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RESUMÉ: 

I efteråret 2015-foråret 2016 bestilte nationalparken registreringer af vigtige levesteder og arter i to af 

nationalparkens gamle løvskove, den kommunale Tolløkke Skov (33,9 ha) og (dele af) den privatejede Elsegård Skov 

(6,4 ha) – (a) stort dødt ved, (b) urte-, busk- og træfloraen, (c) hulrugende fugle samt (d) ved- og barksvampe (denne 

undersøgelse).  Ved to besøg i hver skov oktober-december  2015  blev der registreret véd- og barksvampe selektivt 

på deres mest sandsynlige levesteder. Alle fund blev noteret med position, delområde og værtplante og 

efterfølgende indtastet og gjort offentlig tilgængelige i www.svampeatlas.dk. Herfra er arternes trusselsstatus også 

hentet (Rødlisten 2009). Der blev i 2015 med ca. ens indsats fundet hhv. 23 og 21 ved- og barksvampe i de to skove, 

men med en gentaget og forøget 2016-kortlægning alene i Tolløkke Skov nåede artsantallet her op på 51 arter, heraf 

dog mange meget almindelige arter. Forskelle i arterne afspejlede til dels forskelle i træartssammensætningen, Ask 

og Rød-El dominerende i Elsegårde Skov, Bøg og Ahorn dominerende i Tolløkke Skov – dog er der i Tolløkke en del 

gamle og lysstillede Alm. Eg i hhv. skovbryn og langs Skovalléen. Der blev kun fundet én art, truet iflg. Rødlisten 2009, 

nemlig Børstehåret Savbladhat (Lentinellus ursinus), men også arter som Oksetunge, Tueporesvamp, Kroghåret 

Spejlporesvamp, Bøge-Spejlporesvamp og Grov Kulskorpe er tegn på et godt potentiale for ved- og barksvampe i 

Tolløkke Skov. Hverken 2015 eller 2016 var store svampeår på Djursland.  Svampene har jo generelt et skjult liv, hvor 

de kun i enkelte år og i kort tid har synlige frugtlegemer. Derfor er det sandsynligt, at der fremover kan registreres 

flere svampearter i begge skove - uden at det uden videre kan fortolkes som nyindvandring eller en effekt af ændret 

og mere biodiversitetsvenlig skovdrift. Nationalpark Mols Bjerge vil fremover tilstræbe at overvåge mængden af stort 

dødt véd og forekomsten af bark- og védsvampe. 

 

INDLEDNING: 

I løbet af 2015 indledte Nationalpark Mols Bjerge samarbejde med to skovejere til gamle løvskove om beskyttelse og 

udvikling af biodiversiteten i skovene, med særligt henblik på særlige og truede arter og levesteder. I gamle løvskove 

er det generelt knyttet til 

1. stort dødt ved i ædelløvtræarterne bøg, eg, ask og rød-el 

2. naturlig hydrologi 

3. blomsterrige lysbrønde 

4. skovgræsning. 

 
Det drejer sig om en 6,4 ha stor del af den privatejede Elsegårde Skov og hele den 34 ha store kommunalt ejede 

Tolløkke Skov (for skovkort, jf Aude 2015). I den forbindelse iværksatte NPMB-Natur fire mindre 

kortlægningsprojekter, der skulle identificere særlige arter og levesteder, og understøtte udpegningen af netop disse 

skove og specielle områder i disse skove. Der blev i gangsat undersøgelser af (1) vegetationen, både urtelaget og 

vedplanterne (såvel overskov som underskov, inkl. småbuske), (2) mængden af stort dødt ved, (3) ynglende 

hulrugende fugle, (4) flagermus (igangsættes juni 2017) og (5) svampe knyttet til dødt ved og bark (denne rapport). 
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OMRÅDER OG METODER: 
 
Hvilke svampe? 

