuberculatum med II-generations gule sporer, på hindbær 

ses III-generations sporer af P. rubi-idaeus. III-sporerne i denne 

slægt ligner små jonglørkøller med dekorationer- ret betagende i 

mikroskopet.  

 

Rustsvampe: 

Coleosporium tussilaginensis er en rustsvamp på hestehov og følfod. Den 

er kun registreret en snes steder i landet, men er meget almindelig og 

iøjenfaldende på værten hestehov, der kan få store plamager af orange 

sporer på bladundersiden sidst på sommeren. De få godkendte fund er helt 

sikkert et udtryk for at den er underrapporteret. Den vokser på de fleste store 

bestande af rød hestehov. 

Melampsora laricis-populina er en rustsvamp på poppel og lærk. Arten er 

ny for Danmark i 2017! Ejendommeligt nok blev den fundet i en ret tæt 

nåleskov ved Kongsbjerg på et blad, der var fløjet der ind fra træer nogle 

hundrede meter derfra. Den har værtsskifte på lærk og poppel. Begge disse 

træer er tilstede i den vestlige del af klinteskoven. 

Milesina kriegeriana  er en rustsvamp på bregner.  Den er tidligere kun 

registret med 4 fund:  2 i Jylland og 2 ved København. I 2017 blev antallet af 

registreringer fordoblet da forfatteren bl.a. fandt den 2 steder i Klinteskoven 

på henholdsvis mangeløv og fjerbregne. Arten ser ud til at være almindelig, 

da de lyse pletter den efterlader i kanterne af bregnebalde ses mange steder, 

men man skal være heldig, at finde den på det rigtige udviklingsstadium for 

at kunne dokumentere den med sikkerhed. 

Miyagia psedosphaeria er en rustsvamp på svinemælk. Arten er tidligere 

fundt på 4 lokaliteter i Jylland, men fundet på stranden udfor Hundevæng 

Overdrev var nyt for Østdanmark.  

Phragmidium rubi-idaeus er en rustsvamp på hindbær. Den er sikkert 

almindelig, men er blot registreret med 20 fund fra Midtsjælland og 

Østjylland. 

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. 

Phragmidium violaceum er en rustsvamp på brombær. Den er meget 

almindelig og danner nogle karakteristiske rødviolette prikker på oversiden af 

gamle blade af brombær. Den ses mange steder, men er kun meldt et 

halvthundrede gange i svampedatabasen.  

Puccinastrum agrimonea er en rustsvamp på agermåne, tidligere kun 3 

fund fra Sjælland og Lolland, men vokser i det mindste også på Aborrebjerg 

og sikkert også andre steder på Østmøn.   

Puccinia violae er en rustsvamp på viol, der tidligere kun var kendt fra 4 

fund (tre fra København og et fra Sønderjylland).  Den blev fundet på viol tre 

nye steder i 2017 på Højemøn: Aborrebjerg, Hvidebjerg og Trylledansen. 

 

  

Figur 32 III-sporer af Puccinastrum violae fra Trylledansen (tv) og 

til højre Melampsora laricis-populina, der er ny for landet, her på 

bladundersiden af en landevejspoppel. 
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4 Svampenes levesteder i 

Klinteskoven og plejeforslag  

 

Møns Klint består af især af løvskov og overdrev. Der er mindre områder med 

søer, moser og nåleskov, men især nåleskov er blevet væsentligt decimeret i 

de sidste årtier. Jordbunden varierer, idet der spredt i skoven findes områder 

med sandbund og morbundspræg. Det mest udbredte er dog muldbund på 

kalkrigt ler. Enkelte steder står kalken helt fremme i overfladen, og mange 

steder er muldlaget så tyndt, at næringsforholdene er ringe. Den høje pH gør 

bl.a. jern og kvælstof utilgængeligt for de fleste planter. Mange steder kan det 

ses, at bøgetræerne får gule blade pga. manglende jern. 

Bøgen er det mest dominerende træ i skoven, og der er færre ege, end 

tilfældet er i andre skove i kommunen. Spredt findes andre arter af træer og 

enkelte gamle nåletræer.  Nåletræsparceller kan stadig findes. De er 

almindelige i den privatejede del af skoven. I de statsejede områder er 

næsten al nåleskov fjernet i de senere år.  

Skoven er ejet dels af staten og dels af Klintholm Gods. Statsskoven omfatter 

i al væsentlighed områderne øst for Stengårdsvej - den store grusvej, der 

snor sig gennem skoven fra Klintevejen til Busene. Derudover er Kalsterbjerg 

og Timmesøbjerg også statsejede. Det samme gælder Høvblege. Det betyder, 

at de bedst undersøgte dele af skoven forvaltes af staten.  Det er herfra de 

fleste fund af rødlistede arter stammer, men ved yderligere undersøgelser af 

de privatejede dele vil listen over rødlistede arter kunne forøget betragteligt. 

Der blev således gjort mange betydelige fund her i 2017. 

Møns Klint og Klinteskoven omfatter et halvhundrede lokalitetsnavne i 

svampedatabasen. Og Møns Klint er i øvrigt et af de steder i landet, hvor 

stednavne og fortidsminder ligger tættest på hinanden.  

Nedenfor gennemgås nogle af de vigtigste svampelokaliteter på Møns Klint og 

hele Klinteskoven beskrives generelt. Klinteskoven er delt ind i 13 områder, 

som forfatteren har valgt ud fra jordbund, ejerforhold og letgenkendelige 

landskabselementer. Afsnit 4.1 – 4.9 beskriver statsarealer, mens de følgende 

beskriver arealer tilhørende Klintholm Gods. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.1 Liselund og Krageskov (afd. 400, 411 og 401) 

 

Figur 33 Fordelingen af rødlistefund ved Liselund. Der er 6 fund, 

som ikke er nøjagtigt stedfæstet omkring parken og 6 langs brynene 

af Krageskov.   

 

Omkring Liselund, er der fundet rødlistede arter i parken og i Krageskov syd 

for Slottet. Jordbunden er generelt lidt mere sandet i den nordlige del, mens 

der i Krageskoven stikker kalk frem og er lidt mere leret. Der er nogle knolde 

omkring slotsparken, som har en fint udviklet morbund domineret af mos. 

Klinten er ikke så høj her som længere syd på, men markant og på 

skråningerne burde der være mulighed for at finde flere sjældne arter. Der er 

også en del dødt ved til stede. 

 

De rødlistede arter ved Liselund er:  Musegrå posesvamp (VU), køllesvampen 

Clavaria kriegstejneri (VU), småsporet Køllesvamp (VU) og sortfodet 

stilkporesvamp (VU). I Krageskov drejer det sig om 5 fund af kobberrød 

lakporesvamp (NT) og barksvampen Christinia galica (VU). Dvs 

overdrevstilknyttede arter i parken og vednedbrydere i Krageskov. Den 

kobberrøde lakporesvamp vokser flere steder særligt mellem søen og 

vestbrynet af Krageskov. Det er en art, der typisk vokser for foden af meget 

gamle veteranbøge, der er lige ved at dø. 
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Figur 34 Liselund slot  

 

4.1.1 Forslag til pleje ved Liselund 

Ved fremtidig pleje vil det være ønskeligt at bibeholde lysåbne 

overdrevslignende natur i Liselund Park, hvor enhver brug af gødning skal 

være bandlyst. Det anbefales også at slået græs samles op og bortskaffes. 

Selve parken ved Liselund ejes og drives af Nationalmuseet og ikke som den 

omgivende skov: Naturstyrelsen. Det er ønskeligt om Naturstyrelsen vil 

videregive anbefalingerne. 

 

Den vestlige del af Krageskov er udlagt som urørt skov. Sammen med skoven 

på skrænterne og de små stykker skov på øerne i søen ved Liselund. Det er 

meget fint i forhold til svampene. Den ene rødlistede svamp –barksvampen- 

voksede på røddent træ i skovbrynet syd for vejen til Lovisehøj. Skovbryn får 

normalt lov at blive stående, det er særligt vigtigt her. 

 

Samlet set virker de eksisterende plejeplaner fint. Det er vigtigt at der ikke 

fjernes dødt ved på skrænterne og hvis muligt vil en fjernelse af afklippet 

græs være fint.  

 

4.2 Slotsgavlene (afd. 413) 

Området der her omtales under Slotsgavlene afgrænses mod nord af 

Lovisehøj og mod syd af diget, der går fra Langbjerg til Jydelejefald.  



 

 

Figur 35 På grund af sygdom er elme- og askeskoven ved 

Slotsgavlene død og har efterladt enorme mængder af dødt ved.  

 

Slotsgavlene bærer præg af to svampesygdomme. Skoven rummede meget 

elm og ask, der begge inden for de senere år har været angrebet af hver sin 

svampesygdom, den på elm overført af en bille, mens den på ask klarer det 

helt selv. Der er derfor kolosale mængder af dødt ved i store størrelser og 

skoven er spændende for insekter og svampe i afd. 413a og 413d. 

 

Der er mærkeligt nok ikke fundet rødlistede arter på overdrevene ved 

Slotsgavlene. Dog blev der fundet en voksporesvamp, der sandsynligvis er 

rødlistet, men den kunne ikke artsbestemmes udfra materialet, der var 

umodent. Jordbunden er måske lidt for fed og området er gået fra skov til 

mere overdrevspræg indenfor de senere år. For at en god overdrevsfunga skal 

kunne udvikle sig, er det nødvendigt at overdrevet har mange år på bagen.  

 

Men i udkanten af lokaliteten Slotsgavlene er der fundet rødlistede arter:  

På skredene nær Jydelejefald findes den største forekomst af den meget 

sjældne teglrød korkpigsvamp (afd. 401c). Den har sine eneste danske 

forekomst på Møns Klint og vosker i hunderedevis på skrænterne ned mod 

Jydelejefald. Den danner mykorhiza med bøg. To andre sjældne og rødlistede 

pigsvampe er også fundet her mørk-læderpigsvamp og Sarcodon lepidus. 

Sidstnævnte blev først beskrevet i 1970érne.Den mørke læderpigsvamp har 

også meget store forekomster på skredene her.   

 

I udkanten af Slotsgavlene mod syd lidt nord for diget, ses en lille ellesump 

(afd. 413d), der vokser på trykvand. Lokaliteten er meget svær at inventere 
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uden at få sok, men dette er en særdeles interessant naturtype, hvor der 

protentielt burde kunne findes koralrod og sjældne svampe. På de får besøg, 

stedet blev aflagt fandtes dog ikke nogen rødlistede arter.  

 

 

Figur 36 Skredene lige nord for Jydelejefald huser den største 

forekomst af de meget sjældne pigsvampe, navnlig af teglrød 

korkpigsvamp, der har en stor forekomst her og ellers kun er fundet i 

enkelteksemplarer andre steder langs klinten. Det er vigtigt at 

træerne ikke fældes på skredene generelt og i særdeleshed ikke her.  

 

4.2.1 Forslag til pleje ved Slotsgavlene 

Det meste af Slotsgavlene er udlagt som urørt skov og til græsning og 

Naturstyrelsens pleje synes at være den helt rigtige også i forhold til 

svampene. Det er svært, udfra skovkortet, at afgøre om alle de bøge ved 

Jydelejefald, hvor der vokser sjældne pigsvampe er udlagt som urørt skov. 

Det er vigtigt at der ikke fældes nord for trappen ned til stranden (afd. 401c).  

 

Også ellesumpen er udlagt som urørt skov, hvilket er meget vigtigt. Græsning 

uden om vil give lidt mere lys i ellesumpen, hvilket sandsynligvis vil gavne 

flora og fauna, navnligt hvis kreaturerne kan komme ind i ellesumpen, ellers 

vil der være en risiko for tilgroing med lave buske. 

 

Der er skov på de stejle skrænter, der ikke er omfattet af urørt skov, 

skovstykker, der vil være meget svære at skove. Disse burde også være med 

i kategorien urørt skov (afd. 401c).  

 



Sammenfattende er plejen af Slotsgavlene meget fin, kun bør det garanteres 

at der ikke fældes træer nord for trappen ned i Jydelejefald. Da nogle meget 

sjældne rødlistede svampe har deres vigtigste forekomst her.   

 

4.3 Jydelejet (afd. 414-417) 

 

Figur 37 Den sandede bakke ved indgangen til Jydelejet, her set fra 

Aborrebjerg, rummer en helt anden funga end bunden af jydelejet. 

 

Jydelejet er et af de bedst undersøgte områder på Møns Klint, da det er her 

de fleste af orkidéerne lader sig se, og da det også her det er godt at gå på 

insektjagt og se efter fugle, er stedet særdeles velbesøgt af 

naturinteresserede. Svampene er også særdeles spændende her, hvor mange  

af de rødlistede ovredrevssvampe såvel som skovarter vokser.  

 

 

 

Figur 38 Fordelingen af rødlistefund i Jydelejet. Bemærk at de 

grønne prikker dækker over flere fundén over 6 og én over 9 fund, der 

ikke er nærmere stedfæstede. Fundet i havet er naturligvis også 

fejlplaceret. Aborrebjerg er ikke med i kortudsnittet, men her er ikke 

fundet rødlistede overdrevsarter, men dog nogle få skovtilknyttede. 
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Jydelejet er en ret omfattende dellokalitet, der strækker sig fra Hunosøgård 

og fortsætter helt ud til vandet. Der er sket meget omfattende fældninger af 

skov og krat i forbindelse med naturpleje, som skal give mere plads til 

orkidéer og de mange sjældne insekter. Det kan ikke udelukkes at 

lysåbningen kan være sket på bekostning af enkelte rødlistede svampe (afd. 

415). I Jydelejet findes de artsrigeste overdrev i Klinteskoven, men de 

lysåbne områder varierer meget i kvalitet. I den sydvestligste ende er der ret 

næringspåvirket, og her vokser ikke mange sjældne arter. Det gør der dog 

allerede på bakken lige til venstre når man går ind i Jydelejet fra vejen (en 

blandt flere småskove med litra-nummer: 414a). Her er der meget sandet. Og 

også i den nordvestlige del ved Horndragerindhegningen er der meget 

artsrigt.  På nogle af de botanisk set mest interessante områder kan der ikke 

findes så mange arter af vokshatte som forventet. Årsagen kan være, at der 

måske endda for meget kalk til dem. Der er dog stadig en del rødlistede 

svampearter. I bunden af Jydelejet er muldlaget tykkere, og her er tætheden 

af sjældne arter igen noget lavere. Områderne omkring Ørnebjerg er ikke så 

grundigt inventeret, men her forventes endnu ikke at have indfundet sig en 

typisk overdrevsfunga.  

I den midterste del af Jydelejet er der blevet ryddet lidt krat, og på den 

sydlige del af midten (Ørnebjerg) er der ryddet skov, for at skabe mere 

overdrev og bedre vilkår for bl.a. insekter. Her er der endu ikke fundet 

overdrevssvampe, men interessant fandtes en mykorhiza-danner med slåen 

på et område, hvor slåen er fjernet og der kun er små stubbe (der dog er 

levende) tilbage.  

Også på Aborrebjerg er der ryddet mange træer og buske, her er kommet en 

flot udsigt og flere orkidéer, men de sjældne svampe der er fundet med 

Aborrebjerg som lokalitet, knytter sig til skovene rundt om. 

Der er indenfor kortudsnittet fundet følgende 36 rødlistede arter (de som er 

markeret med stjerne(*) er overdrevsarter) : pigget fluesvamp, flosset 

fluesvamp, purpur voksporesvamp, dråbehat, kødrød køllesvamp*, 

rundsporet slørhat, orangegylden slørhat, slørhatten Cortinarius 

multiformium, kliddet parasolhat, mørksporet skivebold*, bævreskorpe, sødlig 

rødblad*, tykbladet rødblad*, askegrå rødblad, grøngul rødblad*, teglrød 

korkpigsvamp, blålig korkpigsvamp, hvid pigsvamp, barksvampen 

Hyphoderma medioburiense, højskællet parasolhat, orange labyrinthhinde, 

tykbladet gråblad, olivenbrun farvetunge*, overdrevshuesvamp*,  aspe-

ildporesvamp, pjaltet læderpigsvamp, mørk læderpigsvamp, finskællet 

skærmhat, askehvid mørkhat, violet køllesvamp*, kødpigsvampen Sarcodon 

lepidus, barksvampen Stecherinum litschaueri, barksvampen Tomentella 

umbrinospora, violblå fagerhat, mark-nonnehat* og brunlig koralpigsvamp.  

 



 

Figur 39 Jydelejet er et populært udflugtsmål for 

naturinteresserede. Her er det ”de vilde blomsters dag”, der 

tiltrækker mange mennesker hvert år. 

 

Forslag til pleje i Jydelejet 

Den nuværende pleje af området omkring Jydelejet består af afgræsning og 

urørt skov, hvilket er perfekt til svampene, idet denne pleje tilgodeser både 

ovredrevsarter og skovarter.  

 

Plejen i Jydelejet kan muligvis have været hård ved enkelte mykorhiza-

dannende svampe. De gamle funds nøjagtighed er dog ikke stor nok til at 

kunne afgøre om dette er tilfældet. Den nuværende pleje tilgodeser udover 

blomster og insekter også overdrevssvampe, og blandt dem er der også 

mange rødlistearter.  

 

Det foreslås derfor at den nuværendepleje fortsætter, navnlig i en form hvor 

enkelte spredte træer får lov at blive stående, det giver et bedre mikroklima 

til glæde for svampe og insekter. Eksempelvis er den vestlige ende af 

Jydelejet meget åbent, her kunne det være en fordel at lade nogle linde, ege 

og bøge vokse op (afd. 414 c mod Langbjergvej). 
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4.4 Klintekanten 

 

Figur 40 Klintekanten i september 

 

 

4.4.1 Fra Taleren over Sandskredsfaldet til Sækkepibe Fald (afd. 402, 

418 og til dels 419) 

 

 

Figur 41 Fordeling af fund af rødlistede svampe mellem Taleren og 

Sækkepibe Fald. Bemærk at de farvede prikede dækker over flere 

fund, således den orange med 190 fund, der ikke er nærmere 

stedfæstede, den gule med 10 og de grønne med enkelte. 

 



Mellem Taleren og Sækkepibefald ses gammel løvskov tættest klinten. Der er 

mest tale om bøg på op til 150 år. Der er lidt længere indlands en del ahorn, 

som enten er ryddet eller er ved at blive det. På skredene er der selvsåede 

krat og træer. Der er et par markante kalkprægede bakker lidt indenlands for 

Sandskredsfaldet. Bakken der går i længderetningen mellem NV til SØ (afd. 

420a) er udpræget kalkpræget og er voksested for enkelte rødlistede svampe.  

Dette areal er udlagt som urørt skov fra 2015. 

 

Nogle af de rødlistede svampe er fundet helt ude på skredene, men de fleste 

er fundet på toppen, hvor stierne går og hvor jorden stadig er mineralpræget. 

De rødlistede svampearter på Klintekanten mellem Sækkepiben og Taleren 

omfatter bl.a.: flosset fluesvamp (VU), purpur-voksporesvamp (VU), 

dråbehat (VU),  kødrød køllesvamp (NT), stor blækhat (VU), ulden 

slørhat (VU), violblå slørhat (VU), børstepigsvamp (VU), melet 

parasolhat (NT),  teglrød korkpigsvamp (CR), blålig korkpigsvamp (CR),  hvid 

pigsvamp (EN), rosamælket mælkehat (NT), højskællet parasolhat (EN), 

orange labyrinthinde (VU),  tykbladet gråblad (EN),  gråbrun gråblad (EN),  

pjaltet læderpigsvamp (EN), mørk læderpigsvamp (VU), krusblad (NT), 

poreskål (VU),  askehvid mørkhat (VU),  blodplettet koralsvamp (VU), violet 

køllesvamp (VU) pigsvampen Sarcodon lepidus (CR), barksvampen 

Tomentella umbrinospora (VU), orangegul ridderhat (EN), violblå 

fagerhat (VU),  vesterholts slørhat (EN), barksvampen Peniophorella 

guttulifera (NT),  vellugtende læderpigsvamp (EN).  Heri er ikke medtaget de 

190 fund, der ikke er nærmere stedfæstede, men hvor de fleste sikkert 

stammer fra klintekanten. 

 

Listen over rødlistede svampe tæller med to delvise undtagelser: kødrød 

kølesvamp og violet køllesvamp udelukkende skovarter. Køllesvampene ynder 

dog også at vokse i lysåben skov, og kan derfor ikke udelukkende kaldes 

overdrevsarter. 

 

Særligt Sandskredsfaldet er kendt for sine mange sjældne svampearter, og 

det er sandsynligt, at mange af de 190 fund, der ikke er stedfæstede, burde 

have været med i oversigten. Ved Sandskredsfaldet er det de stærkt 

skrånende skred ”ude over kanten”, der er de bedste. Her blottes 

mineraljorden og der står mykrohiza-dannende træer. Det er navnlig de 

mange sjældne pigsvampe, der påkalder sig opmærksomhed, men også 

dråbehat og knoldslørhatte er blandt de spændende og smukke sjældenheder. 

Forslag til pleje mellem Taleren og Sækkepibe Fald 

Skoven drives som urørt skov på skredene og med plukhugst længere inde. 

Der er per udgangen af 2015 udlagt endnu et større areal til urørt skov på 

den NV-SØ gående bakke. Også skoven længere inde er udlagt som urørt 

skov, men denne omtales længere fremme under overskriften: ”Området 

omkring Svantesten”. 