Vi valgte alene at fokusere på arter knyttet til dødt ved (dvs. primært poresvampe, kulkernesvampe, mm.), hvor der 

generelt er kendt sammenhæng mellem mængde, art og størrelser af dødt ved og svampene. Der er derimod uklart, 

om og hvordan jordsvampene reagerer på ekstensivering af skovdriften og især på stort dødt ved. Samtidig er de 

fleste af jordsvampene, fx lamelsvampene, relativt kortlivede og derfor lettere at overse.  

Identifikation 

Svampenes systematik er svær og under stadig forandring i disse år. Registreringen blev i 2015 udført en af landets 

mest svampekyndige konsulenter, biolog Jens Henrik Petersen (MycoKey). I vinteren 2015-16 udførtes den af den af 

Jørgen Christiansen, Ebeltoft, som i alle tvivlstilfælde har verificeret fundene via forum på www.fugleognatur.dk og 

www.svampeatlas.dk. Navngivningen følger Svampeatlas (marts 2016). 

 

 

Figur 1:Kort over Tolløkke Skov og de 7 afdelinger, i alt ca. 33 ha. HedeDanmark-skovkort med bl.a. PEFC-certificeringens 
”hensynsarealer”(gule). Urørt Skov-projektet vedrører afd. 26-27.  
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Årene  2015-16 og svampesæson 

JHP vurderede, at 2015 var et svampemæssigt usædvanligt år i Århus- og Djurslandområdet – med relativt få svampe 

i sommeren, som fortsatte i efteråret, hvor forholdene ellers virkede gode for dannelse af kødede frugtlegemer. 

Fundene efterår 2015 skal ses i det lys. Nov.-dec. 2016 var mild med nye svampe, fx Porcelænshat, ind i december. 

 
Figur 2: Kort over (del af ) Elsegårde Skov og de 4 delområder på i alt 6,4 hektar, hvor Nationalpark Mols Bjerge har indgået frivillig 
naturplan med ejer, Kaj Birk Jensen (Reddersen et al. 2015). 

 

Eftersøgning 

Inden for de givne ressourcer blev det aftalt, at JHP efter eget valg og intuition skulle orientere sig i skovens 

levesteder og derudfra fokusere på eftersøgning i de mest relevante områder, levesteder og enkelttræer. I Tolløkke 

Skov er der brugt mest tid på stien rundt langs skovbrynene, som indeholder mange storkronede og skæve træer og 

meget dødt ved samt nogle meget store liggende træer i skoven. I Elsegårde Skov blev der brugt mest tid på de 

træartsrige sydlige fugtige bryn mod engene, men også de lidt hævede partier med Bøg og Eg midt i skoven. 

De to skove er besøgt hver to gange i perioden oktober-primo december 2015. Der var ved andet besøg ingen tegn 

på yderligere udvikling af frugtlegemer og arter, hvorfor registreringen blev indstillet. Eftersøgningen er således 

hverken systematisk eller kvantitativ, men en art kan omvendt godt være registreret på flere lokaliteter i den enkelte 

skov – eftersøgningen af en bestemt art er altså ikke ophørt ved første fund. Data er dog grundlæggene af typen 

”tilstede – ikke tilstede” i hver af de to skove. 
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I vinteren 2016-17 foregik der alene registreringer i Tolløkke Skov . Det foregik ved talrige og grundige besøg (Jørgen 

Christiansens nærområde). I perioden 27. sept – 13. dec. er der således registreret svampe på 19 forskellige datoer. 

Her er der altså en langt mere intensiv eftersøgning og det er rimeligt at antage, at kortlægningen af ”tilstede – ikke 

tilstede” er rimeligt god og pålidelig i hver af de syv Tolløkke-afdelinger 24-30. 