 

Den eksisterende pleje vurderes at være fin i forhold til svampene.  
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4.4.2 Røde Udfald til Sommerspiret (afd. 403-404, 421, 425-427, 431 

og 433) 

Sommerspiret er faldet i havet, men navnet figurerer stadig på kortene og 

anvendes derfor her. Skoven her er gammel bøgeskov på kanten af klinten. 

Ved sandfald, er der som navnet antyder sand i jorden og en halvt lysåbent 

område, kaldet flyvesandet, rummer en meget anderledes flora. Her vokser 

den sjældne røde skovlilje og en del berberis, der er en vigtig foderplante for 

sjældne natsværmere.  

 

Dronningestolen og Maglevandsfald tæt på Geocenteret har gammel bøgeskov 

på kalkbund og et lille kildevæld, der springer i bunden af en dyb kløft. Her 

vokser såvel sjældne blomster som svampe.  

 

 

Figur 42 Fordeling af fund af rødlistede svampe mellem Røde 

udfald og Sommerspiret, kun svampe nær klintekanten omtales i 

teksten under dette underkapitel.  

 

Listen af rødlistede svampe nærmest klintekanten omfatter bl.a. Flosset 

fluesvamp (VU), pigget fluesvamp (EN), dråbehat (VU), slørhatten Cortinarius 

cagei (VU), banan-slørhat (CR), slørhatten Cortinarius nymphicolor (CR), 

violetknoldet slørhat (VU),  blågullig slørhat (NT), orangegylden slørhat (VU), 

duftslørhat (EN), slørhatten Cortinarius saporatus (EN), børstepigsvamp (VU), 

cinnober-muslingesvamp (EN), gulfnugget sneglehat (NT), spiselig mælkehat 

(EN), mørklæderpigsvamp (VU), krusblad (NT), blodplettet koralsvamp (VU), 

violet køllesvamp (VU), sortskællet ridderhat (NT), knippe-ridderhat (VU), 

violblå fagerhat (VU), satans rørhat( VU), trefarvet tragtridderhat (CR), 

sortfodet stilkporesvamp (VU), pigget frynse,hinde (VU). Listen omfatter 

skovlevende arter og en enkelt køllesvamp, der dog også gerne vokser i krat 

og lysåben skov.  

 

Især de mange sjældne slørhatte, mange af dem farvestrålende og store 

knoldslørhatte, påkalder sg opmærksomhed. De er mykorrhizadannere og 

afhængige af deres værtstræer.  

 



 

Figur 43 Grårygtrappen. 

 

Forslag til Pleje 

Den nuværende drift omfatter urørt skov på Klintekanten mellem Røde Udfald 

og Gukkenehule, samt en lille klat lidt nord for Forchhammers Pynt. Endvidere 

urørt skov fra Maglevands Nakke og langs med klintekanten resten af vejen 

syd på og forbi Sommerspiret. Længere indlands drives skoven med 

plukhugst. 

  

En del af voksestederne for bl.a. meget sjældne knoldslørhatte er ikke udlagt 

som urørt skov. Ved plukhugst risikerer man, at fælde de træer, som er 

værter for disse meget sjældne svampe. Det foreslås derfor, at den urørte 

skov kommer til at omfatte al skov øst for stien langs klintekanten og mindst 

10 m vest for også. En sådan ændring i status vil sikkert ikke få den store 

praktiske ændring af driften, da hugst så nær klintekanten af bl.a. æstetiske 

grunde sikkert allerede undgås.  
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4.4.3 Fra Nælderende og syd på mod Møns Fyr (afd. 404-405) 

 

 

Figur 44 Fordelingen af fund af rødlistede svampe syd for 

Nælderende. Bemærk at der ikke er nogen fund syd for Store 

Stejlebjerg, men blandt de få mykologiske fund, der er gjort her, er 

der flere meget sjældne arter. Man må derfor antage at fremtiden 

bringer fund af rødlistede arter her også. Den orange prik dækker 

over 104 ikke nærmere stedfæstede fund. 

 

Skoven er mest ældre bøgeskov ved Nælderende, som er det sydlige bryn af 

Store Klinteskov. Syd for skovbrynet er der meget mere spredte små krat, der 

er selvsåede; og især ved Stejlebjerge er der plantet bøg på nogle hektarer 

på kanten af klinten. Bøgen her (afd. 405c) er ca. 150 år. 

 

Det er kun på ved Nælderende der er gjort fund af rødlistede svampe. Men 

langs klintekanten syd for er fungaen meget dårligt undersøgt, der er kun 

noteret ca. 20 fund hvoraf halvdelen er arter med få danske registreringer. 

Det tyder meget på at der burde kunne findes adskillige rødlistede arter ved 

bedre studier.  

 

Bemærk at et par rødlistede fund fra Nælderende, som er gjort længere 

indlands nærmere Stengårdsvej er omfattet af kapitlet om Kalsterbjerg. De 

rødlistede arter der er fundet omkring klinten ved Nælderende er: Blåfodet 

kødpigsvamp (CR), violblå fagerhat (VU) og bævreskorpe (NT) foruden 104 

fund, der ikke er nærmere stedfæstede, de fleste af dem refererer i 

virkeligheden til Sandskredsfald. 

Forslag til pleje 

Al den gamle bøgeskov ved Klintekanten er udlagt som urørt skov. 

Skovdriftskortet af 12/01 2015 dækker ikke de små skovparceller og 

kratskoven på skredene syd for Gråryg fald, men man må formode at disse 

også er omfattet af urørt skov. 

 

Set fra et svampeperspektiv er den eksisterende pleje perfekt, såfremt den 

urørte status også omfatter al skov og krat på skredene af klinten. 



4.5 Området omkring Svantestenen: Mellem 

Hylledalsvej og Grimdalsvej (afd. 409 og 420) 

 

 

Figur 45 Fordelingen af fund af rødlistede svampe i området 

omkring Svantestenen. De 190 fund i den orange prik refererer til 

fund af rødlistede svampe, der blot har Møns Klint som reference.  

 

Området omkring Svantestenen mellem Hylledalsvej og Grimdalsvej omfatter 

en del ahorn, der ér - eller vil blive - fældet med henblik på at skabe mere 

lysåben natur. Dette er den nordlige del af området omkring Hylledalsvej. 

Jorden virker forholdsvis muldet og der er ikke mange typiske 

overdrevsplanter endnu. Derimod ses en del høje næringskrævende arter.  

Herfra er kendt to rødlistede barksvampe: Tomentella lateritia (VU) og 

Xenasma pulverulenta (EN), desuden ses også to gamle fund af teglrød 

korkpigsvamp  (CR) i den nordlige spids af Hylledalsvej, hvor den slår et 

skarp sving, men angivelserne synes at være fejlplacerede: Bl.a. referer de 

begge  til samme fund og kan lige så godt være fra klintekanten. Desuden er 

dr også et fund af barksvampen Athelidium aurantiacum (EN).  

 

Mellem Sandskredsvej og Grimdalsvej ses et lille areal med yngre bøg og en 

del ældre bøg, desuden lidt ahorn og en af de få rester af nåleskov, som ses i 

den statsejede del af Klinteskoven. Det drejer sig om en sitka-beplantning fra 

1948. Her vokser selvsagt lidt andre arter end i resten af området.  

 

Afd. 420a længst mod øst og Sandskredsfaldet omfatter gammel bøgeskov på 

en markant kalkknold, der forløber NV-SØ. Der er fundet rødlistede svampe 

her, selv om knolden ikke er særligt velundersøgt. Også omkring Grimdals 

Klinker ses sådanne knolde, de omtales nedenfor under Havrelukke. Listen af 

rødlistede svampe mellem Sandskredsvej og Grimdalsvej omfatter:  

Krusblad (NT), grønskællet parasolhat (EN), stinkende fladhat (VU), 

Koralpigsvamp (NT), Mørk Læderpigsvamp (VU), barksvampen Tomentella 

umbrinospora (VU), og barksvampen Peniophorella guttulifera (NT). De 190 

ikke stedfæstede fund af rødlistede svampe i Klinteskoven, hvis prik på kortet 

ligger mellem Hylledalsvej og Grimdalsvej omtales ikke nærmere. 
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Forslag til pleje 

Der er som sagt sket en omfattende lysning på bekostning af især ahorn. 

Dette har næppe været til skade for rødlistede arter af svampe, da ahorn ikke 

danner mykrohiza. Jordbunden er dog for næringsrig til, at der har etableret 

sig en overdrevsvegetation, som ad åre også ville kunne bebos af 

overdrevssvampe.  

 

For at hjælpe en hurtigere udpining, kan man eksperimentere med høslæt, 

hvis muligt.  

 

Området afgræsses, hvilket kun langsomt vil fjerne næringsstoffer. Skal 

dyreafgræsning udpine jorden kan det meget vel betyde fejlernærede husdyr 

-med mindre der tilskudsfodres, men tilskudsfodring betyder tilførsel af 

næring. Den bedste løsning er derfor, at tilskudsfodre og vande dyrene på 

den del af arealet, hvor der i forvejen er mest næringspåvirket. Dyrene vil 

opholde sig mest her, og derved kan man begrænse mængden af næring der 

af dyrene spredes på de fineste dele af arealet. Strategien med at vande og 

tilskudsfodre dyrene giver det bedste resultat med foldinddeling, så kan man i 

perioder lade dyrene gå og udpine de vigtigste områder uden tilskudsfodring, 

og så i andre perioder sørge for at de får hvad de har brug for.  

 

Bakken umiddelbart vest for Sandskredsvejen (afd. 420-a) rummer stort 

pontiale for endnu bedre natur fordi kalken træder frem i overfladen. Her er 

allerede fundet rødlistede arter under de gamle bøge. I stedet for at fælde på 

denne bakke anbefales det, at de nærmeste dele af den unge bøgeskov i afd. 

420b og 422a syd for vejen fældes, således at der kommer mere lys ind (fra 

siden) uden at potentielle mykorhizatræer fældes.  

 

 

Figur 46 Skarlagen pragtbæger er ret udbredt i Klinteskoven, men 

sjælden i resten af landet.  

 



4.6 Havrelukke (afd. 422-425) 

 

Figur 47 Fra fårefolden ved Havrelukke, der spirer korn op hvor der 

tilskudsfodres. 

 

Området, der her kaldes Havrelukke er de skovområder områder i den 

statsejede del, som ligger mellem Grimdalsvej og Geoceteret.  

Fra P-pladsen med navnet Havrelukke og mod øst umiddelbar syd for 

Grimdalsvej ligger en langstrakt ås, som flere steder har kalk der når op i 

overfladen. Bla. ved fårefolden ved P-pladsen (afd. 422b (vestlige del), hvor 

bladene på de få tilbageværende løvtræer er helt gule pga. jernmangel, som 

skyldes høj pH i jorden (Kalk), denne kalkås har navnet Havrehøj. Endnu en 

ås med stednavnet Grimdals Klinker ses nærmere klintekanten(afd. 422 b 

østlige del). Her er der også er meget kalk i overfladen med tilhørende 

orkidéer (hvidgul skovlilje og stor gøgeurt). På begge knolde er fundet 

rødlistede arter bl.a: violblå fagerhat VU, krusblad NT og Abrikos-huesvamp 

(VU), men derudover også en række sjældne arter som ikke er rødlistede 

f.eks. blåmælket bægersvamp og spindelvævs-rødblad.  

I området syd for Havrehøj og Grimdals Klinker er der udover krusblad (NT) 

også fundet bl.a.: Svovl-åresvamp (NT), firefarvet slørhat (VU) (usikker 

stedsangivelse), melet parasolhat (NT), højskællet parasolhat (EN) og 

orangegylden slørhat (VU).  

Der er en lille lysåben kalkbakke kaldet ”eng” på skovlitra-kortet SØ for 

Grønvejens afslutning. Denne lille kalknold er omgivet af ret frodigt græs, 

men selve knolden er ser næringsfattig ud, der er dog (endnu) ikke fundet 

rødlistede arter her.   

 



 

 

 65 

Svampenes levesteder i Klinteskoven og plejeforslag 

 

 

Figur 48 Selvom om blåmælket huesvamp (tv) ikke er rødlistet, har 

den færre fund end mange rødlistede arter har og er ganske 

iøjenfaldende. Den vokser på Havrehøj og det viste eksemplar målte 8 

cm. Abrikos-huesvamp (th) har ca. ligeså mange danske fund, er 

mindre iøjenfaldende, men er kommet igennem nåleøjet og er blevet 

rødlistet. Den vokser på Grimdals Klinker. 

 

 

Figur 49 Fordeling af fund af rødlistede svampe omkring 

Havrelukke. De  gule og den orange prik angiver et væld af ikke 

nærmere stedfæstede fund, de fleste af dem er fra andre steder i 

Klinteskoven. 

 

Forslag til pleje 

De mest værdifulde områder omkring Havrehøj og Grimdals Klinker er udlagt 

som urørt skov. Mens resten af arealet er udlagt til plukhugst. Det gælder 

også den lille del af arealet omkring P-pladsen, som er ryddet hel, men 

vegetationen er endnu ikke særligt overdrevspræget. 



Græsningen bør fortsætte på de ryddede områder og helst med en bevidst 

strategi om at udpine de bedste områder, som typisk er de højstliggende.  

 

”Eng”-en (afd. 423-g) drives måske bedst ved høslæt, men den vil også 

kunne indgå i et foldsystem  med andre fremtidige lysåbninger.  

 

Der vil være mulighed for, at skaffe mere lys til Grimdals Klinker, ved at fælde 

den unge bøgebeplantning (fra 1964) syd for (afd. 422a). Dette vil kunne 

tilgodese orkidéer og insekter, uden at man risikerer at fjerne vigtige 

mykorhizatræer.  

 

 

4.7 Kalster-, Siesø- og Timmesøbjerge samt 

Nælderende (afd. 429-432) 

De statsejede dele af Klinteskoven vest for Stengårdsvej er nogle af de bedste 

svampeområder i skovene på Møn.  Området, der behandles i dette afsnit, 

omfatter også Nælderende øst for vejen.  

Allerede i gamle dage var der masser af indrapporteringer af sjældne svampe 

fra området på og omkring Kalsterbjerg. I forbindelse med Biowide-studierne 

er der desuden udlagt et felt på Timmesøbjerg, og herfra er der mange fund 

af sjældne og rødlistede svampe.  

 

Figur 50  Der er en del kendte fund af rødlistede svampe på 

Kalsterbjerg.  

4.7.1 Kalsterbjerg 

Kalsterbjerg er en meget stejl kalkbakke i den sydlige del af skoven. Den er 

afgrænset af stier og en skovvej på kortet.  Bakken skråner bl.a. mod syd, 
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hvor der ikker er så meget skov syd for, det giver en del indstråling og varmt 

mikroklima. Selvom der vokser ahorn på en del af dette stykke (nærmest 

vejen), er der alligevel kendt adskillige rødlistede svampe herfra også. 

Kalsterbjerg er tilplantet med bøg, der vurderes at være plantet i 1894, i 

virkeligheden er de nk væsentligt ældre: Bøgene på Timmesøbjerg er af ca. 

samme alder i følge skovlitra-kortene, men i virkeligheden 250 år. Bøgen 

vokser nemlig meget langsomt på kalken.  

Fra Kalsterbjerg er følgende rødlistede svampe bl.a. kendt: grå kantarel (VU), 

dråbehat (VU), rundsporet slørhat (EN), duft-slørhat (EN), firefarvet 

slørhat (VU), vifte-rødblad (NT), pigget grynskælhat (EN), 

koralpigsvamp (NT), dunet fnugfod (VU), kromgul vokshat (VU)*, rosamælket 

mælkehat (NT), højskællet parasolhat (EN), guirlande-parasolhat (CR), 

blåfodet kødpigsvamp (CR), stor skyggehat (VU), barksvampen Tomentella 

lateritia (VU), sortskællet ridderhat (NT), orangeøjet sneglehat (NT), gul 

troldhat (EN), abrikos-huesvamp (VU). Bortset fra vokshatten, der vokser på 

overdrev og i kratskov er der tale om skovarter og mange af dem 

mykorhizadannere. 

Forslag til pleje 

Kalsterbjerg er udlagt som urørt skov, hvilket principielt er det bedste i 

forhold til svampene. Man ville imidlertid opnå en rigtig god effekt ved at 

fælde de sikkert selvsåede ahorn, der vokser i den SØ-lige del af Kalsterbjerg 

(afd. 432b og evt a), og gerne lade stammerne ligge. Dette ville give mere lys 

og varme som især vil gavne insekter og blomster, men visse svampe kan 

også lide sådant et mikroklima, selvom det er tørt. 

 

 

Figur 51 Fordeling af fund af rødlistede svampe på og omkring 

Timmesø- og Siesø-bjerge. De farvede prikker indeholder flere fund. 

Den gule prik rummer 15 korrekt (!) placerede fund, den dækker over 

biowidefeltet. Der er enkelte gengangere, således at prikkerne på 

kortene ikke helt afspejler antallet af arter.  



4.7.2 Timmesø 

Timmesø Bjerg er en markant og stejl kalkknold med en god udsigt mellem 

træerne. Der er indenfor de senere år fældet lidt på Timmesø Bjerg for at 

blotlægge det forhistoriske fæstningsværk, der ligger her. Skoven er næsten 

kun bøg. Træerne er ikke specielt tykke, men de er alligevel 250 år og blandt 

Danmarks ældste. Med andre ord vokser træerne meget langsomt på 

kalkbunden. Mange af de rødlistede svampe er i øvrigt vednedbrydere, der 

tilsyneladende stiller krav om at vokse på træ, der har vokset eller liger på 

kalk. 

 

Fra Timmesø Bjerg er en lang række af sjældne og rødlistede svampe kendt. 

Det skyldes, at der er udlagt et biowide-felt her, hvor alle arter af svampe og 

andre organismer noteres over flere år, og hvor der tages DNA-prøver af 

jorden, for at eftervise svampearter, som kun ganske sjældent sætter 

frugtlegemer. Punktet på kortet med mange rødlistede arter skyldes derfor 

ikke som andre steder i Kliteskoven unøjagtigheder i stedsangivelsen, men at 

et meget lille område er undersøgt (næsten) udtømmende! 

 

Fra Timmesø er kendt følgende rødlsiede svampearter: børstepigsvamp (VU), 

kobberrød lakporesvamp (NT), barksvampen Gloeocystidiellum 

clavuligerum (EN), svovl-åresvamp (NT), krusblad (NT), poreskål (VU), dunet 

bævregryn (EN), barksvampen Xenasma pulverulentum (EN), filtet 

pælerodshat (EN), køllestokket keglehat (NT), orangebrun troldhat (VU) og 

brunlig koralpig (VU).  Alle skovtilpassede arter, mange er vednedbrydere. 

 

 

Figur 52 Der samles biller på Timmesøbjerg.  
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Forslag til pleje 

Skoven på Timmesø Bjerg er udlagt som urørt skov, selvom der har været 

tyndet lidt af hensyn til blotlæggelse af et fortidsminde. Set ud fa et 

svampeperspektiv er der ikke noget behov for at tynde yderligere.  

 

4.7.3  Siesø-bjerge 

Lokaliteten Siesø Bjerg indeholder både en sø og en langstrakt kalkbakke 

nord for søen. Søen tørrer ofte ud, i meget tørre sommer sprækker bunden, 

hvorefter den ikke kan holde på vandet i et par år efter. Søen huser i visse år 

store bestande af stor vandsalamander. På den tørre søbund af søen enkelte 

svampe vokse, hvilket viser at søen har været tør i længere tid.  

 

Siesø er ikke helt så stejl og kalkpræget som Timmesø Bjerg og det mindre 

antal af rødlistede svampe der er fundet her skyldes nok ikke kun at stedet er 

meget dårligere undersøgt. Det er dog stadig en meget vigtig 

svampelokalitet, der tods sin ringe udstrækning kan måle sig med de bedste 

svampelokaliteter i resten af kommunen.  

 

Fra Siesø er kendt mange fund af dunet fnugfod (VU) og endvidere brunlig 

koralpigsvamp (VU), sommer-trøffel (VU), børstepigsvamp (VU), kastanje-

kammerrørhat (NT), sortfodet stilkporesvamp (VU). Alle er skovlevende 

svampe halvdelen mykorhizadannere.  

Forslag til pleje 

Skoven omkring og på Siesø Bjerg er udlagt som urørt skov. Det synes at 

være den bedste pleje i forhold til svampene.  

 

4.7.4 Nælderende 

 

Figur 53 Fordelingen af fund af rødlistede svampe omkring 

Nælderende. Den orange plet omfatter 104 ikke nærmere lokaliserede 

fund fra Klinteskoven (mestældre fund).   



Nælderende omfatter som underlokalitet arealerne mellem Stengårdsvej og 

Klintekanten. Den nordlige del,hvorfra der er kendt melet parasolhat, er ikke 

med på kortet. Skoven nord for den østgående skovvej er statens, og arealet 

syd for er Klintholm Gods’. Lidt længere mod nord ligger shelterpladsen og 

flyvesandet, der er omtalt ovenfor under underafsnittet Røde udfald til 

Sommerspiret.  

Jorden er meget sandet ved Nælderende. Flere steder på åsene er der under 

et tyndt førnelag udvasket sand i overfalden. Skoven er gammel nær 

Stengårdsvej og ude ved klinten, mens den er meget tæt og mørk ung 

bøgeskov halvvejs mod Klintekanten. 