Data 

For hvert fund er der i 2015 noteret ART, ANTAL frugtlegemer (evt estimeret), VÆRTTRÆ, POSITION (UTM efter GPS) 

og Delområde i skoven (afdelingsnr. i Tolløkke (24-30), delomr. i Elsegaarde (højre, venstre, nederst)). I 2016 er der 

yderligere registreret DIAMETER på vært-véddet (stub dog kun som ”stub”) samt hvilke fagfolk, der har godkendt 

tvivlsomme identifikationer. Efterfølgende er alle fund – i overensstemmelse med NPMB’s datapolitik – gjort 

offentligt tilgængelige ved indtastning på www.svampeatlas.dk og/eller www.fugleognatur.dk. Herfra er data så 

trukket ud til Excel-ark, inkl. rødslistestatus 2009 mv.  

Nogle svampe, fx sæksvampene, er slet ikke rødlistevurderet (”alm., ej rødlistevurderet”). Rødlistning som truet 

overgår kun meget sjældne arter. Derfor trak vi oplysninger fra Vesterholt (2004), suppleret med Svampeatlas og 

FugleogNatur, om arternes hyppighed i Danmark. 

Til bedømmelse af habitatmængden i hver af Tolløkkes 7 afdelinger, trak vi følgende mål: 

1. grove estimater af Stort Dødt Ved-Volumen fra Aude (2015), hvor der kun er data fra 5-7 transekter fra hver 

afdeling (formålet her var primært et samlet estimat for hele skoven vha 40 transekter) 

2. arealet af hver afdeling (fra Bechsgaard 2015) 

3. længden af kant/bryn ud til åbent areal opmålt fra webkort.syddjurs.dk, hvor den indre kant ud til 

Skovpavillionens lysning også er medregnet. 

 

Der er derimod ikke indhentet nogle mål for afdelingernes træart og alderstruktur. 

 

   
Figur 3: Tøndersvamp (tv) er almindelig, hvor der er stort sygt eller dødt bøge-ved og derfor en god og hurtig indikator for 
mængden af stort dødt bøgeved. Børstehåret Savbladhat (th) blev fundet i Tolløkke, og er en ret sjælden art, som langt fra på 
samme måde dukker op, så snart der er stort dødt bøge-ved. Foto th: Jens Henrik Petersen. 
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RESULTATER: 
Elsegårde Skov: 

I Elsegårde Skov blev der registreret i alt 21 arter af ved- og barktilknyttede svampe (Tabel 1),og  de fleste (13) i den 

store vestre del (tv). Flere svampe er slet ikke rødlistevurderede og de er alle almindelige (alm., ej rødlistet), i alt 5 

arter. Alle de rødlistevurderede arter er vurderet i den laveste kategori LC (least concern), enkelte af dem er dog fine 

fund, fx Elle-Spejlporesvamp og Smuk Lædersvamp. 

Tabel 1: Oversigt over ved- og barktilknyttede svampe, fundet okt-dec 2015 i Elsegårde Skov med oplysninger om fundsted 
(Delområder højre th, venstre tv og nederst ned), værttræ og rødlistestatus. 
 