Der er kendt følgende rødlistede svampe fra Nælderende området: gråhåret 

rødblad (NT), bæltet korkpigsvamp (VU), mørk læderpigsvamp (VU), 

tragtformet læderpigsvamp (VU) og som sagt melet parasolhat(NT). 

Pigsvampene er uden tvivl forsvundet, da de er meldt fa 1958 ”under rød-

gran”, der nu er fældet. Der er også rigtigt mange fund, som ikke er nøjagtigt 

stedfæstede, selvom prikken er sat i dette område, det gælder bl.a. en del 

fund, som har Nælderende fald eller sommerspiret som lokalitetsangivelse. 

Forslag til pleje 

De gamle bøgeskovsarealer er udlagt som urørt skov.  Der er behov for at 

tynde den yngre bøgebeplantning (afd. 423a). Det vil være muligt, at skabe 

mere lysåben skov og næringsfattig værdifuld natur på de sandede arealer. 

 

 

4.8 Skove syd for Store Klinteskov 

De mindre skove syd for Klinteskoven, som er statsejede omfatter 

Mandemarke Haver, Busene Have og Bøgeholt. Høvblege er ikke undersøgt 

særligt intensivt i 2017, da fokus har været  på skove. Høvblege nyder 

allerede stor bevågenhed og pleje pga. sine fine overdev. Høvblege 

gennemgås dog nedenfor ved hjælp af tidligere fund. 

 

4.8.1 Mandemarke Haver 

Mandemarke Haver ligger ud til kysten, og bag sandstarnden ses enge, der 

huser orkidéer. Der er en lille drænkanal/bæk, og bagest ses skov, der har 

karakter af sumpskov med el, birk pil osv. Der er blevet lysnet meget blandt 

de træer, der havde sået sig ind på engene, og der ligger temmeligt meget 

flis. Mod Sydøst ligger en shelterplads. 

 

Der er ikke kendt nogen rødlistede svampe fra Mandemarke Haver, men dette 

lille naturområde er dårligt undersøgt, faktisk er der kun fundet 20 arter af 

svampe heriblandt én lidt mindre almindelig: Pile-skælhat. Jordbunden er dog 

ikke så man vil kunne forvente at finde mange rødlistede arter. 
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Figur 54  Gammel Navr i Busene Have, de lyse pletter på barken er 

navr-barkskind, en svamp der tidligere var rødlistet, men som ved 

nærmere eftersøgning viste sig at være almindelig på gamle navrer. 

 

Forslag til pleje 

Der er allerede fjernet mange træer, som er blevet fliset, og besøgende fra 

shelterpladsen sanker af og til brænde, så der er ikke ret meget dødt ved. 

Jorden er mange steder for fugtig til at kunne huse mange svampe. Og det er 

rimeligt at stedet plejes i forhold til orkidéerne, dog ville mere dødt ved være 

at ønske. Med andre ord bør større grene og stammer ikke flises. 

 

4.8.2 Busene Have 

Busene Have er en lille skov med et utal af gravhøje. Skoven ligger ned til en 

stenstrand ved Østersøen. Bag skoven og vest for den ligger nogle 

engarealer.  

 

Der er fundet en enkelt rødistet svamp i Busene Have: Sprække-Ruslæder 

svamp i 2005. Det er en vednedbrydende svamp. 



 

 

Figur 55 Busene Have og lundene ved Bøgeholt. 

 

Forslag til pleje 

Der er ikke behov for at skabe overdrev i Busene Haver, mere dødt ved ville 

være ønskeligt. 

 

4.8.3 Bøgeholt 

Bøgeholt er den lille lund, der ligger på en markant lille kalkknold ved gården 

af samme navn. Der er flere gravhøje på bakken, og der løber en lille bæk 

igennem lunden. Jordbunden ved bækken er noget næringspåvirket, men 

ellers er der en meget kalkpræget jordbund, der sikkert huser sjældne 

svampe. Desværre blev lokaliteten kun besøgt en enkelt gang lidt uden for 

sæsonen. 

 

4.8.4 Forslag til pleje 

Det ville være en skandale at fælde de fine gamle bøgetræer, men der kan 

skaffes mere lys (og desværre også træk) ved at lade dyr afgræsse kanterne. 

Den bedste pleje vil nok være at lade den lille lund urørt.  
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4.9 Høvblege 

 

Figur 56 Fordelingen af rødlistefund på Høvblege. Bemærk at 16 

fund har samme punkt, normalt skyldes det at fundene ikke er 

stedfæstede, men her er det snarere fordi biowide-feltet ligger her, 

og mange arter er fundet ved DNA-undersøgelser på stedet. 

 

Høvblege er et af de bedste kalkoverdrev i Danmark overhovedet. 

Vegetationen er veludviklet med et væld af orkidéer. Stedet er også hjemsted 

for en af Danmarks sjældneste sommerfugle: Sortplettet Blåfugl, foruden en 

masse andre sjældne insekter, planter og svampe. Overdrevet plejes under 

hensyn til de særlige biodiversitetshensyn der er, og udviklingen følges af en 

hel interessegruppe af fagfolk og Naturstyrelsen. De omkringliggende arealer 

er blevet opkøbt og indgår nu i området, der omfatter Høvblege, Mandemarke 

Bakker og tidligere marker syd for, som er ved at udvikle sig til fine overdrev. 

 

Svampelivet på Høvblege er nogenlunde velkendt, bl.a. er her et biowide-

prøvefelt, ligesom stedet ofte besøges af naturinteresserede. I Biowide-

felterne tages desuden jordprøver, der undersøges for DNA, og på denne 

måde findes næsten alle arter, der vokser på lokaliteten, også selv om der 

kan gå mange år, i mellem de sætter synlige frugtlegemer. Netop Høvblege 

viste sig at have en meget rigere funga, end hidtil antaget. Mange af arterne 

viser sig bare ikke synligt. 

 

Der er fundet 19 rødlistede svampe på Høvblege de omfatter: lav agerhat (EN), 

småsporet køllesvamp (VU), tykbladet rødblad (VU), tvefarvet rødblad (VU), 

rødplettet rødblad (NT), askegrå rødblad (CR), rombesporet rødblad (EN), bred 

jordtunge (NT), kalk-vokshat (EN),  kantarel-vokshat (NT), bitter vokshat (NT), orange 

labyrinthinde (VU)*, violet køllesvamp (VU), Steccherinum subcrinale (EN)* (en 

barksvamp), musegrå posesvamp (VU), mark-nonnehat (VU),  latrin-vokshat (NT), 



krat-vokshat (VU) og brungul fagerhat (VU).Som det ses nedbrydere i åbent land, 

men dog to vedsvampe der er markeret med stjerne*. 

 

Forslag til pleje 

Der pågår en udmærket pleje af arealet, der sigter på at tilgodese de mange insekter 

og blomster. Da næsten alle de rødlistede svampe på Høvblege også er åben-lands 

arter, synes der ikke at være de store konflikter mellem hensynet til svampe og 

øvrige artsgrupper.   

 

Der ermåske lysnet lidt vel rigeligt mod vest (Mandemarke) således at der er et 

tørrere mikroklima end højst nødvendigt. 

 

 

4.10 Hunosø 

Denne og de følgende afsnit beskriver arealer tilhørende Klintholm Gods. 

Hunosø er omgivet af gammel galleriskov med flere veterantræer. Her er af 

rødlistede svampe dels fundet vedsvampe og dels pigget fluesvamp.  

Skoven benyttes især af gæster på vandrerhjemmet, som er under 

ombygning. Der er en vandresti rundt om søen.  

De rødlistede svampe omfatter: kobberrød lakporesvamp (NT), barksvampen 

Tomentella lateritia (VU) og pigget fluesvamp (EN). 

Forslag til pleje 

Der er ikke behov for særlig pleje af skoven omkring Hunosø bortset fra 

naturligvis, at dødt ved helst må blive liggende. 
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4.11 Dingelbjerg 

 

 

Figur 57 Dingelbjerg 2017 (øverst) og 1954 (nederst) 

 

Dingelbjerg er en lille lund på en mark mellem Klinteskoven og Klintevejen. 

Stedet er for stejlt til at kunne dyrkes og benyttes mest til jagt. Det er nu 

skovbevokset med selvsåede træer og buske, men var i 1970érne overdrev 

med orkidéer. Jordbunden synes kalkpåvirket.   

Der er kun angivet to fund af svampe overhovedet fra denne lokalitet. De er 

sjældne men ikke rødlistede: Håret stjernebold og trævlet rødblad (DD). 

Rødbladet er så sjælden og svær at kende, at den ikke har kunnet 

rødlistevurderes.   

Forslag til pleje 

Dingelbjerg har potentiale for at blive et meget fint overdrev. Der bør lysnes 

en del. Der er ikke ret mage mykorhiza-dannende træer, og på en del af 

arealet er det muligt at rydde meget uden at skade sjældne mykorhiza-

dannere. Det vil i princippet være muligt at fortsætte med både at have 



fasanudsætning og fodring, på en del af arealet - som i dag, samtidigt med at 

der skabes levesteder for flere blomster og insekter, men den faktiske 

driftsform må afhænge af hvilke støttemuligheder der kan opnås.   

 

4.12 Omkring campingpladsen og søerne 

 

Figur 58 Fordelingen af fund af rødlistede svampe mellem 

Klintholm Gods og de store søer. 

Dette delområde omfatter arealerne øst for Klintholm Gods og Skoven nord 

for Havevejen, Campingpladsen samt arealerne omkring Aborresø og Store 

Geddesø. 

 

Skoven øst for Klintholm Gods og Skoven nord for Havevejen rummer både 

nåletræer og gammel bøg på morbund, en jordbund, der ikke er meget 

udbredt i Klinteskoven. Her blev derfor fundet en del nye arter for Møn i 2017, 

men ikke mange rødlistede. Skoven omkring de store søer Aborresø og Store 

Geddesø er gammel galleriskov på stejle skrænter.  Ved Store Geddesø er en 

del af skoven ellesump. Skoven ved Klintholm Gods huser rødlistede 

vednedbrydere, der vokser på store stammer. Lokaliteten omfatter også den 

lille trekant af skov syd for Havevejen ved Klintholm Gods. Her vokser to 

rødlistede vednedbrydere, der kræver store stammer. 

 

Fra denne dellokalitet er meldt følgende rødlistede arter: satans rørhat (VU), 

sortfodet stilkporesvamp (VU), krusblad (NT), svovl-åresvamp (NT), løv-

tjæreporesvamp (EN), koralpigsvamp (NT) og ellerørhat (NT). Desuden 

Skyggeskærmhat, der plejer at være rødlistet, men som (ved en fejl) i 

databasen ikke har fået noget prædikat. Alle skovlevende arter. Ellerørhatten 

vokser i ellesumpen ved Store Geddesø. 

 

Forslag til pleje 

Elle-rørhat har sin eneste forekomst på Østmøn ved Store Geddesø og 

ellesumpen bør ikke fældes. Mere dødt ved vil også gavne svampene her 
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generelt. De rødlistede svampe er især vednedbrydere, der vokser på store 

godstykkelser. 

 

4.13 Mellem Gammel Klintevej og Havevejen 

 

Figur 59 Fordelingen af fund af rødlistede svampe mellem Gammel 

Klintevej til Havevej og Skriverhøj. 

 

Den centrale del af Klinteskoven, der ejes af Klintholm, er mere traditionelt 

drevet med mange nåleparceller og ren-afdrevne litra, men også med meget 

gamle træer. Terrænet er stærkt kuperet, mest interesse påkalder de mange 

gravhøje og nogle fine moser sig. På mange af gravhøjene og flere jorddiger 

har der etableret sig ren morbund, mens skovbunden i øvrigt er mere muldet 

med et vist morbundspræg, sine steder er der også kalkpåvirkning. 

 

Mosen, som ligger lidt vest for Hunosøgårdvej, nord for skovvejen dér, har 

højmosekarakter med hængesæk af sphagnum og vand langs kanten af 

mosefladen (lagg). Og selvom den ligger på en basisk bund, giver sphagnum 

sure og fugtige betingelser. Det er derfor ikke overraskende, at der her kunne 

findes nye arter for Møn. Forfatteren er ikke bekendt med andre højmoser på 

Østmøn.  Der blev ikke fundet rødlistede arter, men den sjældne naturtype er 

særligt bevaringsværdig. 

 

Umiddelbart nord for denne mose vokser adskillige overdrevssvampe på 

skråningerne ned til mosen. Det vidner om, at her tidligere har været 

græsningsskov eller egentligt overdrev, der var flere sjældne arter bla. et 

rødblad, som kun har sit andet danske fund her. Den er dog ikke officielt 

rødlistet. Jordbunden er her noget sandet. Hvilket også er tilfældet flere 

steder i denne del af skobven. 

 

Umiddelbart vest for Store Geddesø ligger en anden meget stor mose 

omkranset af gammel skov og med en mindre, åben vandflade i midten, men 

meget hængesæk, der dog ikke er af den sure type. Mosen ser potentielt 

interessant ud, men blev ikke besøgt i højsæsonen for svampe. 



 

Også andre steder er der i lavningerne moser heriblandt ellesump. 

 

Der blev ikke fundet rødlistede svampe i nåleparcellerne. De fremstår 

umiddelbart som almindelige ensartede parceller, men jordbunden gør at de 

potentielt kunne rumme sjældne arter, der er en del trøfler og pigsvampe, der 

er knyttet til nåleskov på kalk. 

 

Listen af rødlistede svampearter, der er fundet i denne del af Klinteskoven 

omfatter: glatstokket indigo-rørhat (VU), lamelrørhat (EN), kobberrød 

lakporesvamp (NT), abrikos-huesvamp (VU), krusblad (NT), melet parasolhat 

(NT)og 8 fund, der ikke er nærmere stedfæstede af bla. kastanie-

kammerrøhat (NT) og mange arter af parasolhatte: guirlande-parasolhat 

(CR), grædende parasolhat (EN), højskællet parasolhat (EN), grønskællet 

parasolhat (EN), møllers parasolhat (EN) og kliddet parasolhat (VU). Det er 

sandsynligt at de rent faktisk gror inden for dette areal. Parasolhatte er 

nedbrydere, der ikke er afhængige af specielle værtstræer, men til gengæld 

kræver meget specielle jordbundsforhold. 

Forslag til pleje 

Der vil kunne genskabes et artsrigt overdrev nord for den lille højmose.  

 

Der er drænkanaler fra flere af moserne. Naturmæssigt ville et ophør af 

dræningen betyde endnu større naturværdier og navnlig dræningen af den 

lille højmose bør ophøre. Et topografisk/hydrologisk studie kunne afgøre 

hvilke skovdriftsmæssige konsekvenser mindre dræning kunne have, således 

at der kan ansøges om passende erstatning til skovejeren. Pga. den stejle 

topografi vil øget vandstand ikke være så dyr som i mere flade skove, fordi et 

mindre areal påvirkes af ringere dræning. 

 

4.14 Plantehaverne omkring Trylledansen 

Området syd for Gammel Klintevej og nord for jorddiget der krydser 

Teglværksvej og løber mod Karensby omtales her under ét som Trylledansen, 

der er navnet på den meget markante kalkknold, som ligger umiddelbart syd 

for Gammel Klintevej. 

 

Jordbunden er meget kalkpræget på de mange bakker og navnlig mod øst, 

der er lidt mere sandet mod vest. I skoven vokser både nåletræer og 

løvtræer. Løvtræerne er både bøg, eg, birk og ahorn o.a., men en del af 

skoven er tilsyneladende selvsået og mange steder ses flere træarter 

sammen; der står også en flot gammel lind på Gammel Klintevej. 

 

Trylledansen er som sagt en særdeles markant kalkknold hvorpå der er 

plantet nåletræer (både gran, lærk, ædelgran og douglassgran). De fleste af 

disse er dog knækket i stormvejr, og bakken er mest dækket af mos bl.a. stor 

bamsemos og der er steder hvor man kan se ren kalk. På Trylledansen er der 

også mange selvsåede buske, heriblandt en kæmpe forekomst af almindelig 

berberis. Berberis er foderplante for en sjælden natsværmer (måleren 
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berberata), der har fået mere trange kår ved Havrelukke, hvor den plejede at 

være mere talrig. Om den er på Trylledansen vides ikke. Mellem Trylledansen 

og Gammel Klintevej er skoven meget varieret, hvilket den i det hele taget er 

mange steder i Plantehaverne med selvsåede træer. 

 

SV for Trylledansen er der også nogle markante bakker, som er udløbere fra 

den bakke der kaldes kaldet Rud, og som er beskrevet under Bjergene. På 

disse bakker blev der på en enkelt dag fundet flere meget sjældne rødlistede 

arter bla. under meget gamle bøge, hvor der stod banan-slørhat. Denne 

svamp fik her sit tredje danske findested, idet den tidligere er kendt fra 

Geoceteret og Allindelille Fredskov ved Ringsted. Desuden også guirlande-

parasolhat som kun er kendt fra 5 danske lokaliteter, heriblandt andre fund 

fra Klinteskoven. 

 

I den vestligste del af denne dellokalitet er der ret sandet med morbund. 

 

 

Figur 60 Fordeling af fund af rødlistede svampe i Plantehaverne, 

næsten alle fund er gjort i 2017. Bemærk at de grønne prikker dækker 

over flere fund hver. 

 

Skoven omkring Trylledansen er ikke tidligere undersøgt for svampe, der var 

kun gjort meget få fund, så det virker meget overbevisende at der kunne 

findes 8 af de 10 rødlistede arter på en enkelt dag. Fremtidige studier vil uden 

tvivl finde mange rødlistede arter i denne del af Klinteskoven. 

 

Følgende rødlistede arter er fundet på dellokaliteten kaldet Trylledansen, som 

er en del af Plantehaverne: dråbehat (VU), sirene-slørhat (VU), gråhåret 

rødblad (NT), rødmende slimslør (NT), guirlande-parasolhat (CR), svovl-

åresvamp (NT), brandgul skælhat (VU), krusblad (NT), banan-slørhat (CR) og 

brunlig koralpig (VU). 

Forslag til pleje 

Hvis man af hensyn til sommerfugle og orkidéer og på sigt også 

overdevssvampe ønsker at skabe flere mere lysåbne overdrev er bakkerne 

Trylledansen og Rud med ”forbjergene” meget oplagte steder, fordi 



jordbunden her er næsten ren kalk og vegetationen allerede er delvis 

overdrevspræget. 

 

Der bør ikke fældes gamle bøge i forbindelse med skabelse af mere lysåbne 

forhold. Berberisbuskene på Tryledansen bør også bevares. 

 

4.15 Bjergene  

Bjergene er området nord for Høvblege. Der var ikke fundet rødlistede 

svampe her før i 2017, for området er kun besøgt af få inventører. Til 

gengæld blev der fundet adskillige rødlistede arter her i 2017 og området 

formodes at huse mange flere rødlistede arter, fordi kalken træder helt frem i 

overfladen flere steder, og tre af de rødlistede arter kan findes mange steder i 

området.  Der er tillige dødt ved og gamle træer på dele af arealet. Der har 

tidligere været overdrev på en del af arealet, så sent som i 1950’erne var her 

overdrev.  

 

 

Figur 61 Veludviklet overdrevsvegetation nær toppen af 

Hvidebjerg. Her vokser både ene, orkidéer og rødlistede 

overdrevssvampe.  

 

På Hvidebjerg eller Hvidebakke, som den hedder i følge 4cm-kortet, er der 

stadig et lille overdrev med en lille kerne på ca. 1000 kvadratmeter meget fint 

overdrev med en lang række overdrevsindikatorer både planter og svampe. 

Vegetationen her er mage til den der gror på Høvblege, og man kunne let 
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finde vinterstandere af gøgeurter. Længere nede ad skrænten er der blevet 

mere lysåbent inden for de senere år, dels er der fældet fyrretræer, og dels er 

der mange asketræer, som er døde af askens toptørre - en svampesygdom. 

Her er vegetationen mere som i lysåbne skove, men med overdrevspræg. For 

foden af af Hvidebjerg mod øst vokser mange sjældne svampe på kalkbunden 

og i dødt ved på kalk, her blev fundet nye arter for landet og en meget 

sjælden huesva,p, der dog ikk er rødlistede. På sydsiden ses en ret tæt 

granbeplantning, og på toppen står nogle gamle krogede bøgetræer. Fra 

toppen af Hvidebjerg er der en fantastisk udsigt henover Klinteskoven og 

Østersøen. 

Der er flere kalkknolde omkring på denne dellokalitet: Risk, Kongsbjerg, Rud 

og Kongens Køkken har alle meget kalk, orkidéer og overdrevssvampe.  

På Risk er der fundet mange sjældne svampe i 2017 særligt på et lille areal 

mod vest, hvor der ses et gammelt sten- og jorddige, der ikke fremgår af 4 

cm-kortene. Dele af Risk er tilplantet med gran, og topografien er en af de 

stejleste på Østmøn.  Den østlige ende af Risk har en meget speciel jordbund 

faktisk næsten uden jord. Her ses en ejendommelig lysåben vegetation med 

guldregn (!) og stubbe af en tidligere granbeplantning. På dødt ved her vokser 

tre arter af rødlistede barksvampe i pæne mængder. 

 

Figur 62 Fund af rødlistede svampe i området nord for Høvblege 

(mellem de to diger der forløber VNV-ØSØ). Alle fund i dette område 

er fra 2017. De rødlistede arter blev fundet på de mest kalkprægede 

sider af bakkerne Risk og Hvidebakke. Tidligere fund af rødlistede 

arter fra dette område var kun gjort på Høvblege (syd for diget ved 

Kongsbjerg). Den orange prik er et ikke godkendt fund. De grønne 

indeholder flere fund. Den gule prik er 15 ikke-nøjagtigt stedfæstede 

fund fra Høvblege fra før 2017. 