Videnskabeligt navn Dansk navn Del vært Rødliste 09 

Camarops polysperma (Mont.) JH Mill. Elle-Kulsnegl th el (Alnus) LC 
Mensularia radiata (Sowerby) Lázaro Ibiza Elle-Spejlporesvamp th el (Alnus) LC 
Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse Alm. Grønskive tv løn (Acer) alm., ej rødl. 
Hapalopilus rutilans (Pers.) P Karst. Rødlig Okkerporesvamp tv løn (Acer) LC 
Hymenochaete rubiginosa (Dicks.) Lév. Stiv Ruslædersvamp tv eg (Quercus) LC 
Hypoxylon rubiginosum (Pers.) Fr. Rustfarvet Kulbær tv løn (Acer) LC 
Kretzschmaria deusta (Hoffm.) PMD Martin Stor Kulsvamp tv bøg (Fagus) LC 
Lycoperdon pyriforme Schaeff. Pære-Støvbold tv bøg (Fagus) LC 
Meruliopsis corium (Pers.) Ginns Læder-Åresvamp tv ask (Fraxinus) LC 
Mycena speirea (Fr.) Gillet Kvist-Huesvamp tv ask (Fraxinus) LC 
Nectria cinnabarina (Tode) Fr. Alm. Cinnobersvamp tv løn (Acer) alm., ej rødl. 
Peniophora limitata (Chaillet) Cooke Mørkrandet Voksskind tv ask (Fraxinus) LC 
Rutstroemia firma (Pers.) P Karst. Gren-Brunskive tv eg (Quercus) alm., ej rødl. 
Scutellinia scutellata (L.) Lambotte Frynset Skjoldbæger tv ask (Fraxinus) alm., ej rødl. 
Typhula erythropus Pers. Rødstokket Trådkølle tv ask (Fraxinus) LC 
Armillaria lutea Gillet Køllestokket Honningsvamp ned løvtræ LC 
Bjerkandera fumosa (Pers.) P Karst. Grågul Sodporesvamp ned elm (Ulmus) LC 
Mycena haematopus (Pers.) P Kumm. Blødende Huesvamp ned løn (Acer) LC 
Pleurotus ostreatus (Jacq.) Quél. Alm. Østershat ned løn (Acer) LC 
Stereum subtomentosum Pouzar Smuk Lædersvamp ned el (Alnus) LC 
Xylaria hypoxylon (L.) Grev. Grenet Stødsvamp ned løn (Acer) alm., ej rødl. 

 

Værttræerne er Ahorn (7 arter), Ask (5 arter), Rød-El (3), Eg (2), Bøg (2) og løvtræ (1).  Værterne afspejler groft 

træartsfordelingen i den generelt ret fugtige og svagt-drænede skov, oprindelig især med Ask og Rød-El, men med 

stor indvoksning af Ahorn, hvor to mindre hævede partier (mod nord og i midten) samt sydbrynene rummer lidt Bøg 

og Stilk-Eg af moden alder. Underskoven af Tjørn, Benved, Kvalkved mm afspejler sig derimod ikke i de fundne 

svampe. 

Øvrige fund: Derudover blev der i Elsegårde Skov registreret Bredsået Blækhat (Coprinellus disseminatus (Pers.) JE 

Lange) (delområde tv, LC) og Star-pig (Epithele typhae (Pers.) Pat.) (delområde ned, på arter af Star, LC). 

 

Tolløkke Skov: 

I Tolløkke Skov blev der i 2015-16 registreret i alt 51 arter af véd- og barktilknyttede svampe (Tabel 2), hvoraf 2 dog 

kun var bestemt til slægt. Målt udfra Den Danske Rødliste 2009 var der kun én truet art, Børstehåret Savbladhat (EN, 
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endangered) fra afd. 24. Resten var alle i den laveste kategori LC (least concern). Visse grupper (fx sæksvampe) er 

dog slet ikke rødlistevurderet.  Tabel 2 grupperer svampene efter mere almene sjældenhedsbeskrivelser, og har 

yderligere 3 arter som ”Ret sjældne” (Oksetunge (27), Kroghåret Spejlporesvamp (27) og Tueporesvamp (24)). 

  
Figur 4a-b: Både Rødlilla Sejskive (tv) og Grov Kulskorpe (th) blev fundet i Tolløkke Skov, på hhv. Eg og Bøg. Fotos: Jens Henrik 
Petersen. 

 

Der er en vis sammenhæng mellem arternes sjældenhed og hvor udbredte de forekommer i skoven (hvor mange 

afdelinger, de er fundet i). Således har de fire sjældneste arter alle kun eet fund i skoven, mens de meget almindelige 

arter i gennemsnit er fundet i 3,8 afdelinger (Tab. 2). Datasættet er svagt mht registrering af véd-diametre (diametre 

ej reg. i 2015), og der ses ikke nogen overbevisende sammenhæng mellem véd-diameter og arternes sjældenhed. 