 

Rud er en markant aflang kalkbakke, nærmest en ås. For foden af den vokser 

meget sjældne svampe, men denne bakke nåede ikke at blive omfattet af 

grundigere undersøgelser. Der er uden tvivl sjældne arter her. 

Kongsbjerg er en bakke der strækker sig ind på denne del af skoven fra den 

nordlige del af Høvblege. Inde i Klinteskoven er vegetationen også meget 



præget af kalken, træerne har flere steder helt gule blade om sommeren. Der 

vokser flere rødlistede arter her.  Bl.a. ses Brunlig Koralpig (VU) flere steder.  

 

Figur 63 På kalkbund er pH så høj, at visse mikronæringsstoffer 

f.eks. jern bliver vanskeligt tilgengængelige, så kan træernes blade 

blive chlorotiske dvs. gule længe før det er efterår.  

 

Kongens Køkken ligner en fortsættelse af Kongsbjerg og strækker sig i retning 

mod Karensby. Hvidebjerg (eller Hvidebakke som er det navn, der fremgår af 

4cm-kortet), er omtalt ovenfor. Nord for Hvidebjerg er der endnu en meget 

kalkpræget knold umiddelbart vest for Karensby. Her er der indtil videre ikke 

fundet rødlistede arter, men bakken er heller ikke blevet undersøgt.  

Nær udgangen af skoven syd for Karensby vokser den meget sjældne 

grædende parasolhat (EN). 

Forslag til pleje 

Denne del af Klinteskoven rummer (sammen med Trylledansen) de mest 

værdifulde kalkbakker, hvor der potentielt vil kunne skabes kalkoverdrev, ved 

lysning og græsning.  

 

De mest værdifulde overdrev, vil være de som tilgodeser både insekter, 

orkidéer og svampe samtidigt. Det vil være overdrev, som mere har præg af 

meget lysåben skov end helt åbent overdrev. Gamle mykorhiza træer som eg 

og især bøg bør ikke fældes, men bør lades stå. De vil også kunne give 

kalkbakkerne karakter af guldalderlandskab. Det gælder f.eks. de gamle bøge 

på toppen af Hvidebjerg. Her vil man med fordel også kunne skabe mere lys 

ved at fælde granplantningen på sydsiden af bakken.  
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Mange steder kan man også med fordel lade flere træer stå på nordsiden af 

bakker, så, der også skabes mere fugtig habitat til svampene.  

 

De enkelte bakketoppe kunne bindes sammen med halvåben græsningsskov, 

hvilket ville gøre afgræsningen lettere, og iøvrigt bringe skoven tilbage til en 

mere historisk udseende. På de gamle videnskabernes selskabs-kort (1776) 

er denne del af Klinteskoven angivet som mere åbent land med krat 

(overdrev). 

 

4.16 Nord for Karensby 

 

Figur 64 Fund af rødlistede svampe nord for Karensby.  

 

Nord for Karensby ligger store områder med græsland, der sine steder ser ud 

som om de har været gødet, men som også rummer områder med en fin 

overdrevsflora med tilhørende karakteristiske overdrevssvampe. Her ses bl.a. 

en del forskellige vokshatte, jordtunger osv, men dog ingen rødlistede arter.  

Området er ikke særligt velundersøgt, og det blev kun til et kort besøg i 2017, 

hvor fokus var på skovene. 



 

Figur 65 Græslandet nord for Karensby har bedst udviklet overdrev 

på de lidt stejlere dele, her vokser jordtunger og vokshatte. 

 

Nord for græslandet er der en lidt ellesumpe i en aflang lavning, der går langs 

skovbrynet ind til Siesø Mose og ud mod Nælderende. Her har der været 

fældet og fodret af hensyn til jagtinteresser. Skoven bag ellesumpen rummer 

to bakker: Mogensti Bakke og en bakke vest for Timmesø Bjerg. Krusblad 

(NT) er fundet to steder i dette område og stødrørhat (CR) er fundet her i 

1997, men det er lidt usikkert om angivelsen er korrekt fra denne del af 

skoven. Desuden er der 31 fund som blot er angivet fra Klinteskoven med på 

kortudsnittet, men de kan være fra hvor som helst i skoven, der generelt er 

dårligt undersøgt. Melet Parasolhat (NT) stod på vejen der adskiller denne 

lokalitet fra Trylledansområdet.  Yderligere undersøgelser vil uden tvivl afsløre 

flere rødlistede arter. 

Forslag til pleje 

Ved afgræsningen af overdrevene nord for Karensby er det vigtigt at undgå 

næringstofstilførsel, hvis overdrevskvaliteterne skal bevares. Tilskudsfodring 

og vanding af kreaturer bør foregå på de mest næringspåvikrkede dele af 

arealet som kan findes på frodigt grønne dele med store mælkebøtter på de 

lavereliggende og mere plane dele. 
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5 Sammenfatning og Forslag til 

Pleje og Forvaltning 

5.1 Baggrund og resultater 

Møns Klint er Danmarks vigtigste svampelokalitet! Hvor andre gode lokaliteter 

har ca. 10 rødlistede svampe huser Klinteskoven 180 !! Og det endda i de 

mere truede kategorier. Derudover er der over et havt hundrede arter, der 

bør medregnes ifølge den nyeste vejledning, som er utilstrækkeligt kendte 

arter. Og så skal man da heller ikke glemme alle de meget sjældne arter, som 

har under 20 danske fund, men som endnu ikke er vurderet, end ikke til 

utilstrækkeligt kendt. Alt ialt vokser der i Klinteskoven over 500 sjældne 

svampearter!!!  

 

For at kunne tage hensyn de mange sjældne svampe, samtidig med at man 

plejer naturen af hensyn til insekter og blomster, bl.a. orkidéer, som skoven 

er kendt for, er det nødvendigt at kende de nøjagtige voksesteder i skoven. 

 

15 juni-fonden har finansieret de grundige undersøgelser, der blev udført i 

2017. Resultatet er, at skovens svampeliste er forøget med et par hundrede 

arter, heriblandt 12 nye rødlistede arter. 

 

Der blev fundet knapt 1000 arter alene i 2017 fordelt på 3000 fund og 

mængden af fund i Klinteskoven blev forøget med 50%! Der er nu ialt kendt 

1635 arter af svampe i Klinteskoven. Undersøgelserne førte også til fund af 

mindst 5 nye arter for Danmark! 

 

De gamle fund af rødlistede arter er meget ujævnt fordelt i skoven. Langt 

overvejende er de fra klintekanten, Kalsterbjerg og Timmesøbjerg. Bortset fra 

at den prvatejede del nærmest slet ikke var undersøgt, og der her er lige så 

vigtige svampelevesteder, så afspejler fordelingen af fund især, at de sjældne 

rødlistede arter næsten kun vokser på de specielle jorder med meget kalk. De 

mange rødlistefund fra klintekanten skyldes ikke kun, at her smukt at gå, 

men også at her træder kalken helt frem! 

 

5.2 Overdrev 

Kalkoverdrevene på Møn huser en række meget sjældne arter, der har små 

isolerede populationer i Jydelejet og på Høvblege. For at sikre bestandene 

mod at uddø, ønskes det, at der skabes bedre forbindelse mellem de vigtige 

kalkoverdrev.  

 

 



Figur 66 Forslag til plejeindsatsområder. Grønne Polygoner: statens 

arealer. Blå polygon: eksisterende græsning. Stiplet blå: mulig 

fremtidig græsning, stiplede røde felter: meget kalk- og artsrige 

partier, hvor der skal tages særlige hensyn. Sorte stiplede felter: 

forslag til lysning, der kan give mere lys til de særligt værdifulde 

kalkfremspring ved at lys kan komme ind fra siden. 



 

 

 87 

Sammenfatning og Forslag til Pleje og Forvaltning 

 

Der er allerede skabt mere overdrev f.eks. ved Ørnebjerg og Hylledalsvej og 

brakmarker ved Hundevængsgård har udviklet sig til et fantasisk overdrev, 

fordi her er meget næringsfattigt/kalkpåvirket og frøkilderne stod tæt på. 

Normalt kan det tage rigtigt mange år.   

 

Der er mange kalkbakker i Klinteskoven, og det ideelle vil være at forbinde 

dem for at skabe enten trædesten eller korridorer mellem først og fremmest 

Jydelejet og Høvblege, men også til Hundevæng Overdrev. 

Under feltarbejdet er registreret, hvor de mest kalkprægede og bedst egnede 

kalkbakker befinder sig. Der er lavet en litra-inventering af Statens arealer 

(se bilag 2), og på baggrund af disse, feltbesigtigelser og diverse jordartskort 

er udarbejdet et kort med de bedste steder.Se figur 66. 

 

Tidligere praksis har været mere eller mindre renafdrift. Det er fint i forhold til 

orkidéer, men skidt i forhold til insekter og især svampe. De kan godt lide læ, 

der giver mere varme og mindre udtørring, og helt lavpraktisk er nogle af de 

jordlevende svampe afhængige af værtstræer (mykorrhiza),  og de dør 

såsnart deres værtstræ dør (f.eks. ved fældning). 

 

Løsningen er græsningsskov, der er meget lysåben, hvor gamle - tit også 

smukke og maleriske - bøge står tilbage. Eg, lind, birk, fyr, mfl. kan også 

bruges.  Rundt om de lysåbne partier må der MEGET gerne være skov der 

yder læ til dele af lysningen. Denne måde at lysne på vil være god på de mest 

værdifulde kalkbakker.  

 

På nogle af de fineste kalkbakker, hvor der er mange gamle mykorrhiza-

dannere, vil det være synd at fælde de gamle træer, der er værter for 

sjældne svampe. Her kan der også skabes lys ved at yngre beplantninger syd 

for dem ryddes, f.eks. ved Grimdals Klinker og bakken klos op ad, vest for 

Sandskredsvejen vest for,  eller granbeplantninger på Trylledansen og 

Hvidebjerg. Der er lignende muligheder mange steder i Klinteskoven. 

 

Kalbakkernes nordsider må gerne have tættere skov, nordsiderne er ikke så 

vigtige for insekter, men mange af de sjældne svampe trives særligt fint her 

(selvfølgeligt med undtagelse af de mest varmekrævende). 

 

5.3 Urørt Skov 

Så meget urørt skov som muligt vil gavne svampene. De er ikke afhængige af 

lys, men nogen kan dog godt lide varme. Mere dødt ved navnlig på steder 

hvor kalken træder frem vil gavne de rødlistede vednedbrydere. 

 

Jo mere dødt ved jo bedre for langt de fleste svampe. Dog vil det være en 

fordel at bortskaffe noget af det fældede materiale, hvor man ønsker at få 

overdrevskarakter. Det gælder navnligt på steder med et vist førnelag.  

 

Mange steder vil den simpleste fremgang være at fælde træerne, men særligt 

fine resultater opnås ved at ”veteranisere” træerne således at der også 



skabes stående dødt ved. Nogle sjældne svampe trives på ret tørt ved oppe i 

træerne. Når der tyndes, bør stammer have lov at ligge tilbage, nogle steder  

så der kommer mere lys til det liggende døde ved, dette vil give et bredere 

spektrum af mikroklimatiske vækstbetingelser. 

 

Et sted som Kalsterbjergs SØ-hjørne, hvor en del ahorn står på et areal, der 

er udlagt som urørt skov, kan det undtagelsevis være en fordel, at slække på 

kravene til urørt skov og fælde ahornene, det vil give mere varme til visse 

svampe, men især give mere lys til insekter og blomster. 

 

Nåleskov er næsten helt udrenset fra statens arealer. I forhold til svampe er 

det synd, da en del sjældne og rødlistede svampe er knyttet til nåletræer på 

kalk. Visse insekter har også brug for nåletræer. Der kan med andre ord være 

gode biodiversitetsgrunde til at lade noget nål stå tilbage. 
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6 Bilag  1 

Totalliste svampe i Klinteskoven 

Listen nedenfor omfatter alle de svampearter, som er registreret i Klinteskoven indtil udgangen 

af 2017. Listen omfatter langt overvejende storsvampe, men også en del barksvampe, lidt 

rustsvampe, svampedyr og laver. Tallet i anden kolonne angiver antallet af fund i Klinteskoven.  

 
Acanthophiobolus helicosporus 

1 

Acrocordia conoidea 1 

Acrocordia gemmata - hvidlig punktlav 3 

Acrospermum compressum - nælde-stængeltunge 1 

Adelphella babingtonii - bækbæger 2 

Agaricus altipes - sommer-champignon (LC) 2 

Agaricus arvensis - ager-champignon (LC) 4 

Agaricus bitorquis - vej-champignon (LC) 6 

Agaricus campestris - mark-champignon (LC) 8 

Agaricus comtulus - dværg-champignon (LC) 1 

Agaricus dulcidulus - blegrød champignon (LC) 1 

Agaricus essettei - skive-knoldet champignon 1 

Agaricus langei - stor blod-champignon (LC) 1 

Agaricus lanipes - uldstokket champignon (LC) 2 

Agaricus litoralis - kyst-champignon (LC) 3 

Agaricus moellerianus (DD) 2 

Agaricus porphyrizon - purpur-champignon (VU) 1 

Agaricus squamuliferus 1 

Agaricus subfloccosus - randskællet champignon (LC) 1 

Agaricus subperonatus - knippe-champignon (LC) 1 

Agaricus sylvaticus - lille blod-champignon (LC) 1 

Agaricus sylvicola - gulhvid champignon (LC) 1 

Agaricus urinascens - landsby-champignon (LC) 1 

Agaricus sp. - champignon 2 

Agonimia tristicula 1 

Agrocybe dura - fastkødet agerhat (LC) 4 

Agrocybe pediades - almindelig agerhat (LC) 4 

Agrocybe praecox - tidlig agerhat (LC) 6 

Albotricha albotestacea - rosa frynseskive (LC) 1 

Aleuria aurantia - almindelig orangebæger 5 

Aleuria cestrica - liden orangebæger 1 

Allophylaria filicum - bregne-stilkskive 1 



Alyxoria ochrocheila - rødpudret bogstavlav 2 

Alyxoria varia - almindelig bogstavlav 4 

Amanita citrina var. alba 1 

Amanita citrina var. citrina - kugleknoldet fluesvamp (LC) 8 

Amanita citrina - kugleknoldet fluesvamp 3 

Amanita excelsa - høj fluesvamp (LC) 7 

Amanita fulva - brun kam-fluesvamp (LC) 4 

Amanita muscaria - rød fluesvamp (LC) 6 

Amanita pantherina - panter-fluesvamp (LC) 4 

Amanita phalloides var. phalloides - grøn fluesvamp 11 

Amanita phalloides - grøn fluesvamp (LC) 5 

Amanita porphyria - porfyr-fluesvamp (LC) 1 

Amanita rubescens var. rubescens - rødmende fluesvamp (LC) 23 

Amanita rubescens - rødmende fluesvamp (LC) 9 

Amanita solitaria - pigget fluesvamp (EN) 17 

Amanita strobiliformis - flosset fluesvamp (VU) 11 

Amanita vaginata - grå kam-fluesvamp (LC) 1 

Amaurodon mustialaënsis - blåsporet frynsehinde (DD) 1 

Amphinema byssoides - almindelig rodhinde (LC) 2 

Amphiporthe hranicensis 1 

Amphisphaerella xylostei 6 

Ampulloclitocybe clavipes - køllefod (LC) 5 

Amyloporia xantha - gul sejporesvamp (LC) 1 

Amylostereum laevigatum - ene-lædersvamp (LC) 2 

Anisomeridium biforme - skov-punktlav 1 

Anisomeridium polypori 4 

Antrodia serialis - række-sejporesvamp (LC) 1 

Antrodiella serpula - gulrandet elastikporesvamp (LC) 2 

Antrodiella sp. - elastikporesvamp 1 

Aphanobasidium filicinum - bregne-naftalinskind (LC) 1 

Aphanobasidium pseudotsugae - tynd naftalinskind (LC) 2 

Arachnopeziza aurata - bleggul spindskive (LC) 1 

Arcyria affinis 3 

Arcyria cinerea 4 

Arcyria denudata - karminrød skålsvøb 1 

Armillaria lutea - køllestokket honningsvamp (LC) 9 

Armillaria mellea - ægte honningsvamp (LC) 1 

Armillaria ostoyae - mørk honningsvamp (LC) 1 

Arthonia atra - sort bogstavlav 10 

Arthonia didyma - oliven-pletlav 3 

Arthonia radiata - stjerne-pletlav 6 
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Arthonia spadicea - skygge-pletlav 4 

Arthonia sp. 3 

Arthopyrenia sp. 4 

Ascobolus brassicae 1 

Ascobolus denudatus 2 

Ascobolus furfuraceus - almindelig prikbæger 3 

Ascobolus viridis 1 

Ascobolus sp. - prikbæger 3 

Ascocorticium anomalum - almindelig sækhinde 1 

Ascocoryne cylichnium - stor sejskive 17 

Ascocoryne sarcoides - rødlilla sejskive 8 

Ascocoryne solitaria 1 

Ascodichaena rugosa 56 

Ascotremella faginea - violet bævreskive 1 

Aspropaxillus giganteus - kæmpe-tragtridderhat (LC) 6 

Asterophora lycoperdoides - brunpudret snyltehat (LC) 1 

Athallia holocarpa - liden orangelav 1 

Athelia epiphylla - almindelig barkhinde (LC) 3 

Athelia sp. - barkhinde 3 

Athelidium aurantiacum (EN) 3 

Athelopsis lembospora (DD) 1 

Atheniella flavoalba - gulhvid huesvamp (LC) 5 

Atheniella leptophylla - abrikos-huesvamp (VU) 6 

Atractosporocybe inornata - filtstokket tragthat (DD) 1 

Aurantiporus fissilis - sej pragtporesvamp (EN) 2 

Aureoboletus gentilis - guldrørhat (VU) 2 

Auricularia auricula-judae - almindelig judasøre (LC) 49 

Bacidia arceutina - brunfrugtet tensporelav 1 

Bacidia bagliettoana - mos-tensporelav 1 

Bacidia rubella - rødbrun tensporelav 5 

Bacidia sp. 1 

Bacidina phacodes - körbers tensporelav 2 

Bactridium flavum 1 

Baeomyces rufus - rødbrun svampelav 1 

Basidiodendron caesiocinereum (LC) 1 

Basidioradulum radula - grovtandet kalkskind (LC) 1 

Beauveria bassiana 1 

Bertia moriformis 3 

Biatora sphaeroides 1 

Bilimbia sabuletorum 12 

Bispora antennata 2 

Bisporella pallescens - bleg gulskive 1 



Bisporella subpallida 1 

Bjerkandera adusta - sveden sodporesvamp (LC) 54 

Bjerkandera fumosa - grågul sodporesvamp (LC) 4 

Blastenia ferruginea - rust-orangelav 1 

Blennothallia crispa - kruset bævrelav 2 

Bolbitius lacteus - elfenbens-gulhat (DD) 1 

Bolbitius reticulatus f. reticulatus - netåret gulhat (LC) 4 

Bolbitius reticulatus - netåret gulhat (LC) 2 

Bolbitius titubans - almindelig gulhat (LC) 6 

Boletopsis leucomelaena - sorthvid troldporesvamp (CR) 2 

Boletus aereus - bronze-rørhat (VU) 1 

Boletus edulis - spiselig rørhat; Karl Johan (LC) 11 

Boletus reticulatus - sommer-rørhat (LC) 5 

Bonomyces sinopicus - svedje-tragthat (DD) 2 

Botryobasidium aureum - gylden spindhinde (LC) 102 

Botryobasidium conspersum (LC) 6 

Botryobasidium ponderosum 1 

Botryobasidium sp. - spindhinde 3 

Boubovia ovalispora 2 

Bovista nigrescens - sortagtig bovist (LC) 5 

Bovista plumbea - blygrå bovist (LC) 6 

Bovista pusilla - puslinge-bovist 1 

Brefeldia maxima 1 

Brevicellicium olivascens (LC) 2 

Brunnipila fuscescens - bøge-frynseskive (LC) 1 

Buchwaldoboletus lignicola - stødrørhat (CR) 1 

Buellia griseovirens - grågrøn sortskivelav 3 

Bulbillomyces farinosus (LC) 1 

Bulgaria inquinans - afsmittende topsvamp 7 

Butyriboletus appendiculatus - tenstokket rørhat (LC) 2 

Butyriboletus fechtneri - sølvskinnende rørhat (EN) 1 

Byssocorticium atrovirens - blå førnehinde (LC) 4 

Byssocorticium efibulatum 1 

Byssomerulius corium - læder-åresvamp (LC) 5 

Caeruleum heppii 1 

Calicium glaucellum - grågrøn nålelav 1 

Calicium viride - gulgrøn nålelav 2 

Calloria neglecta - nælde-orangeskive 1 

Caloboletus radicans - rod-rørhat (LC) 20 

Calocera cornea - liden guldgaffel (LC) 15 

Calocera furcata - fyrre-guldgaffel (LC) 1 

Calocera viscosa - almindelig guldgaffel (LC) 2 
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Calocybe carnea - rosa fagerhat (LC) 1 

Calocybe cerina - brungul fagerhat (VU) 2 

Calocybe gambosa - vårmusseron (LC) 15 

Calocybe ionides - violblå fagerhat (VU) 13 

Calogaya saxicola - mur-orangelav 1 

Caloplaca cerina - voksgul orangelav 2 

Calycellina chlorinella 1 

Calycellina punctata - citrongul løvskive (LC) 2 

Calycellina sp. - løvskive 2 

Calycina citrina - almindelig gulskive 17 

Calycina herbarum - kortstilket stilkskive 3 

Calyptella campanula - gul nældehue 2 

Calyptella capula - hvidlig nældehue (LC) 3 

Calyptella cernua (LC) 1 

Calyptella sp. - nældehue 2 

Camarops lutea (LC) 5 

Camarops microspora (LC) 1 

Camarops polysperma - elle-kulsnegl (LC) 2 

Candelariella vitellina - almindelig æggeblommelav 2 

Candelariella xanthostigma - kornet æggeblommelav 1 

Cantharellus cibarius - almindelig kantarel (LC) 7 

Cantharellus pallens - bleg kantarel (LC) 8 

Capronia pilosella 1 

Catillaria sp. 1 

Catinella olivacea - olivenskive 7 

Ceraceomyces serpens - gråviolet barkhinde (LC) 1 

Ceratiomyxa fruticulosa 4 

Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides 5 

Cercophora coprophila 1 

Cercophora sulphurella 1 

Cerioporus squamosus - skællet stilkporesvamp (LC) 18 

Cerioporus varius - foranderlig stilkporesvamp (LC) 41 

Ceriporia excelsa (LC) 3 

Ceriporia griseoviolascens - gråviolet voksporesvamp 1 

Ceriporia mellita 1 

Ceriporia purpurea - purpur-voksporesvamp (VU) 2 

Ceriporia reticulata - netagtig voksporesvamp (LC) 5 

Ceriporia viridans - foranderlig voksporesvamp (LC) 3 

Ceriporia sp. - voksporesvamp 3 

Ceriporiopsis gilvescens - rosa pastelporesvamp (EN) 1 

Chaenotheca ferruginea - rustbrun knappenålslav 1 

Chaenotheca furfuracea - tørve-knappenålslav 1 



Chaetosphaerella phaeostroma 1 

Chalara spiralis 2 

Chalciporus piperatus - peberrørhat (LC) 4 

Chamaemyces fracidus - dråbehat (VU) 13 

Cheilymenia granulata - møgbæger 2 

Cheilymenia stercorea - gødnings-hårbæger 2 

Cheilymenia vitellina - æggegul hårbæger 10 

Chlorociboria aeruginascens - almindelig grønskive 32 

Chlorophyllum brunneum - giftig rabarberhat (LC) 4 

Chlorophyllum olivieri - almindelig rabarberhat (LC) 4 

Chondrostereum purpureum - purpurlædersvamp (LC) 2 

Chroogomphus rutilus - brunrød slimslør (LC) 6 

Ciboria sp. - knoldskive 1 

Circinaria contorta - indviklet hulskivelav 3 

Cistella albidolutea (DD) 1 

Cladonia arbuscula - gulhvid rensdyrlav 3 

Cladonia cariosa - furet bægerlav 1 

Cladonia chlorophaea sensu lato - brungrøn bægerlav 2 

Cladonia ciliata var. tenuis - spinkel rensdyrlav 1 

Cladonia ciliata - spinkel rensdyrlav 1 

Cladonia coniocraea - træfods-bægerlav 4 

Cladonia fimbriata - bleggrøn bægerlav 3 

Cladonia foliacea - fliget bægerlav 2 

Cladonia furcata - kløftet bægerlav 2 

Cladonia pocillum - kalk-bægerlav 5 

Cladonia pyxidata - tragt-bægerlav 6 

Cladonia subrangiformis - hvidvortet bægerlav 6 

Cladonia sp. 2 

Clavaria falcata - hvid køllesvamp (LC) 9 

Clavaria flavostellifera 1 

Clavaria incarnata - kødrød køllesvamp (NT) 3 

Clavaria krieglsteineri (VU) 2 

Clavaria rosea - rosenrød køllesvamp (DD) 1 

Clavaria sp. - køllesvamp 2 

Clavariadelphus pistillaris - herkules-kæmpekølle (LC) 1 

Clavulina coralloides - kam-troldkølle (LC) 11 

Clavulina rugosa - rynket troldkølle (LC) 1 

Clavulinopsis corniculata - eng-køllesvamp (LC) 4 

Clavulinopsis helvola - orangegul køllesvamp (LC) 5 

Clavulinopsis laeticolor - flamme-køllesvamp (LC) 2 

Clavulinopsis luteoalba - abrikos-køllesvamp (LC) 2 

Clavulinopsis microspora - småsporet køllesvamp (VU) 5 
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Clavulinopsis subtilis (LC) 1 

Clitocybe aff. collina ined. 1 

Clitocybe alexandri - bestøvlet tragthat (EN) 2 

Clitocybe ditopus - mel-tragthat (LC) 1 

Clitocybe fragrans - vellugtende tragthat (LC) 1 

Clitocybe metachroa - grå tragthat (LC) 5 

Clitocybe nebularis var. nebularis - tåge-tragthat (LC) 5 

Clitocybe nebularis - tåge-tragthat (LC) 9 

Clitocybe odora - anis-tragthat (LC) 4 

Clitocybe phaeophthalma - stinkende tragthat (LC) 5 

Clitocybe phyllophila - løv-tragthat (LC) 4 

Clitocybe rivulosa - eng-tragthat (LC) 1 

Clitocybe trulliformis - musegrå tragthat (LC) 1 

Clitocybe sp. - tragthat 1 

Clitopilus hobsonii - skæv melhat (LC) 20 

Clitopilus prunulus - gråhvid melhat (LC) 6 

Clitopilus scyphoides - spinkel melhat (LC) 3 

Clypeococcum hypocenomycis 1 

Coenogonium pineti - liden vokslav 2 

Colacogloea peniophorae - snyltende slimklat 1 

Coleosporium tussilaginis 2 

Collema undulatum 2 

Collema sp. 4 

Collybia cirrhata - silke-lighat (LC) 2 

Collybia cookei - gulknoldet lighat (LC) 4 

Coltricia perennis - almindelig sandporesvamp (LC) 1 

Comatricha nigra 2 

Comatricha tenerrima 1 

Coniochaeta ligniaria 1 

Coniochaeta pulveracea 1 

Coniophora arida - tynd tømmersvamp (LC) 2 

Coniophora fusispora - tensporet tømmersvamp 1 

Coniophora puteana - gul tømmersvamp (LC) 12 

Conocybe apala - køllestokket keglehat (NT) 1 

Conocybe dumetorum var. laricina 1 

Conocybe dumetorum var. phaeoleiospora 1 

Conocybe dumetorum - rusporet keglehat (VU) 1 

Conocybe echinata (LC) 2 

Conocybe juniana var. juniana 1 

Conocybe juniana var. sordescens 1 

Conocybe juniana var. subsejuncta 2 

Conocybe mesospora (LC) 1 



Conocybe microspora var. brunneola 3 

Conocybe microspora (DD) 2 

Conocybe pseudocrispa (NA) 1 

Conocybe rickeniana - kastaniebrun keglehat (LC) 1 

Conocybe semiglobata - halvkugleformet keglehat (LC) 3 

Conocybe siliginea - rustbrun keglehat (LC) 1 

Conocybe subalpina (DD) 1 

Conocybe subovalis - hvælvet keglehat (LC) 3 

Conocybe subpubescens - krat-keglehat (LC) 3 

Conocybe sp. - keglehat 7 

Coprinellus disseminatus - bredsået blækhat (LC) 7 

Coprinellus domesticus - hus-blækhat (LC) 3 

Coprinellus heterosetulosus - forskellighåret blækhat (LC) 1 

Coprinellus impatiens - furet blækhat (LC) 2 

Coprinellus micaceus - glimmer-blækhat (LC) 33 

Coprinellus pellucidus - skær blækhat (LC) 1 

Coprinellus pusillulus - lillebitte blækhat 1 

Coprinellus radians - grynet blækhat (LC) 1 

Coprinellus silvaticus - rusporet blækhat (LC) 1 

Coprinellus xanthothrix - gultrådet blækhat (LC) 2 

Coprinellus sp. - blækhat 2 

Coprinopsis acuminata - kegle-blækhat (LC) 2 

Coprinopsis atramentaria - almindelig blækhat (LC) 11 

Coprinopsis candidata (DD) 2 

Coprinopsis canoceps - gråhåret blækhat (LC) 1 

Coprinopsis cortinata - slør-blækhat (LC) 2 

Coprinopsis erythrocephala - rødhåret blækhat (LC) 2 

Coprinopsis insignis - stor blækhat (VU) 3 

Coprinopsis kubickae - amfibie-blækhat 1 

Coprinopsis lagopus - dunstokket blækhat (LC) 4 

Coprinopsis marcescibilis - ruderat-blækhat 1 

Coprinopsis nivea - snehvid blækhat (LC) 6 

Coprinopsis picacea - skade-blækhat (LC) 11 

Coprinopsis poliomalla - gråfnugget blækhat (DD) 1 

Coprinopsis pseudoradiata 1 

Coprinopsis stercorea - Pjusket Blækhat (LC) 2 

Coprinopsis xenobia 1 

Coprinopsis sp. - blækhat 2 

Coprinus comatus - stor parykhat (LC) 11 

Coprinus sp. - parykhat 1 

Coprotus granuliformis 1 

Cordyceps militaris - puppe-snyltekølle 10 
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Corticiaceae sp. - barksvampe 27 

Corticium roseum (LC) 1 

Cortinarius alboviolaceus - lysviolet slørhat (LC) 2 

Cortinarius alcalinophilus - gyldenbrun slørhat (LC) 20 

Cortinarius americanus (LC) 1 

Cortinarius anomalus sensu lato - Gulfnugget slørhat i bred 
forstand 

1 

Cortinarius anomalus - gulfnugget slørhat (LC) 3 

Cortinarius anserinus - bøge-slørhat (LC) 10 

Cortinarius aprinus - vildsvine-slørhat i bred forstand (DD) 8 

Cortinarius barbatus - elfenbens-slørhat (LC) 4 

Cortinarius bataillei - orangefodet slørhat (LC) 2 

Cortinarius bergeronii - prægtig slørhat (EN) 6 

Cortinarius bolaris - cinnoberskællet slørhat (LC) 7 

Cortinarius bovinus - gråbrun slørhat 1 

Cortinarius caerulescens - blåkødet slørhat (LC) 5 

Cortinarius caesiocortinatus - rundsporet slørhat (EN) 6 

Cortinarius cagei (VU) 1 

Cortinarius calochrous var. parvus 1 

Cortinarius calochrous - lillabladet slørhat (LC) 2 

Cortinarius catharinae - katrines slørhat (EN) 1 

Cortinarius cinnabarinus - cinnober-slørhat (VU) 1 

Cortinarius cinnamomeus - kanel-slørhat (LC) 3 

Cortinarius citrinus - citrongul slørhat (LC) 9 

Cortinarius claricolor 1 

Cortinarius cliduchus - majs-slørhat (LC) 9 

Cortinarius comptulus 1 

Cortinarius cotoneus - ulden slørhat (VU) 15 

Cortinarius croceocaeruleus - blågullig slørhat (NT) 1 

Cortinarius croceus - gulbladet slørhat (LC) 1 

Cortinarius danicus - dansk slørhat (NT) 1 

Cortinarius decipiens - mørkpuklet slørhat (LC) 4 

Cortinarius delibutus - gul slørhat (LC) 1 

Cortinarius diasemospermus - pile-slørhat (LC) 2 

Cortinarius elatior - høj slørhat (LC) 4 

Cortinarius elegantissimus - orangegylden slørhat (VU) 18 

Cortinarius fervidus - orangebladet slørhat (DD) 1 

Cortinarius foetens - stribet slørhat (LC) 10 

Cortinarius gracilior - gracil slørhat (EN) 1 

Cortinarius helvelloides - fjernbladet slørhat (LC) 3 

Cortinarius infractus - galde-slørhat (LC) 10 

Cortinarius insignibulbus - kridt-slørhat (EN) 1 



Cortinarius langei 2 

Cortinarius largus - violetrandet slørhat (LC) 3 

Cortinarius lepidopus (DD) 1 

Cortinarius lilacinovelatus - violetknoldet slørhat (VU) 15 

Cortinarius malicorius - grønkødet slørhat (LC) 4 

Cortinarius multiformis - honning-slørhat (LC) 1 

Cortinarius multiformium (EN) 11 

Cortinarius nanceiensis - banan-slørhat (CR) 4 

Cortinarius nymphicolor (CR) 1 

Cortinarius obtusus - randstribet slørhat (LC) 1 

Cortinarius olivaceofuscus - olivenbrun slørhat (LC) 20 

Cortinarius osmophorus - duft-slørhat (EN) 6 

Cortinarius phaeosmus (LC) 3 

Cortinarius rickenianus 2 

Cortinarius rufo-olivaceus - firefarvet slørhat (VU) 6 

Cortinarius sanguineus - blodrød slørhat (LC) 1 

Cortinarius saniosus - gultrævlet slørhat (LC) 1 

Cortinarius saporatus (EN) 10 

Cortinarius saturninus - brunviolet slørhat (LC) 2 

Cortinarius semisanguineus - cinnoberbladet slørhat (LC) 2 

Cortinarius sodagnitus - violblå slørhat (VU) 7 

Cortinarius splendens - sirene-slørhat (VU) 6 

Cortinarius subpurpurascens - mørkblånende slørhat (LC) 3 

Cortinarius tophaceus (EN) 2 

Cortinarius torvus - champignonagtig slørhat (LC) 3 

Cortinarius variicolor - violetagtig slørhat (LC) 4 

Cortinarius vesterholtii - vesterholts slørhat (EN) 2 

Cortinarius vibratilis - bitter slørhat 1 

Cortinarius violaceus - mørkviolet slørhat (LC) 2 

Cortinarius vulpinus - ringbæltet slørhat (LC) 6 

Cortinarius sp. - slørhat 18 

Costantinella terrestris 2 

Craterellus cinereus - grå kantarel (VU) 2 

Craterellus cornucopioides - trompetsvamp (LC) 3 

Craterellus tubaeformis - tragt-kantarel (LC) 5 

Craterium minutum 1 

Crepidotus calolepis - småskællet muslingesvamp 4 

Crepidotus cesatii - almindelig muslingesvamp (LC) 6 

Crepidotus cinnabarinus - cinnober-muslingesvamp (EN) 8 

Crepidotus luteolus - gul muslingesvamp (LC) 1 

Crepidotus mollis - blød muslingesvamp (LC) 10 

Crepidotus pallidus - skålformet muslingesvamp (LC) 1 



 

 

 99 

Sammenfatning og Forslag til Pleje og Forvaltning 

 

Crepidotus stenocystis - nåletræs-muslingesvamp 1 

Crepidotus variabilis - forskelligformet muslingesvamp (LC) 2 

Crinipellis scabella - børstefod (LC) 2 

Cristinia coprophila 1 

Cristinia gallica (VU) 2 

Crucibulum crucibuliforme - krukkesvamp (LC) 7 

Cryptosporella sp. 1 

Cucurbitaria berberidis 3 

Cucurbitaria laburni 1 

Cudoniella buissonii - nåleved-dyndskive 1 

Cuphophyllus fornicatus - gråbrun vokshat (EN) 1 

Cuphophyllus ochraceopallidus - isabella-vokshat 7 

Cuphophyllus pratensis - eng-vokshat (LC) 2 

Cuphophyllus virgineus - snehvid vokshat (LC) 3 

Cyanoboletus pulverulentus - sortblånende rørhat (LC) 5 

Cyathicula coronata - krone-stilkskive 6 

Cyathicula cyathoidea - pokal-stilkskive 2 

Cyathus striatus - stribet redesvamp (LC) 1 

Cyclocybe erebia - mørk agerhat (LC) 12 

Cylindrium aeruginosum 1 

Cylindrobasidium laeve - sprækkehinde (LC) 11 

Cystoderma amianthinum - okkergul grynhat (LC) 2 

Cystoderma carcharias - rødgrå grynhat (LC) 1 

Cystodermella granulosa - kliddet grynhat (LC) 1 

Cystolepiota adulterina - melet parasolhat (NT) 14 

Cystolepiota bucknallii - violetstokket parasolhat (LC) 1 

Cystolepiota hetieri - kliddet parasolhat (VU) 9 

Cystolepiota moelleri - møllers parasolhat (EN) 1 

Cystolepiota seminuda - blegpudret parasolhat (LC) 12 

Cytospora salicis 1 

Dacrymyces lacrymalis - rynket tåresvamp (LC) 1 

Dacrymyces minor - lille tåresvamp (LC) 1 

Dacrymyces stillatus - almindelig tåresvamp (LC) 5 

Daedalea quercina - ege-labyrintsvamp (LC) 1 

Daedaleopsis confragosa - rødmende læderporesvamp (LC) 11 

Dasyscyphella nivea - hvid frynseskive (LC) 1 

Datronia mollis - blød begporesvamp (LC) 15 

Deconica crobula - træflis-stråhat (LC) 1 

Deconica phillipsii - almindelig stråhat (LC) 3 

Deconica subviscida - puklet stråhat (LC) 3 

Deconica sp. - stråhat 1 

Delicatula integrella - slørhuesvamp (LC) 1 



Dematioscypha dematiicola - mørk hårskive (LC) 2 

Dendrothele acerina - navr-barkskind (LC) 12 

Dentipellis fragilis - pighud (EN) 2 

Dermoloma cuneifolium - eng-nonnehat (LC) 5 

Dermoloma pseudocuneifolium - mark-nonnehat (VU) 3 

Diaporthe detrusa 1 

Diatrype decorticata 12 

Diatrype disciformis - kant-kulskorpe 32 

Diatrypella quercina 1 

Dictydiaethalium plumbeum - blygrå netskorpe 1 

Didymium clavus 2 

Didymium difforme 2 

Didymium squamulosum 3 

Diploschistes muscorum - mos-kraterlav 2 

Diploschistes scruposus - knudret kraterlav 1 

Disciseda bovista - mørksporet skivebold (CR) 2 

Disciseda candida - liden skivebold (CR) 1 

Dumontinia tuberosa - anemone-knoldskive 2 

Echinoderma asperum - pigget parasolhat (LC) 5 

Echinoderma calcicola - højskællet parasolhat (EN) 12 

Echinoderma echinaceum - pindsvine-parasolhat (LC) 1 

Echinoderma hystrix - grædende parasolhat (EN) 3 

Echinoderma jacobi - Langes parasolhat 5 

Eichleriella deglubens - bævreskorpe (NT) 3 

Elaphomyces muricatus - vortet hjortetrøffel (LC) 2 

Enchylium limosum - dynd-bævrelav 1 

Enchylium tenax - tyk bævrelav 18 

Endococcus protoblasteniae 1 

Enterographa crassa - tyk prægelav 8 

Enterographa elaborata - bøge-prægelav 7 

Enterographa hutchinsiae - klippe-prægelav 2 

Entoloma ameides - sødlig rødblad (EN) 3 

Entoloma araneosum - spindelvævs-rødblad (LC) 10 

Entoloma byssisedum - vifte-rødblad (NT) 2 

Entoloma chalybaeum var. chalybaeum - blåbladet rødblad 1 

Entoloma clandestinum - tykbladet rødblad (VU) 2 

Entoloma clypeatum - flammet rødblad (LC) 6 

Entoloma conferendum - stjernesporet rødblad (LC) 1 

Entoloma cyanulum - violblå rødblad (DD) 1 

Entoloma depluens - skæv rødblad (EN) 1 

Entoloma dichroum - tvefarvet rødblad (VU) 1 

Entoloma dysthales - gråhåret rødblad (NT) 4 
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Entoloma dysthaloides - dyster rødblad (LC) 5 