Værttræerne var helt domineret af Bøg (26) med bidrag fra Eg (8), Ask (4), Rød-El (3), Løn (2) og Pil, Birk, Alm. Hyld 

(alle 1) . Ikke-identificerede løvtræer (pga stærk nedbrydningsgrad) var vært for hele 11 arter, sandsynligvis flere af 

de ovennævnte. Heller ikke i Tolløkke Skov afspejlede den øvrige rige underskov af Tjørn, Benved, Alm. Hæg, 

Kvalkved mm sig i de fundne svampearter. 

 

   
Figur 5a-b: Der er også svampe tilknyttet de små dimensioner ved - smågrene som selv sankefolket lader ligge. Svampe tilknyttet 
småt dødt ved er derfor stadig almindelig og vidt udbredt, fx små barksprængende kernesvampe Diatrype (tv.). Kuljordbær kræver 
lidt større ved, typisk Bøg med diameter > 5-10 cm (th). Fotos: Forfatterne. 
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Tabel 2: De 51 véd- og barksvampe, fundet 2015-16 i Tolløkke Skov med oplysninger om antal af Tolløkkes syv afdelinger med fund, 
hyppighed i Danmark samt gennemsnitlig diameter på værts-veddet.*fundet på flere træarter. 
 

Dansk navn Videnskabeligt navn Antal afd Sjældenhed Diam 
Børstehåret Savbladhat* 
 

Lentinellus ursinus  1 
Gns 1 

M. sj. ej reg. 

Oksetunge Fistulina hepatica 1 Ret sj. 75 
Kroghåret Spejlporesvamp Inonotus cuticularis  1 - ej reg. 
Tueporesvamp 
 

Grifola frondosa 1 
Gns 1 

- 100 

Afsmittende Topsvamp *  Phaeobulgarica inquinans 3 Hist & her 18 
Alm. Grønskive Chlorociboria aeruginascens 1 - 13 
Bøge-Spejlporesvamp Mensularia nodulosa  1 - ej reg. 
Krumskællet  Skælhat * Pholiota squarrosa 1 - 80 
Højtsidende Skælhat 
 

Pholiota adiposa 1 
Gns 1,4 

- 70 

Alm. Judasøre Auricularia auricula-judae 3 Ret alm. 3-8 
Alm. Østershat * Pleurotus ostreatus 2 - 63 
Bitter Olieskind Gloiothele lactescens  1 - ej reg. 
Blegblå Kødporesvamp Postia alni 1 - ej reg. 
Elle-Spejlporesvamp Mensularia radiata 3 - 23 
Grov Kulskorpe Eutypa spinosa  1 - ej reg. 
Liden Gulgaffel Calocera cornea 1 - 10 
Lysstokket Mørkhat Psathyrella piluliformis  1 - ej reg. 
Porcelænshat Oudemansiella mucida 1 - 28 
Randbæltet Hjælmhat Galerina marginata 1 - 35 
Randbæltet Hovporesvamp Pomitopsis pinicola 1 - 20 
Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa 1 - 23 
Slank Stødsvamp Xylaria longipes 7 - 12 
Stor Sejskive Ascocoryne cylichnium 4 -  
Ved-Bægersvamp 
 

Peziza varia  1 
Gns. 1,9 

- ej reg. 

Gul bævresvamp Tremella mesenterica 7 Alm. 12 
Gul Fløjlsfod * Flammulina velutipes 4 - 45 
Gummihat * Sarcomyxa serotina 2 - 22 
Hvidlig Bævretop Exidia thuretiana 1 - 6 
Håret Læderporesvamp * Trametes hirsuta  3 - 15 
Kløvblad Schizophyllum commune 1 - ej reg. 
Orange Huesvamp Mycena acicula  1 - ej reg. 
Puklet Læderporesvamp Trametes gibbosa 2 - 40 
Rødlilla Sejskive Ascocoryne sarcoides  2 - ej reg. 
Sodfarvet Skærmhat Pluteus cervinus  1 - ej reg. 
Tøndersvamp 
 