Entoloma excentricum - excentrisk rødblad 1 

Entoloma exile - rødplettet rødblad (NT) 2 

Entoloma graphitipes 1 

Entoloma griseocyaneum - gråblå rødblad (VU) 1 

Entoloma griseorubellum 1 

Entoloma hebes - krat-rødblad (LC) 5 

Entoloma hirtum - askegrå rødblad (CR) 3 

Entoloma incanum - grøngul rødblad (NT) 8 

Entoloma incarnatofuscescens - tragt-rødblad (LC) 1 

Entoloma insolitum 1 

Entoloma juncinum - gråbrun rødblad (LC) 1 

Entoloma lividoalbum - lysstokket rødblad (LC) 1 

Entoloma longistriatum var. longistriatum - gråfodet rødblad 2 

Entoloma plebejum (EN) 2 

Entoloma poliopus var. parvisporigerum 1 

Entoloma poliopus - glatstokket rødblad 1 

Entoloma rhodopolium - skov-rødblad (LC) 7 

Entoloma rhombisporum - rombesporet rødblad (EN) 1 

Entoloma scabiosum - trævlet rødblad (DD) 1 

Entoloma sepium - slåen-rødblad (LC) 3 

Entoloma sericatum - rank rødblad (LC) 1 

Entoloma sericellum - silkehvid rødblad (LC) 5 

Entoloma sericeum - silkeglinsende rødblad (LC) 1 

Entoloma serrulatum - savbladet rødblad (LC) 4 

Entoloma subradiatum (LC) 2 

Entoloma undatum - bæltet rødblad (LC) 5 

Entoloma sp. - rødblad 9 

Epichloë typhina - almindelig kernerør 1 

Epithele typhae - starpig (LC) 1 

Erysiphe alphitoides 1 

Erysiphe aquilegiae 1 

Erysiphe depressa 1 

Eutypa flavovirens 4 

Eutypa lata 2 

Eutypa maura 7 

Eutypa spinosa - grov kulskorpe 163 

Evernia prunastri - almindelig slåenlav 1 

Exidia glandulosa - ege-bævretop (LC) 1 

Exidia nigricans - almindelig bævretop (LC) 9 

Exidia recisa - pile-bævretop (LC) 1 

Exidiopsis effusa - smuk bævrehinde (LC) 3 



Exosporium tiliae 1 

Fibrodontia gossypina (DD) 1 

Fistulina hepatica - oksetunge (LC) 2 

Flagelloscypha sp. - hængeskål 1 

Flammulaster granulosus - gulbrun grynskælhat (LC) 3 

Flammulaster muricatus - pigget grynskælhat (EN) 2 

Flammulaster rhombosporus - rombesporet grynskælhat 2 

Flammulaster sp. - grynskælhat 1 

Flammulina fennae - rodslående fløjlsfod (LC) 1 

Flammulina velutipes - gul fløjlsfod (LC) 3 

Flavoplaca citrina - støvet orangelav 1 

Fomes fomentarius - tøndersvamp (LC) 115 

Fomes sp. - tøndersvamp 1 

Fomitiporia hippophaeicola - havtorn-ildporesvamp (LC) 4 

Fomitopsis pinicola - randbæltet hovporesvamp (LC) 30 

Fuligo septica var. rufa 2 

Fuligo septica - troldsmør 4 

Fuligo sp. - troldsmør 1 

Funalia trogii - småsporet filtporesvamp 2 

Fungi sp. - Svamp 15 

Fuscoporia ferrea - skorpe-ildporesvamp (LC) 20 

Fuscoporia ferruginosa - rustbrun ildporesvamp (LC) 8 

Galerina atkinsoniana (LC) 2 

Galerina clavata - kær-hjelmhat (LC) 1 

Galerina graminea - plæne-hjelmhat (LC) 2 

Galerina hypnorum - mos-hjelmhat (LC) 2 

Galerina marginata - randbæltet hjelmhat (LC) 18 

Galerina nana - dværg-hjelmhat (DD) 1 

Galerina subexcentrica 1 

Galerina triscopa - spidspuklet hjelmhat (LC) 2 

Galerina vittiformis - dunstokket hjelmhat (LC) 1 

Galerina sp. - hjelmhat 2 

Ganoderma applanatum - flad lakporesvamp (LC) 27 

Ganoderma pfeifferi - kobberrød lakporesvamp (NT) 10 

Gautieria morchelliformis - grubetrøffel (DD) 1 

Geastrum fimbriatum - frynset stjernebold (LC) 3 

Geastrum melanocephalum - håret stjernebold (LC) 1 

Geastrum michelianum - kødet stjernebold (LC) 4 

Geastrum rufescens - kødfarvet stjernebold (LC) 2 

Geastrum striatum - krave-stjernebold (LC) 2 

Geoglossum cookeanum - bred jordtunge (NT) 3 

Geoglossum fallax - småskællet jordtunge (LC) 2 
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Geoglossum umbratile - slank jordtunge (LC) 3 

Gibellula pulchra 4 

Gliophorus psittacinus - papegøje-vokshat (LC) 3 

Gloeocystidiellum clavuligerum (EN) 1 

Gloeophyllum sepiarium - fyrre-korkhat (LC) 3 

Gloiocephala menieri - dunhammer-spatelhat (DD) 2 

Gloiothele lactescens - bitter olieskind (LC) 24 

Gloioxanthomyces vitellinus - kromgul vokshat (VU) 1 

Glomus macrocarpum 2 

Glomus microcarpum 1 

Gomphidius glutinosus - grå slimslør (LC) 3 

Gomphidius maculatus - rødmende slimslør (NT) 2 

Graphis scripta - almindelig skriftlav 8 

Grifola frondosa - tueporesvamp (LC) 1 

Gyalecta jenensis - kalk-hulfrugtlav 3 

Gyalolechia flavorubescens - aspe-orangelav 2 

Gymnopilus penetrans - plettet flammehat (LC) 7 

Gymnopilus spectabilis - fibret flammehat (LC) 6 

Gymnopus aquosus - bleg fladhat (LC) 1 

Gymnopus brassicolens - kål-bruskhat (LC) 23 

Gymnopus confluens - knippe-fladhat (LC) 21 

Gymnopus dryophilus - løv-fladhat (LC) 9 

Gymnopus erythropus - rødstokket fladhat (LC) 1 

Gymnopus fagiphilus - bøgeløv-fladhat (DD) 2 

Gymnopus foetidus - stinkende bruskhat (LC) 7 

Gymnopus fusipes - tenstokket fladhat (LC) 1 

Gymnopus hariolorum - stinkende fladhat (VU) 1 

Gymnopus ocior - mørk fladhat (LC) 2 

Gymnopus perforans - nåle-bruskhat 3 

Gymnopus peronatus - bestøvlet fladhat (LC) 20 

Gymnosporangium clavariiforme - kølle-bævrerust 3 

Gyrodon lividus - ellerørhat (NT) 5 

Gyromitra ancilis - udbredt stenmorkel 3 

Gyromitra leucoxantha (CR) 1 

Gyrophanopsis polonensis (LC) 6 

Gyroporus castaneus - kastanie-kammerrørhat (NT) 8 

Hebeloma crustuliniforme - almindelig tåreblad (LC) 1 

Hebeloma eburneum 1 

Hebeloma fragilipes - skør tåreblad (LC) 2 

Hebeloma laterinum - kakao-tåreblad (LC) 12 

Hebeloma longicaudum 2 

Hebeloma mesophaeum - lerbrun tåreblad (LC) 4 



Hebeloma nigellum - sortbrun tåreblad (LC) 2 

Hebeloma quercetorum (NA) 1 

Hebeloma sinapizans - ræddike-tåreblad (LC) 6 

Hebeloma velutipes - højstokket tåreblad (LC) 2 

Hebeloma sp. - tåreblad 2 

Helicobasidium purpureum 1 

Helminthosphaeria clavariarum 2 

Helminthosphaeria odontiae 1 

Helvella acetabulum - pokal-foldhat (LC) 3 

Helvella corium - pile-foldhat (LC) 3 

Helvella costifera - furestokket foldhat (VU) 2 

Helvella crispa - kruset foldhat (LC) 4 

Helvella elastica - elastik-foldhat (LC) 1 

Helvella fallax - sort foldhat (LC) 1 

Helvella fibrosa (LC) 1 

Helvella lacunosa - grubet foldhat (LC) 1 

Helvella leucomelaena - sorthvid foldhat (LC) 2 

Helvella macropus - højstokket foldhat (LC) 1 

Helvella sublicia - saddel-foldhat (LC) 2 

Hemimycena angustispora 2 

Hemimycena crispula - håret huesvamp 1 

Hemimycena cucullata - tætbladet huesvamp (LC) 9 

Hemimycena epichloë (DD) 1 

Hemimycena gypsella (DD) 2 

Hemimycena lactea - mælkehvid huesvamp (LC) 5 

Hemimycena mairei - voks-huesvamp (LC) 1 

Hemimycena mauretanica var. microcephala 1 

Hemimycena persimilis 1 

Hemimycena sp. - huesvamp 3 

Hemitrichia clavata 1 

Henningsomyces candidus - glat hængerør (LC) 18 

Hercospora tiliae 1 

Hericium cirrhatum - børstepigsvamp (VU) 8 

Hericium coralloides - koralpigsvamp (NT) 5 

Heterobasidion annosum - rodfordærver (LC) 23 

Hodophilus foetens - latrin-vokshat (NT) 1 

Hodophilus hymenocephalus - krat-vokshat (VU) 1 

Hohenbuehelia petaloides - stor filthat (VU) 1 

Holwaya mucida - lindeskive 4 

Hortiboletus bubalinus - aurora-rørhat (NE) 1 

Hortiboletus rubellus - blodrød rørhat (LC) 2 

Hyalorbilia inflatula 6 
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Hyalorbilia sp. - voksskive 1 

Hyaloscypha aureliella - almindelig klarskive (LC) 1 

Hydnellum auratile - teglrød korkpigsvamp (CR) 24 

Hydnellum caeruleum - blålig korkpigsvamp (CR) 5 

Hydnellum concrescens - bæltet korkpigsvamp (VU) 8 

Hydnellum spongiosipes - filtet korkpigsvamp (CR) 1 

Hydnellum sp. - korkpigsvamp 1 

Hydnocristella himantia - brunlig koralpig (VU) 21 

Hydnum albidum - hvid pigsvamp (EN) 8 

Hydnum repandum - almindelig pigsvamp (LC) 9 

Hydnum rufescens - rødgul pigsvamp (LC) 8 

Hydropisphaera peziza - skålformet cinnobersvamp 2 

Hydropunctaria maura - strand-vortelav 3 

Hydropus scabripes var. quadrisporus 2 

Hydropus scabripes var. scabripes 1 

Hydropus subalpinus - vår-fnugfod (LC) 24 

Hydropus trichoderma - dunet fnugfod (VU) 9 

Hygrocybe acutoconica sensu lato 1 

Hygrocybe acutoconica - spidspuklet vokshat (LC) 7 

Hygrocybe calciphila - kalk-vokshat (EN) 3 

Hygrocybe cantharellus - kantarel-vokshat (NT) 2 

Hygrocybe ceracea - voksgul vokshat (LC) 4 

Hygrocybe chlorophana - gul vokshat (LC) 1 

Hygrocybe coccinea - cinnober-vokshat (LC) 1 

Hygrocybe conica var. conica - kegle-vokshat (LC) 7 

Hygrocybe conica - kegle-vokshat 4 

Hygrocybe insipida - liden vokshat (LC) 7 

Hygrocybe miniata - mønje-vokshat (LC) 1 

Hygrocybe mucronella - bitter vokshat (NT) 1 

Hygrocybe sp. - vokshat 1 

Hygrophoropsis aurantiaca - almindelig orangekantarel (LC) 7 

Hygrophorus chrysodon - gulfnugget sneglehat (NT) 4 

Hygrophorus discoxanthus - ildelugtende sneglehat (LC) 12 

Hygrophorus eburneus - elfenbens-sneglehat (LC) 12 

Hygrophorus poetarum - duftende sneglehat (CR) 1 

Hygrophorus pudorinus 1 

Hygrophorus unicolor - orangeøjet sneglehat (NT) 5 

Hymenochaete fuliginosa - dyster ruslædersvamp (DD) 1 

Hymenochaete rubiginosa - stiv ruslædersvamp (LC) 3 

Hymenochaetopsis corrugata - sprække-ruslædersvamp (NT) 1 

Hymenogaster olivaceus - storsporet knoldtrøffel (DD) 1 



Hymenogaster tener - liden knoldtrøffel (LC) 1 

Hymenogaster sp. - knoldtrøffel 1 

Hymenopellis radicata - almindelig pælerodshat (LC) 60 

Hymenoscyphus calyculus 2 

Hymenoscyphus caudatus - blad-stilkskive 2 

Hymenoscyphus fagineus - vellugtende stilkskive 2 

Hymenoscyphus fraxineus - asketoptørre-stilkskive 3 

Hymenoscyphus fructigenus - frugt-stilkskive 2 

Hymenoscyphus imberbis 1 

Hymenoscyphus laetus 1 

Hymenoscyphus repandus 1 

Hymenoscyphus scutula - almindelig stilkskive 3 

Hymenoscyphus serotinus - krumsporet stilkskive 3 

Hymenoscyphus suspectus 1 

Hymenoscyphus sp. - stilkskive 7 

Hyphoderma argillaceum (LC) 3 

Hyphoderma medioburiense (VU) 1 

Hyphoderma nemorale 1 

Hyphodontia alutaria (LC) 3 

Hyphodontia arguta (LC) 4 

Hypholoma capnoides - gran-svovlhat (LC) 3 

Hypholoma elongatum - slank svovlhat (LC) 1 

Hypholoma fasciculare - knippe-svovlhat (LC) 25 

Hypholoma lateritium - teglrød svovlhat (LC) 3 

Hypholoma marginatum - enlig svovlhat (LC) 1 

Hypochnicium cremicolor (NE) 1 

Hypochnicium erikssonii (LC) 1 

Hypogymnia physodes - almindelig kvistlav 2 

Hypogymnia tubulosa - finger-kvistlav 1 

Hypomyces aurantius - almindelig snylteskorpe 1 

Hypomyces cervinigenus 1 

Hypomyces microspermus 1 

Hypomyces sp. - snylteskorpe 1 

Hypoxylon fragiforme - kuljordbær (LC) 66 

Hypoxylon fuscum - kegleformet kulbær (LC) 1 

Hypoxylon julianii (DD) 2 

Hypoxylon macrocarpum - skorpe-kulbær (LC) 20 

Hypoxylon petriniae - nedsænket kulbær (LC) 4 

Hypoxylon rubiginosum - rustfarvet kulbær (LC) 15 

Hypoxylon sp. - kulbær 2 

Hysterangium stoloniferum - storsporet rodtrøffel (DD) 1 

Imleria badia - brunstokket rørhat (LC) 10 
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Infundibulicybe costata - brunstokket tragthat (LC) 1 

Infundibulicybe geotropa - stor tragthat (LC) 3 

Infundibulicybe gibba - almindelig tragthat (LC) 7 

Inocybe adaequata - vinrød trævlhat (LC) 8 

Inocybe albomarginata - lysrandet trævlhat (DD) 1 

Inocybe assimilata (LC) 1 

Inocybe asterospora - stjernesporet trævlhat (LC) 1 

Inocybe bongardii - Bongards trævlhat (LC) 5 

Inocybe calospora - pigsporet trævlhat (LC) 1 

Inocybe cervicolor - hjortebrun trævlhat (LC) 7 

Inocybe cincinnata var. cincinnata - lillabladet trævlhat (LC) 5 

Inocybe cincinnata var. major 3 

Inocybe cincinnata - lillabladet trævlhat 1 

Inocybe cookei - strågul trævlhat (LC) 1 

Inocybe corydalina - grønpuklet trævlhat (LC) 6 

Inocybe dulcamara - bittersød trævlhat (LC) 3 

Inocybe erinaceomorpha (LC) 1 

Inocybe erubescens - giftig trævlhat (LC) 6 

Inocybe flavella - gul trævlhat (VU) 2 

Inocybe fraudans - pæreduftende trævlhat (LC) 5 

Inocybe fuscidula - brunfibret trævlhat (LC) 3 

Inocybe geophylla - almindelig trævlhat (LC) 7 

Inocybe godeyi - orangerødmende trævlhat (LC) 8 

Inocybe griseolilacina - lillagrå trævlhat (LC) 1 

Inocybe hirtella - mandel-trævlhat (LC) 2 

Inocybe lacera var. lacera - laset trævlhat (LC) 2 

Inocybe langei - Langes trævlhat (LC) 1 

Inocybe lanuginosa - uldskællet trævlhat (LC) 1 

Inocybe lilacina - lilla trævlhat (LC) 3 

Inocybe maculata - plettet trævlhat (LC) 5 

Inocybe muricellata - stribestokket trævlhat (LC) 1 

Inocybe obscurobadia (LC) 1 

Inocybe petiginosa - liden trævlhat (LC) 12 

Inocybe praetervisa - grovfibret trævlhat (NT) 2 

Inocybe pseudoasterospora var. microsperma (DD) 1 

Inocybe pseudoreducta 1 

Inocybe pusio - violetfodet trævlhat (LC) 3 

Inocybe rimosa - gulbladet trævlhat i bred forstand 1 

Inocybe rimosa - gulbladet trævlhat (LC) 6 

Inocybe sindonia - bleg trævlhat (LC) 3 

Inocybe terrigena - skælstokket trævlhat (EN) 4 

Inocybe trinii 1 



Inocybe whitei - rødmende trævlhat (LC) 1 

Inocybe xanthomelas 1 

Inocybe sp. - trævlhat 5 

Inonotus cuticularis - kroghåret spejlporesvamp (LC) 11 

Inonotus obliquus - birke-spejlporesvamp (LC) 1 

Iodophanus testaceus 1 

Isaria farinosa - melet snyltekølle 4 

Ischnoderma resinosum - løv-tjæreporesvamp (EN) 3 

Jackrogersella cohaerens (LC) 24 

Jackrogersella multiformis (LC) 13 

Jugulospora rotula 1 

Junghuhnia nitida (LC) 2 

Karstenia rhopaloides 1 

Kirschsteiniothelia aethiops 1 

Kretzschmaria deusta - stor kulsvamp (LC) 130 

Krieglsteinera lasiosphaeriae - slimnål 1 

Kuehneromyces mutabilis - foranderlig skælhat (LC) 10 

Laccaria amethystina - violet ametysthat (LC) 21 

Laccaria bicolor - tvefarvet ametysthat (LC) 1 

Laccaria laccata - rød ametysthat (LC) 25 

Laccaria proxima - stor ametysthat (LC) 5 

Laccaria tortilis - krybende ametysthat (LC) 1 

Lachnella alboviolascens - grå frynserede (LC) 1 

Lachnella villosa - hvid frynserede (LC) 1 

Lachnum carneolum - kødfarvet frynseskive (LC) 1 

Lachnum impudicum - vinter-frynseskive (LC) 3 

Lachnum tenuissimum - spinkel frynseskive (LC) 1 

Lachnum virgineum - jomfru-frynseskive (LC) 1 

Lachnum sp. - frynseskive 4 

Lacrymaria lacrymabunda - grædende mørkhat (LC) 6 

Lacrymaria pyrotricha - ildhåret mørkhat (LC) 2 

Lactarius acris - rosamælket mælkehat (NT) 8 

Lactarius aurantiacus - mild mælkehat (LC) 1 

Lactarius azonites f. azonites 1 

Lactarius blennius - dråbeplettet mælkehat (LC) 11 

Lactarius camphoratus - kamfer-mælkehat (LC) 3 

Lactarius deliciosus - velsmagende mælkehat (LC) 1 

Lactarius deterrimus - gran-mælkehat (LC) 1 

Lactarius helvus - mose-mælkehat (LC) 1 

Lactarius lacunarum - sump-mælkehat (LC) 2 

Lactarius lilacinus - lilla mælkehat (LC) 1 

Lactarius necator - manddraber-mælkehat (LC) 4 
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Lactarius obscuratus - elle-mælkehat (LC) 7 

Lactarius omphaliformis - navle-mælkehat (LC) 1 

Lactarius pallidus - bleg mælkehat (LC) 4 

Lactarius pterosporus - vingesporet mælkehat (LC) 1 

Lactarius pubescens - dunet mælkehat 1 

Lactarius pyrogalus - hassel-mælkehat (LC) 1 

Lactarius quietus - ege-mælkehat (LC) 6 

Lactarius rubrocinctus - halsbånd-mælkehat (LC) 9 

Lactarius rufus - rødbrun mælkehat (LC) 3 

Lactarius subdulcis - sødlig mælkehat (LC) 16 

Lactarius tabidus - rynket mælkehat (LC) 8 

Lactarius torminosus - skægget mælkehat (LC) 1 

Lactarius violascens - gråviolet mælkehat (EN) 1 

Lactarius sp. - mælkehat 1 

Lactifluus volemus - spiselig mælkehat (EN) 1 

Laetiporus sulphureus - svovlporesvamp (LC) 5 

Langermannia gigantea - kæmpe-støvbold (LC) 8 

Lasiobelonium barbatum - skægget frynseskive (LC) 4 

Lasiosphaeria lanuginosa 1 

Lasiosphaeria ovina 3 

Lasiosphaeris hirsuta 3 

Lathagrium auriforme - øre-bævrelav 3 

Lathagrium fuscovirens - kalkstens-bævrelav 4 

Lecanora argentata - sølv-kantskivelav 11 

Lecanora carpinea - hviddugget kantskivelav 1 

Lecanora chlarotera - brun kantskivelav 16 

Lecanora conizaeoides - by-kantskivelav 1 

Lecanora expallens - bleggul kantskivelav 3 

Lecanora glabrata - bøge-kantskivelav 2 

Lecanora hagenii - hagens kantskivelav 2 

Lecanora impudens - støv-kantskivelav 1 

Lecanora intumescens - filtrandet kantskivelav 2 

Lecanora pulicaris - almindelig kantskivelav 2 

Lecanora subfusca 1 

Lecanora sulphurea - svovlgul kantskivelav 1 

Leccinum scabrum - brun skælrørhat (LC) 2 

Leccinum variicolor - flammet skælrørhat (LC) 1 

Leccinum versipelle - orange skælrørhat (LC) 1 

Lecidea sp. 1 

Lecidella elaeochroma f. soralifera 1 

Lecidella elaeochroma - grågrøn skivelav 5 

Lecidella euphorea 1 



Lentinellus cochleatus - anis-savbladhat (LC) 1 

Lentinus brumalis - vinter-stilkporesvamp (LC) 5 

Lentinus substrictus - forårs-stilkporesvamp (LC) 1 

Leotia lubrica - ravsvamp 5 

Lepiota boudieri - rustbrun parasolhat (LC) 10 

Lepiota brunneoincarnata - brunrød parasolhat (LC) 2 

Lepiota castanea - kastaniebrun parasolhat (LC) 5 

Lepiota cingulum - guirlande-parasolhat (CR) 9 

Lepiota clypeolaria - flosset parasolhat (LC) 3 

Lepiota cristata - stinkende parasolhat (LC) 29 

Lepiota echinella - finskællet parasolhat (VU) 1 

Lepiota erminea - hvid parasolhat (LC) 1 

Lepiota fuscovinacea - vinrød parasolhat (VU) 5 

Lepiota grangei - grønskællet parasolhat (EN) 3 

Lepiota magnispora - gulfnugget parasolhat (LC) 1 

Lepiota subalba - hvidlig parasolhat (LC) 5 

Lepiota subincarnata - kødfarvet parasolhat (LC) 2 

Lepiota sp. - parasolhat 1 

Lepista nuda - violet hekseringshat (LC) 7 

Lepista panaeolus - marmoreret hekseringshat (LC) 2 

Lepista saeva - bleg hekseringshat (LC) 2 

Lepista sordida - spinkel hekseringshat (LC) 5 

Lepraria incana - almindelig støvlav 6 

Lepraria sp. 5 

Leptogium subtile 2 

Leptogium sp. 1 

Leptosphaeria acuta - spids kulkegle 3 

Leptosphaeria doliolum - skærm-kulkegle 3 

Leptosporomyces fuscostratus (NA) 2 

Leptotrochila ranunculi - ranunkel-bladskive 2 

Leratiomyces squamosus var. thrausta 2 

Leratiomyces squamosus - skællet bredblad (LC) 2 

Leucoagaricus leucothites var. carneifolius - grånende silkehat 1 

Leucocybe connata - knippe-tragthat (LC) 2 

Leucopaxillus tricolor - trefarvet tragtridderhat (CR) 2 

Lichenodiplis pertusariicola 1 

Lichenopeltella nigroannulata 3 

Limacella guttata - tåre-snekkehat (LC) 4 

Limacella vinosorubescens - rosabrun snekkehat 1 

Lindbladia tubulina 1 

Lindtneria trachyspora - orange labyrinthinde (VU) 7 
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Litschauerella clematidis (LC) 2 

Lobaria virens - lysegrøn lungelav 2 

Lopadostoma gastrinum 1 

Lophiostoma viridarium 3 

Lycogala epidendrum - almindelig rødært 11 

Lycoperdon echinatum - pindsvine-støvbold (LC) 7 

Lycoperdon excipuliforme - højstokket støvbold (LC) 1 

Lycoperdon mammiforme - rosa støvbold (VU) 1 

Lycoperdon nigrescens - sortagtig støvbold (LC) 1 

Lycoperdon perlatum - krystal-støvbold (LC) 10 

Lycoperdon pratense - flad støvbold (LC) 1 

Lycoperdon pyriforme - pære-støvbold (LC) 34 

Lycoperdon utriforme - skællet støvbold (LC) 6 

Lyomyces sambuci - almindelig hyldehinde (LC) 3 

Lyophyllum deliberatum - gråbrun gråblad (EN) 1 

Lyophyllum eustygium - tykbladet gråblad (EN) 3 

Lyophyllum paelochroum - blånende gråblad (NT) 1 

Macrocystidia cucumis var. latifolia 2 

Macrocystidia cucumis var. leucospora 2 

Macrolepiota excoriata - mark-kæmpeparasolhat (LC) 3 

Macrolepiota mastoidea - puklet kæmpeparasolhat (LC) 1 

Macrolepiota procera - stor kæmpeparasolhat (LC) 2 

Marasmiellus ramealis - gren-bruskhat (LC) 3 

Marasmius bulliardii - furet bruskhat (LC) 5 

Marasmius cohaerens - hornstokket bruskhat (LC) 7 

Marasmius collinus - bakke-bruskhat (DD) 3 

Marasmius curreyi - teglrød bruskhat (LC) 1 

Marasmius oreades - elledans-bruskhat (LC) 7 

Marasmius rotula - hjul-bruskhat (LC) 29 

Marasmius torquescens - filtfodet bruskhat (LC) 17 

Marasmius wynnei - hvælvet bruskhat (LC) 18 

Marcelleina rickii 1 

Megacollybia platyphylla - bredbladet væbnerhat (LC) 36 

Megalaria laureri - bøge-megalaria 4 

Megalocystidium luridum (LC) 1 

Melampsora laricis-populina 1 

Melampsoridium betulinum 1 

Melanamphora spinifera - bøgefod-kulhals 6 

Melanelixia fuliginosa - sod-skållav 2 

Melanelixia glabratula - glinsende skållav 5 

Melanogaster ambiguus - lille slimtrøffel (LC) 1 

Melanogaster broomeanus - broget slimtrøffel (LC) 1 



Melanohalea laciniatula - småfliget skållav 1 

Melanoleuca brevipes - kortstokket munkehat (LC) 1 

Melanoleuca friesii - hvidbladet munkehat (LC) 1 

Melanoleuca grammopodia - stribestokket munkehat (LC) 3 

Melanoleuca polioleuca var. polioleuca - almindelig 
munkehat (LC) 

4 

Melanoleuca polioleuca - almindelig munkehat 3 

Melanoleuca sp. - munkehat 1 

Melanomma pulvis-pyrius 1 

Melanophyllum haematospermum - sodet parasolhat (LC) 7 

Melastiza carbonicola 1 

Melomastia mastoidea 4 

Membranomyces delectabilis (DD) 1 

Menispora britannica 1 

Mensularia nodulosa - bøge-spejlporesvamp (LC) 10 

Mensularia radiata - elle-spejlporesvamp (LC) 9 

Meripilus giganteus - kæmpeporesvamp (LC) 11 

Merismodes anomalus - almindelig læderskål (LC) 2 

Merismodes fasciculata - knippe-læderskål (LC) 1 

Metatrichia floriformis 1 

Metatrichia vesparium 1 

Micarea prasina - grøn kornlav 1 

Micarea sp. 1 

Microbotryum stellariae 1 

Microglossum nudipes - turkis-farvetunge 5 

Microglossum olivaceum - olivenbrun farvetunge (EN) 1 

Milesina kriegeriana 2 

Miyagia pseudosphaeria 1 

Moelleropsis nebulosa 1 

Mollisia cinerea - almindelig gråskive 14 

Mollisia discolor - tofarvet gråskive 1 

Mollisia ligni - ved-gråskive 1 

Mollisia olivascens 2 

Mollisia sp. - gråskive 2 

Morchella esculenta - spiselig morkel 2 

Mucidula mucida - porcelænshat (LC) 15 

Mutinus caninus - hunde-stinksvamp (LC) 5 

Mycena abramsii - sommer-huesvamp (LC) 4 

Mycena acicula - orange huesvamp (LC) 14 

Mycena aetites - plæne-huesvamp (LC) 5 

Mycena amicta - iris-huesvamp (LC) 3 

Mycena atropapillata - mørkpuklet huesvamp 3 
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Mycena capillaris - trådfin huesvamp (LC) 10 

Mycena cinerella - mel-huesvamp (LC) 1 

Mycena citrinomarginata - gulægget huesvamp (LC) 3 

Mycena cretata 1 

Mycena crocata - gulmælket huesvamp (LC) 71 

Mycena diosma - tobaks-huesvamp (LC) 2 

Mycena epipterygia - gulstokket huesvamp (LC) 3 

Mycena erubescens - galde-huesvamp (LC) 9 

Mycena filopes - jod-huesvamp (LC) 6 

Mycena flavescens - grågul huesvamp (LC) 9 

Mycena galericulata - toppet huesvamp (LC) 38 

Mycena galopus var. galopus - hvidmælket huesvamp 1 

Mycena galopus - hvidmælket huesvamp (LC) 18 

Mycena haematopus - blødende huesvamp (LC) 81 

Mycena hiemalis - sen huesvamp (LC) 10 

Mycena leptocephala - klor-huesvamp (LC) 10 

Mycena meliigena - vinrød bark-huesvamp (NT) 1 

Mycena mirata (LC) 8 

Mycena olida - bleg huesvamp (LC) 17 

Mycena olivaceomarginata - brunægget huesvamp (LC) 4 

Mycena pelianthina - mørkbladet huesvamp (LC) 6 

Mycena polyadelpha - egeblads-huesvamp (LC) 2 

Mycena polygramma - mangestribet huesvamp (LC) 2 

Mycena pseudocorticola - gråblå bark-huesvamp (LC) 2 

Mycena pseudopicta - overdrevs-huesvamp (EN) 1 

Mycena pterigena - bregne-huesvamp (LC) 2 

Mycena pura - skær huesvamp (LC) 31 

Mycena renati - smuk huesvamp (LC) 21 

Mycena riparia - star-huesvamp (DD) 1 

Mycena rosea - rosa huesvamp (LC) 14 

Mycena rubromarginata - rødægget huesvamp (LC) 1 

Mycena sanguinolenta - rødmælket huesvamp (LC) 14 

Mycena scirpicola 1 

Mycena speirea - kvist-huesvamp (LC) 23 

Mycena stylobates - fureskivet huesvamp (LC) 1 

Mycena tenerrima - pudret huesvamp (LC) 5 

Mycena vitilis - blankstokket huesvamp (LC) 16 

Mycena xantholeuca - cremehvid huesvamp 1 

Mycena zephirus - brunplettet huesvamp (LC) 5 

Mycena sp. - huesvamp 4 

Mycenastrum corium - læderbold (DD) 1 

Mycenella bryophila - mos-dughat (DD) 2 



Mycenella lasiosperma - stjernesporet dughat (LC) 1 

Mycenella trachyspora - rødprikket dughat (LC) 5 

Mycenella sp. - dughat 1 

Mycetinis alliaceus - stor løghat (LC) 93 

Mycobilimbia pilularis 1 

Mycocalicium subtile - ved-nålesvamp 1 

Mycosphaerella clymenia 1 

Mycosphaerella punctiformis 1 

Mycosphaerella ulmi 1 

Myxarium nucleatum - klar bævretop (LC) 11 

Myxomycota sp. - svampedyr 1 

Naucoria amarescens - bitter knaphat (LC) 1 

Naucoria escharioides - lys elle-knaphat (LC) 8 

Naucoria scolecina - mørk elle-knaphat (LC) 5 

Naucoria subconspersa - filtet knaphat (DD) 2 

Nectria cinnabarina - almindelig cinnobersvamp 12 

Nectria pallidula 1 

Nemania aenea - storsporet kuldyne (LC) 7 

Nemania atropurpurea - purpursort kuldyne (LC) 4 

Nemania aureolutea - mose-kuldyne (DD) 1 

Nemania chestersii - stribesporet kuldyne (LC) 24 

Nemania confluens - indsænket kuldyne (LC) 7 

Nemania maritima (LC) 1 

Nemania prava - kobbersporet kuldyne (LC) 1 

Nemania reticulata - hovpore-kuldyne (NA) 1 

Nemania serpens - almindelig kuldyne (LC) 31 

Nemania sp. - kuldyne 3 

Neobarya parasitica 1 

Neohygrocybe nitrata - stinkende vokshat (NT) 1 

Neonectria coccinea 2 

Neottiella rutilans - jomfruhår-mosbæger 1 

Niptera pilosa 1 

Nitschkia grevillei 1 

Nitschkia parasitans 1 

Ochrolechia subviridis - vorte-blegskivelav 1 

Ochrolechia turneri - turners blegskivelav 1 

Octaviania asterosperma - vellugtende løvtrøffel (LC) 1 

Odontia crinalis - pigget frynsehinde (VU) 2 

Odonticium septocystidia 4 

Odoria alborubescens (Bourdot & Galzin) V. Papp & Dima - 
rosa fedtporesvamp (EN) 

1 

Oligonema flavidum 3 
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Oligoporus stipticus - bitter kødporesvamp (LC) 4 

Olla scrupulosa 1 

Onygena corvina - fjersvamp 2 

Opegrapha corticola 1 

Opegrapha rufescens - brun bogstavlav 4 

Opegrapha vermicellifera - nåleprikket bogstavlav 5 

Opegrapha viridis - grøn bogstavlav 3 

Opegrapha vulgata - oliven-bogstavlav 6 

Opegrapha sp. 3 

Ophiocordyceps entomorrhiza - grå snyltekølle 2 

Ophiocordycipitaceae sp. 1 

Orbilia leucostigma - krumsporet voksskive 15 

Orbilia luteorubella 2 

Orbilia sp. - voksskive 1 

Osmoporus odoratus - duftende korkhat (LC) 1 

Otidea alutacea - læder-ørebæger 2 

Otidea concinna - citrongul ørebæger 2 

Otidea onotica - æsel-ørebæger 1 

Otidea sp. - ørebæger 1 

Oxyporus populinus - poppelporesvamp (LC) 2 

Oxyporus sp. - poppelporesvamp 1 

Panaeolus acuminatus - høj glanshat (LC) 1 

Panaeolus fimicola - tidlig glanshat (LC) 4 

Panaeolus foenisecii - høslætsvamp (LC) 3 

Panaeolus guttulatus - dråbe-glanshat (DD) 4 

Panaeolus olivaceus - lysstokket glanshat (LC) 1 

Panaeolus papilionaceus - almindelig glanshat (LC) 4 

Panellus stipticus - kliddet epaulethat (LC) 1 

Panus conchatus - filtstokket læderhat (LC) 1 

Paralepista flaccida - brunstænket hekseringshat (LC) 3 

Paralepista gilva - plettet hekseringshat (LC) 1 

Parasola auricoma - hansens hjulhat (LC) 4 

Parasola conopilus - kegle-hjulhat (LC) 10 

Parasola kuehneri - skygge-hjulhat (LC) 1 

Parasola lactea - glat hjulhat (LC) 6 

Parasola megasperma - storsporet hjulhat (LC) 1 

Parasola misera - lillebitte hjulhat (LC) 3 

Parasola plicatilis - plæne-hjulhat (LC) 4 

Parasola sp. - hjulhat 1 

Paraxerula caussei - dunet pælerodshat (EN) 3 

Parmelia sulcata - rynket skållav 2 

Patellaria atrata 1 



Paxillus involutus - almindelig netbladhat (LC) 13 

Peltigera didactyla - liden skjoldlav 1 

Peltigera leucophlebia - året skjoldlav 1 

Peltigera polydactylon - finger-skjoldlav 1 

Peltigera praetextata - kruset skjoldlav 8 

Peltigera rufescens - brun skjoldlav 3 

Peltigera venosa - vifte-skjoldlav 2 

Peniophora cinerea - grå voksskind (LC) 4 

Peniophora hydnoidea (LC) 1 

Peniophora incarnata - laksefarvet voksskind (LC) 9 

Peniophora limitata - mørkrandet voksskind (LC) 6 

Peniophora lycii - grynet voksskind (LC) 12 

Peniophora polygonia - polygon-voksskind (LC) 1 

Peniophora quercina - ege-voksskind (LC) 2 

Peniophora rufomarginata - linde-voksskind (LC) 1 

Peniophora sp. - voksskind 1 

Peniophorella guttulifera (NT) 1 

Peniophorella praetermissa (LC) 4 

Peniophorella pubera - dunet kalkskind (LC) 1 

Perichaena depressa 1 

Periconia byssoides 1 

Peronospora dentariae 1 

Pertusaria albescens - hvidmelet prikvortelav 1 

Pertusaria coccodes - skurvet prikvortelav 3 

Pertusaria hymenea - åben prikvortelav 2 

Pertusaria leioplaca - tynd prikvortelav 4 

Pertusaria pertusa - almindelig prikvortelav 6 

Peziza ampliata 1 

Peziza arvernensis 2 

Peziza exogelatinosa 4 

Peziza fimeti - møg-bægersvamp 4 

Peziza gerardii 2 

Peziza michelii - gulkødet bægersvamp 3 

Peziza polaripapulata 1 

Peziza repanda - udbredt bægersvamp 1 

Peziza retrocurvata 2 

Peziza saniosa - blåmælket bægersvamp 5 

Peziza succosa - gulmælket bægersvamp 8 

Peziza succosella 2 

Peziza varia - Ved-bægersvamp 9 

Peziza vesiculosa - blære-bægersvamp 3 

Peziza sp. - bægersvamp 7 
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Phaeolepiota aurea - gyldenhat (LC) 2 

Phaeolus schweinitzii - brunporesvamp (LC) 3 

Phaeomarasmius erinaceus - spidsskælhat (LC) 1 

Phaeonematoloma myosotis - slimet svovlhat (LC) 1 

Phaeophyscia orbicularis - grågrøn rosetlav 3 

Phaeosphaeria fuckelii 1 

Phaeosphaeria sparsa 1 

Phaeospora parasitica 2 

Phallus impudicus - almindelig stinksvamp (LC) 11 

Phanerochaete deflectens (DD) 1 

Phanerochaete laevis (LC) 2 

Phanerochaete sordida (LC) 2 

Phanerochaete tuberculata (LC) 1 

Phanerochaete velutina - dunet randtråd (LC) 4 

Phanerochaete sp. - randtråd 3 

Phellinopsis conchata - pile-ildporesvamp (LC) 2 

Phellinus pomaceus - blomme-ildporesvamp 5 

Phellinus tremulae - aspe-ildporesvamp (NT) 2 

Phellodon confluens - pjaltet læderpigsvamp (EN) 4 

Phellodon connatus - vellugtende læderpigsvamp (EN) 2 

Phellodon niger - mørk læderpigsvamp (VU) 43 

Phellodon tomentosus - tragtformet læderpigsvamp (VU) 4 

Phlebia aurea - lang vokspig (LC) 2 

Phlebia lilascens (LC) 1 

Phlebia radiata - stråle-åresvamp (LC) 4 

Phlebia subochracea - svovl-åresvamp (NT) 7 

Phlebia tremellosa - bævrende åresvamp (LC) 5 

Phlebia tuberculata 6 

Phlebia uda - citrongul vokspig (LC) 5 

Phlebiella vaga - svovl-strenghinde (LC) 7 

Phlebiopsis gigantea - kæmpebarksvamp (LC) 2 

Phleogena faginea - pudderkølle (LC) 6 

Phlyctis argena - almindelig sølvlav 9 

Pholiota adiposa - højtsiddende skælhat (LC) 1 

Pholiota flammans - flamme-skælhat (LC) 1 

Pholiota gummosa - grøngul skælhat (LC) 2 

Pholiota lucifera - brandgul skælhat (VU) 1 

Pholiota squarrosa - krumskællet skælhat (LC) 3 

Pholiotina aporos - tidlig dansehat (LC) 1 

Pholiotina arrhenii - ring-dansehat (LC) 1 

Pholiotina brunnea - slør-dansehat (LC) 1 

Pholiotina mairei - spinkel dansehat (LC) 5 



Pholiotina nemoralis var. dentatomarginta 1 

Pholiotina pygmaeoaffinis - bleg dansehat (LC) 1 

Pholiotina rugosa - giftig dansehat (LC) 1 

Pholiotina striipes - knippe-dansehat (LC) 2 

Pholiotina teneroides - tosporet dansehat (DD) 2 

Pholiotina velata - tandet dansehat (LC) 2 

Phoma minutula 1 

Phomatospora dinemasporium 1 

Phomopsis salicina 1 

Phragmidium bulbosum 1 

Phragmidium mucronatum 2 

Phragmidium rubi-idaei 1 

Phragmidium tuberculatum 1 

Phragmidium violaceum 4 

Phyllachora dactylidis 1 

Phyllactinia guttata 1 

Phylloporus pelletieri - lamel-rørhat (EN) 2 

Phyllotopsis nidulans - okkerblad (EN) 1 

Physcia adscendens - hætte-rosetlav 5 

Physcia tenella - spæd rosetlav 5 

Physconia distorta - pudret dugrosetlav 1 

Physconia grisea - hvidgrå dugrosetlav 1 

Physconia perisidiosa - liden dugrosetlav 1 

Physisporinus sanguinolentus - blod-skorpeporesvamp (LC) 16 

Physisporinus vitreus - mastesvamp (LC) 4 

Picipes melanopus - sortfodet stilkporesvamp (VU) 19 

Piptoporus betulinus - birkeporesvamp (LC) 9 

Placidium lachneum - rødbrun læderlav 5 

Platystomum compressum 1 

Pleurosticta acetabulum - stor skållav 1 

Pleurotus ostreatus - almindelig østershat (LC) 3 

Plicariella flavovirens- oliven vortebæger 5 

Plicariella scabrosa – brun vortebæger 1 

Plicatura crispa - krusblad (NT) 20 

Pluteus atromarginatus - sortrandet skærmhat (VU) 1 

Pluteus cervinus - sodfarvet skærmhat (LC) 38 

Pluteus cyanopus - blåfodet skærmhat (DD) 2 

Pluteus ephebeus - gråfibret skærmhat (LC) 8 

Pluteus exiguus - finskællet skærmhat (EN) 3 

Pluteus hispidulus - stivhåret skærmhat (VU) 2 

Pluteus luctuosus - mørkægget skærmhat (LC) 1 

Pluteus nanus - pudret skærmhat (LC) 2 
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Pluteus pallescens - randstribet skærmhat (NA) 1 