Fomes fomentarius 4 
Gns. 2,5 

- 75 

Alm. Bævretop Exidia plana 2 M. alm. 10 
Alm. Cinnobersvamp Nectria cinnabarina 7 - 7 
Broget Læderporesvamp Trametes versicolor 3 -  
Flad Lakporesvamp Ganoderma applanatum 1 - ej reg. 
Foranderlig Kulbær Annulohypoxlon multiforme 1 -  
Grenet Stødsvamp Xylaria hypoxylon 7 -  
Håret Lædersvamp * Stereum hirsutum 6 - 18 
Knippe-Svovlhat Hypholoma fasciculare 7 -  
Kuljordbær Hypoxylon fragiforme  7 -  
Køllestokket Honningsvamp Armillaria lutea 3 - stub 
Rodfordærver * Heterobasidion annosum  1 -  
Stor Kulsvamp Kretzschmaria deusta  1 - ej reg. 
Sveden Sodporesvamp Bjerkandera adusta 3 - 88 
Toppet Huesvamp 
 

Mycena galericulata 3 
Gns. 3,7 

-  

Muslingesvamp Crepidotus sp - - 4 
Skålsvøb Arcyria sp. - -  
 

Øvrige fund: Deruover blev der i Tolløkke Skov samtidig registreret en række mykorrhiza-svampe, alle på nær én 

knyttet til Bøg: Kugleknoldet Fluesvamp, Stribet Slørhat, Violet Ametysthat, Broget Skørhat, Sværtende Skørhat, Stor 



   

Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge nr. 12 -  Reddersen J et al. 2017: Véd- og barksvampe i to gamle løvskove i Nationalpark Mols Bjerge  |   10 

 

Tragthat, Rødmende Fluesvamp, Okkergul Skørhat og Spiselig Skørhat (Amanita citrina var. citrina, Cortinarius 

foetens, Laccaria amethystina, Russula cyanoxantha, Russula nigricans, Infundibulicybe geotropa, Amanita rubescens 

var. rubescens, Russula ochroleuca, Russula vesca). Kun Grøn Fluesvamp (Amanita phalloides var. phalloides) var 

tilknyttet Eg. I 2016 er der herudover registreret Alm. Honningsvamp, Pibet Køllesvamp, Stor Løghat, Skade-Blækhat, 

Stor Tragthat og Violet Hekserings-Ridderhat (Armillaria mellea, Macrotyphula fistulosa, Mycetines alliaceus, 

Coprinopsis picacea, Infundibulicybe geotropa og Lepista nuda). 

  

  
Figur 6a-b: Stort dødt ved i skoven – hhv Bøg, Ask, løvtræ uid. og Eg, hhv stående og liggende med hhv. Porcelænshat (ø.tv.), Gul 
Fløjlsfod (ø.th.), Alm. Grønskive (n.tv.) og Afsmittende Topsvamp (n.th.). Arterne har ofte vidt forskellige krav til levestedet. Ud over 
træart spiller især véd-diameter, veddets nedbrydningsgrad, sol/skygge og tørt/fugtigt og stående/liggende (m eller u jordkontakt) 
en stor rolle for levestedets egnethed for bark- og vedsvampe. Fotos: Forfatterne. 
 

Det fremgår tydeligt, at bark- og véd-svampene ikke forekommer jævnt over alle afdelinger. Specielt afd. 24 

markerer sig med både et højt antal svampe (35) og flere fund af de sjældneste  svampe (2). Det samme gælder på et 

lidt lavere niveau afd. 27 (hhv. 24 og 2). De øvrige afdelinger ligger lavere (hhv. 12-16 og 0). Billedet er nogenlunde 

det samme for de tre undertabeller (hhv. Bøg, Eg og Øvrige Løvtræer). Der er nogle svage indikationer på, at 

forekomsten af svampe i afdelingerne, både artsantal og sjældnere arter, hænger sammen med habitatmålene 