Pluteus phlebophorus - netåret skærmhat (LC) 2 

Pluteus podospileus - fløjls-skærmhat (LC) 4 

Pluteus pouzarianus - plantage-skærmhat (LC) 1 

Pluteus romellii - gulstokket skærmhat (LC) 19 

Pluteus salicinus - stiv skærmhat (LC) 40 

Pluteus semibulbosus - knoldet skærmhat (LC) 2 

Pluteus thomsonii - gråstokket skærmhat (LC) 5 

Pluteus umbrosus var. albus 1 

Pluteus umbrosus var. umbrosus - skygge-skærmhat (NT) 5 

Pluteus umbrosus - skygge-skærmhat 5 

Pluteus sp. - skærmhat 1 

Podosordaria tulasnei 1 

Podospora decipiens 1 

Podospora tetraspora 1 

Polycauliona candelaria - tue-væggelav 1 

Polycauliona phlogina - flammet orangelav 1 

Polycauliona polycarpa - mangefrugtet væggelav 1 

Polycephalomyces ramosus 2 

Polydesmia pruinosa - dunskive (LC) 1 

Polyporus tuberaster - knoldet stilkporesvamp (LC) 10 

Porotheleum fimbriatum - poreskål (VU) 4 

Porpidia crustulata 7 

Postia alni - blegblå kødporesvamp 9 

Postia caesia - blålig kødporesvamp (LC) 6 

Postia lactea - mælkehvid kødporesvamp (LC) 3 

Proliferodiscus pulveraceus - askegrå frynseskive (LC) 1 

Propolis farinosa - vedsprængerskive 1 

Protoblastenia rupestris - kalk-gulskivelav 5 

Protocrea farinosa 6 

Protopannaria pezizoides - småskællet filtlav 3 

Protostropharia semiglobata - halvkugleformet bredblad (LC) 2 

Psathyrella candolleana - Candolles mørkhat (LC) 7 

Psathyrella clivensis - eng-mørkhat (LC) 6 

Psathyrella corrugis - rødægget mørkhat (LC) 5 

Psathyrella cotonea - skællet mørkhat (LC) 1 

Psathyrella fusca - gråbladet mørkhat (LC) 2 

Psathyrella leucotephra - askehvid mørkhat (VU) 2 

Psathyrella maculata - sortskællet mørkhat (LC) 2 

Psathyrella microrrhiza - rod-mørkhat 5 

Psathyrella obtusata (LC) 3 

Psathyrella panaeoloides - kantsporet mørkhat (LC) 3 



Psathyrella piluliformis - lysstokket mørkhat (LC) 5 

Psathyrella rostellata - næbbet mørkhat (LC) 1 

Psathyrella rubiginosa (LC) 1 

Psathyrella spadiceogrisea - gråbrun mørkhat (LC) 5 

Psathyrella supernula - stinkende mørkhat (LC) 1 

Psathyrella thujina - staude-mørkhat (LC) 1 

Psathyrella sp. - mørkhat 5 

Pseudaleuria fibrillosa 1 

Pseudobaeospora pyrifera - stor røghat 1 

Pseudobaeospora sp. - røghat 1 

Pseudoclitopilus rhodoleucus - rosabladet tragtridderhat (NT) 2 

Pseudopeziza trifolii - kløver-bladskive 3 

Pseudosagedia aenea - grønlig porina 6 

Pseudoschismatomma rufescens 2 

Pseudotomentella tristis (LC) 3 

Psilachnum chrysostigmum - gulnende hårskive (LC) 2 

Psilachnum inquilinum - padderok-hårskive (LC) 1 

Psilachnum lateritioalbum (LC) 1 

Psilocistella conincola 1 

Pterula gracilis - trådformet fjerkølle (LC) 1 

Puccinia brachypodii 1 

Puccinia coronata 1 

Puccinia dentariae 3 

Puccinia festucae 1 

Puccinia graminis - græssernes sortrust 6 

Puccinia hieracii 1 

Puccinia pulverulenta 1 

Puccinia sessilis 1 

Puccinia violae 4 

Pucciniastrum agrimoniae 1 

Pulvinula sp. - pudebæger 1 

Pyrenopeziza petiolaris - ahorn-gråskive 1 

Pyrenula chlorospila - indsænket kernelav 1 

Pyrenula macrospora 1 

Pyrenula nitida - glinsende kernelav 12 

Pyronema domesticum - dunet askebæger 1 

Quaternaria quaternata - bøge-korsprik 3 

Radulomyces confluens - glat naftalinskind (LC) 3 

Ramaria botrytis - drue-koralsvamp (VU) 1 

Ramaria flava (EN) 1 

Ramaria sanguinea - blodplettet koralsvamp (VU) 4 

Ramaria stricta - rank koralsvamp (LC) 27 
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Ramariopsis crocea - gylden køllesvamp (LC) 6 

Ramariopsis kunzei - mangegrenet køllesvamp (LC) 3 

Ramariopsis luteoochracea 1 

Ramariopsis pulchella - violet køllesvamp (VU) 7 

Ramariopsis rufipes 1 

Ramariopsis tenuicula - spinkel køllesvamp (LC) 1 

Ramariopsis sp. - køllesvamp 1 

Ramularia primulae 1 

Resinicium bicolor - voksagtig tandsvamp (LC) 2 

Resupinatus applicatus - lysfiltet barkhat (LC) 4 

Reticularia lycoperdon - skinnende støvpude 1 

Rhizocarpon concentricum 1 

Rhizocarpon geographicum - gulgrøn landkortlav 1 

Rhizocarpon richardii 1 

Rhizomarasmius setosus - bøgeblads-bruskhat (LC) 12 

Rhizomarasmius undatus - ørnebregne-bruskhat (EN) 1 

Rhodocollybia butyracea f. asema - horngrå fladhat 8 

Rhodocollybia fodiens - nordisk fladhat (DD) 1 

Rhodocollybia maculata - plettet fladhat (LC) 2 

Rhodocybe gemina - kødfarvet troldhat (LC) 1 

Rhodophana melleopallens - gul troldhat (EN) 1 

Rhodophana nitellina - orangebrun troldhat (VU) 2 

Rhytisma acerinum - ahorn-rynkeplet 18 

Rickenella fibula - orange mosnavlehat (LC) 20 

Rickenella swartzii - finstokket mosnavlehat (LC) 6 

Rimbachia arachnoidea - Almindelig mosskål (LC) 2 

Ripartites tricholoma - almindelig skæghat (LC) 2 

Rosellinia corticium 1 

Rosellinia marcucciana 2 

Rosellinia sp. - kulkaviar 1 

Rubroboletus satanas - Satans rørhat (VU) 20 

Russula acrifolia - skarpbladet skørhat (LC) 3 

Russula albonigra - sorthvid skørhat (VU) 1 

Russula alnetorum - elle-skørhat (NT) 1 

Russula anthracina - kul-skørhat (VU) 1 

Russula aurea - gylden skørhat (LC) 3 

Russula betularum - bleg gift-skørhat (LC) 1 

Russula chloroides - grønhalset skørhat (LC) 1 

Russula curtipes - kortstokket skørhat (LC) 3 

Russula cyanoxantha - broget skørhat (LC) 12 

Russula delica - tragt-skørhat (LC) 6 

Russula densifolia - tætbladet skørhat (LC) 3 



Russula emetica - stor gift-skørhat (LC) 2 

Russula faginea - bøge-skørhat (LC) 1 

Russula fellea - galde-skørhat (LC) 14 

Russula foetens - stinkende skørhat (LC) 4 

Russula globispora 1 

Russula grata - marcipan-skørhat (LC) 2 

Russula grisea - grålig skørhat (LC) 2 

Russula heterophylla - gaffelbladet skørhat (LC) 2 

Russula insignis (DD) 1 

Russula ionochlora - violetgrøn skørhat (LC) 3 

Russula lepida - fastkødet skørhat (LC) 4 

Russula maculata - plettet skørhat (LC) 13 

Russula mairei - lille gift-skørhat (LC) 17 

Russula nigricans - sværtende skørhat (LC) 21 

Russula ochroleuca - okkergul skørhat (LC) 17 

Russula olivacea - stor skørhat (LC) 4 

Russula pectinatoides - mild kam-skørhat (LC) 1 

Russula puellaris - gulstokket skørhat (LC) 1 

Russula risigallina - abrikos-skørhat (LC) 5 

Russula silvestris - mellemstor gift-skørhat 1 

Russula solaris - sol-skørhat (LC) 1 

Russula subfoetens - honninggul skørhat (LC) 1 

Russula undulata - purpurbroget skørhat (LC) 7 

Russula vesca - spiselig skørhat (LC) 5 

Russula veternosa - blødkødet skørhat (LC) 1 

Russula violeipes - ferskengul skørhat (LC) 4 

Russula virescens - spanskgrøn skørhat (LC) 1 

Russula viscida - knippe-skørhat (LC) 2 

Russula xerampelina - hummer-skørhat (LC) 1 

Russula zonatula - zone-skørhat (CR) 2 

Russula sp. - skørhat 3 

Rutstroemia luteovirescens - olivengul brunskive 6 

Rutstroemia sydowiana - egeblads-brunskive 1 

Ruzenia spermoides 4 

Sarcodon fennicus 1 

Sarcodon imbricatus - skællet kødpigsvamp (VU) 3 

Sarcodon lepidus (CR) 22 

Sarcodon scabrosus - blåfodet kødpigsvamp (CR) 6 

Sarcodon sp. - kødpigsvamp 2 

Sarcomyxa serotina - gummihat (LC) 2 

Sarcoscypha coccinea - skarlagen-pragtbæger 22 

Sarcosphaera coronaria - stjernebæger 31 
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Sawadaea bicornis 2 

Schizophyllum commune - kløvblad (LC) 9 

Scleroderma areolatum - plettet bruskbold (LC) 8 

Scleroderma bovista - bovist-bruskbold (LC) 1 

Scleroderma citrinum - almindelig bruskbold (LC) 12 

Scleroderma verrucosum - stilket bruskbold (LC) 4 

Scoliciosporum chlorococcum - by-snosporelav 6 

Scopuloides rimosa - dughinde (LC) 15 

Scutellinia barlae 2 

Scutellinia legaliae 1 

Scutellinia minor 1 

Scutellinia nigrohirtula 1 

Scutellinia scutellata - frynset skjoldbæger 11 

Scutellinia setosa - pindsvine-skjoldbæger 1 

Scutellinia subhirtella 3 

Scutellinia sp. - skjoldbæger 1 

Scutula epiblastematica 1 

Scytinium biatorinum 1 

Scytinium gelatinosum - gelé-hindelav 1 

Scytinium lichenoides - frynset hindelav 17 

Scytinium pulvinatum 3 

Scytinium schraderi - grubet hindelav 3 

Sebacina epigaea (LC) 4 

Sebacina incrustans - krybende bævretalg (LC) 2 

Sebacina sp. - bævretalg 2 

Serpula himantioides - tyndkødet hussvamp (LC) 3 

Sidera vulgaris - fin flødeporesvamp 3 

Simocybe centunculus var. centunculus - enlig skyggehat (LC) 3 

Simocybe centunculus - enlig skyggehat (LC) 5 

Simocybe haustellaris - skæv skyggehat (LC) 1 

Simocybe reducta - tynd skyggehat (DD) 1 

Simocybe sumptuosa - stor skyggehat (VU) 1 

Sirobasidium albidum 1 

Sistotrema brinkmannii (LC) 2 

Sistotrema efibulatum (NE) 1 

Sistotrema muscicola (LC) 1 

Skeletocutis nivea - stor krystalporesvamp (LC) 23 

Solorina saccata - stor sæklav 29 

Sphaerobolus stellatus - bombekaster (LC) 4 

Sphaerotheca mors-uvae 1 

Spinellus fusiger - huenål 1 



Spondylocladiopsis cupulicola 1 

Spongipellis pachyodon (NA) 1 

Steccherinum fimbriatum - trådet skønpig (LC) 26 

Steccherinum litschaueri (EN) 1 

Steccherinum ochraceum - almindelig skønpig (LC) 13 

Steccherinum subcrinale (EN) 1 

Steccherinum sp. - skønpig 1 

Stemonitis fusca var. rufescens 2 

Stemonitis fusca - sodbrun støvkølle 4 

Stemonitopsis typhina - skinnende støvkølle 2 

Stereum hirsutum - håret lædersvamp (LC) 21 

Stereum rugosum - rynket lædersvamp (LC) 12 

Stereum sanguinolentum - blødende lædersvamp (LC) 3 

Stereum subtomentosum - smuk lædersvamp (LC) 9 

Stictis sp. 1 

Stigmidium congestum 1 

Stigmidium sp. 9 

Strobilomyces strobilaceus - koglerørhat (LC) 3 

Strobilurus esculentus - gran-koglehat (LC) 9 

Stropharia aeruginosa - spanskgrøn bredblad (LC) 3 

Stropharia coronilla - ager-bredblad (LC) 2 

Stropharia cyanea - blågrøn bredblad (LC) 7 

Stypella dubia - dunet bævregryn (EN) 3 

Stypella legonii (NA) 4 

Stypella subhyalina - kerne-bævregryn (LC) 1 

Stypella sp. - bævregryn 3 

Subulicystidium longisporum - almindelig pigtrådshinde (LC) 6 

Suillellus luridus - netstokket indigorørhat (LC) 9 

Suillellus queletii - glatstokket indigorørhat (VU) 7 

Suillus granulatus - kornet slimrørhat (LC) 3 

Suillus grevillei var. grevillei - lærke-slimrørhat (LC) 5 

Suillus grevillei - lærke-slimrørhat 2 

Suillus luteus - brungul slimrørhat (LC) 1 

Suillus viscidus - olivengrå slimrørhat (LC) 1 

Suillus sp. - slimrørhat 1 

Sutorius luridiformis - punktstokket indigorørhat (LC) 2 

Symphytocarpus trechisporus 1 

Syspastospora parasitica 1 

Taeniolella sp. 3 

Tapesia sp. - gråskive 1 

Tapinella atrotomentosa - sortfiltet viftesvamp (LC) 1 

Tapinella panuoides - tømmer-viftesvamp (LC) 1 
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Tarzetta cupularis - gulbrun pokalbæger 3 

Tephrocybe rancida - mel-gråblad (LC) 1 

Tephromela atra - sortfrugtet kantskivelav 1 

Thanatephorus cucumeris (LC) 1 

Thanatephorus fusisporus (LC) 3 

Thelephora anthocephala - busk-frynsesvamp (NT) 1 

Thelephora terrestris - fliget frynsesvamp (LC) 2 

Thyridaria macrostomoides 1 

Tomentella asperula (DD) 1 

Tomentella bryophila (LC) 2 

Tomentella cinerascens (LC) 1 

Tomentella coerulea (LC) 2 

Tomentella ferruginea (LC) 1 

Tomentella griseoumbrina (DD) 1 

Tomentella lapida (LC) 1 

Tomentella lateritia (VU) 22 

Tomentella lilacinogrisea (LC) 1 

Tomentella neobourdotii 2 

Tomentella pilosa (VU) 2 

Tomentella radiosa (LC) 5 

Tomentella stuposa (LC) 2 

Tomentella subclavigera (DD) 2 

Tomentella sublilacina (LC) 2 

Tomentella terrestris (LC) 1 

Tomentella umbrinospora (VU) 2 

Tomentella sp. - frynsehinde 36 

Tomentellopsis echinospora (LC) 1 

Toninia sedifolia 2 

Trametes betulina - birke-læderporesvamp (LC) 4 

Trametes gibbosa - puklet læderporesvamp (LC) 31 

Trametes hirsuta - håret læderporesvamp (LC) 24 

Trametes versicolor - broget læderporesvamp (LC) 46 

Trametes sp. - læderporesvamp 1 

Tranzschelia anemones 1 

Tranzschelia pruni-spinosae 1 

Trechispora cohaerens (LC) 5 

Trechispora farinacea - pigget vathinde (LC) 5 

Trechispora fastidiosa (LC) 5 

Trechispora hymenocystis - poret vathinde (LC) 2 

Trechispora mollusca 1 

Trechispora nivea (LC) 2 

Trechispora stevensonii - støvende vathinde (LC) 3 



Trechispora sp. - vathinde 6 

Tremella exigua (DD) 2 

Tremella mesenterica - gul bævresvamp (LC) 24 

Trichaptum abietinum - almindelig violporesvamp (LC) 2 

Trichia affinis 1 

Trichia persimilis 1 

Trichoderma alutaceum - kernekølle 4 

Trichoderma citrinum - udbredt kødkernesvamp 1 

Trichoderma gelatinosum - geleagtig kødkernesvamp 1 

Trichoderma minutisporum 2 

Trichoderma pulvinatum - snyltende kødkernesvamp 1 

Trichoderma spinulosum 2 

Trichoderma strictipile 2 

Trichoderma sp. - kødkernesvamp 1 

Trichoglossum hirsutum - håret jordtunge (LC) 2 

Trichoglossum walteri (EN) 2 

Tricholoma aurantium - orangegul ridderhat (EN) 26 

Tricholoma lascivum - stinkende ridderhat (LC) 14 

Tricholoma orirubens - rødbladet ridderhat (LC) 10 

Tricholoma saponaceum var. saponaceum - sæbe-
ridderhat (LC) 

1 

Tricholoma saponaceum - sæbe-ridderhat 1 

Tricholoma scalpturatum - gulplettet ridderhat (LC) 12 

Tricholoma sciodes - stribet ridderhat (LC) 5 

Tricholoma squarrulosum - sortskællet ridderhat (NT) 8 

Tricholoma stiparophyllum - hvid ridderhat (LC) 1 

Tricholoma sulphureum - svovl-ridderhat (LC) 16 

Tricholoma terreum - jordfarvet ridderhat (LC) 3 

Tricholoma ustale - sveden ridderhat (LC) 12 

Tricholoma ustaloides - knippe-ridderhat (VU) 2 

Tricholoma virgatum - nålestribet ridderhat (DD) 1 

Tricholoma sp. - ridderhat 2 

Tricholomella constricta - ring-fagerhat 1 

Tricholomopsis rutilans - purpur-væbnerhat (LC) 2 

Trichopeziza leucophaea - smuk frynseskive (LC) 3 

Trichopeziza mollissima - flødefarvet frynseskive (LC) 1 

Trichopeziza sulphurea - svovlhåret frynseskive (LC) 2 

Trichophaea albospadicea 1 

Trichophaea woolhopeia - bredsporet børstebæger 3 

Trichophaea sp. - børstebæger 1 

Tubaria conspersa - bleg fnughat 2 

Tubaria dispersa - tjørne-fnughat 3 
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Tubaria furfuracea - kliddet fnughat 10 

Tubaria minutalis - dværg-fnughat 1 

Tuber aestivum - sommer-trøffel (NT) 2 

Tuber rufum - rødbrun trøffel (LC) 1 

Tubeufia cerea 1 

Tubifera ferruginosa - kanel-støvrør 6 

Tulasnella violea - violet ballonhinde (LC) 2 

Tylopilus felleus - galderørhat (LC) 4 

Typhula culmigena - hjertesporet trådkølle (LC) 1 

Typhula erythropus - rødstokket trådkølle (LC) 6 

Typhula phacorrhiza - lang trådkølle (LC) 1 

Typhula sclerotioides - sortknoldet trådkølle 1 

Typhula spathulata - aske-trådkølle (LC) 4 

Typhula sp. - trådkølle 4 

Tyromyces chioneus - stor blødporesvamp (LC) 8 

Tyromyces wynnei - krybende blødporesvamp (NT) 8 

Unguiculariopsis marsonii 1 

Urocystis anemones 1 

Uromyces pisi-sativi 1 

Variospora dolomiticola 3 

Verrucaria danica 1 

Verrucaria dolosa 2 

Verrucaria hydrela - bæk-vortelav 1 

Verrucaria hypophaea 1 

Verrucaria muralis - mur-vortelav 5 

Verrucaria nigrescens - sortbrun vortelav 9 

Verrucaria nuda 4 

Verrucaria opiziana 1 

Verrucaria schindleri 2 

Verrucaria thalassina 10 

Verrucaria vaenerensis 2 

Verrucaria sp. 9 

Vesiculomyces citrinus - citronskorpe (LC) 5 

Virgaria nigra 1 

Volvariella caesiotincta - ved-posesvamp (EN) 1 

Volvariella murinella - musegrå posesvamp (VU) 2 

Volvopluteus gloiocephalus - høj posesvamp (LC) 3 

Vuilleminia comedens - almindelig barksprænger (LC) 4 

Vuilleminia coryli - hassel-barksprænger (LC) 2 

Xanthoparmelia conspersa - messing-skållav 1 

Xanthoparmelia loxodes - knudret skållav 3 

Xanthoparmelia verruculifera - småknoppet skållav 2 



Xanthoria parietina - almindelig væggelav 1 

Xanthoriicola physciae 1 

Xenasma pruinosum (EN) 1 

Xenasma pulverulentum (EN) 3 

Xenasmatella tulasnelloidea (LC) 1 

Xerocomellus chrysenteron - rødsprukken rørhat (LC) 16 

Xerocomellus cisalpinus - finsprukken rørhat 2 

Xerocomellus porosporus - hvidsprukken rørhat (LC) 2 

Xerocomellus pruinatus - dugget rørhat (LC) 3 

Xerocomus ferrugineus - vaskeskinds-rørhat 2 

Xerocomus subtomentosus - filtet rørhat (LC) 2 

Xeromphalina fraxinophila (DD) 1 

Xerula pudens - filtet pælerodshat (EN) 1 

Xylaria carpophila - bogskål-stødsvamp 11 

Xylaria hypoxylon - grenet stødsvamp 100 

Xylaria longipes - slank stødsvamp 37 

Xylaria polymorpha - kølle-stødsvamp 26 

Xylodon brevisetus (LC) 1 

Xylodon nespori (LC) 2 

Xylodon paradoxus - hvid tandsvamp (LC) 1 

Xylodon raduloides - labyrint-tandsvamp (LC) 2 

Xylohypha nigrescens 1 

Zwackhia viridis 1 
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