(nederst i Tab 3c), , således at afd. 24 og 27 begge har relativt meget dødt véd, ikke er små og har en betydelig 

længde af bryn. Det omvendte ses tydeligt for afd. 29, men derudover er der ikke nogen klar sammenhæng. 
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Tabel 3a-c: Ved- og barksvampe, fundet okt-dec 2015 (JHP) og sept.-dec. 2016 i Tolløkke Skov med angivelse af véd-diameter og 
hvilke afdelinger, de er fundet i (# 2015-fund; x 2016-fund) sm m afdelings-karakteristika, der kunne påvirke forekomst (nederst). 
(a): Dansk navn Videnskabeligt navn Diameter A-24 A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 
BØG:          
Afsmittende Topsvamp*  Phaeobulgarica inquinans 10-25       x 
Alm. Bævretop* Exidia plana 75-100    x    
Alm. Cinnobersvamp* Nectria cinnabarina 3-10 x x x x x x x 
Alm. Østershat* Pleurotus ostreatus 50-75 x   x    
Blegblå Kødporesvamp Postia alni      #   
Broget Læderporesvamp Trametes versicolor    #/x x x   
Bøge-Spejlporesvamp Mensularia nodulosa      #    
Børstehåret Savbladhat Lentinellus ursinus   #       
Grov Kulskorpe Eutypa spinosa   #       
Gul Fløjlsfod Flammulina velutipes 85/stub x   x    
Højtsidende Skælhat Pholiota adiposa 70      x  
Håret Læderporesvamp Trametes hirsuta  10-20 # x  x x    
Håret Lædersvamp Stereum hirsutum   #       
Kløvblad Schizophyllum commune  #       
Kroghåret Spejlporesvamp Inonotus cuticularis      #    
Krumskællet  Skælhat Pholiota squarrosa 80  x      
Kuljordbær Hypoxylon fragiforme  5-25 # x x x x x x x 
Køllestokket Honningsvamp Armillaria lutea stub   x x  x  
Lysstokket Mørkhat Psathyrella piluliformis        #  
Orange Huesvamp Mycena acicula   #       
Porcelænshat Oudemansiella mucida 5-50 x x  x  x  
Puklet Læderporesvamp Trametes gibbosa 40   x  x   
Rodfordærver Heterobasidion annosum         # 
Sodfarvet Skærmhat Pluteus cervinus   #       
Stor Kulsvamp Kretzschmaria deusta  stub x x x x x x # x 
Sveden Sodporesvamp Bjerkandera adusta 75-100 x  #     
Tøndersvamp Fomes fomentarius  25-100 # x x  x   x 
∑ afd-fund 2015-16   15 6 8 13 6 7 6 

 
(b): Dansk navn Videnskabeligt navn Diameter A-24 A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 
STILK-EG:          
Flad Lakporesvamp Ganoderma applanatum  #       
Håret Lædersvamp Stereum hirsutum 5-30 x x x x x x  
Afsmittende Topsvamp  Phaeobulgarica inquinans 10-25    x x  x 
Oksetunge Fistulina hepatica 75    x    
Tueporesvamp Grifola frondosa 100 x       
Knippe-Svovlhat Hypholoma fasciculare  #       
Rødlilla Sejskive Ascocoryne sarcoides  15-20    #   x 
Tøndersvamp* Fomes fomentarius 90    x    
Ved-Bægersvamp Peziza varia   #       
∑ afd-fund 2015-16   5 1 1 5 2 1 1 
 
(c): Dansk navn Videnskabeligt navn Diameter A-24 A-25 A-26 A-27 A-28 A-29 A-30 
LØVTRÆ UID.:          
Alm. Bævretop Exidia plana 10 x       
Alm. Grønskive Chlorociboria aeruginascens 10-15  x      
Grenet Stødsvamp Xylaria hypoxylon små x x x x x x x 
Gul bævresvanp Tremella mesenterica 3-20 x x x x x x x 
Knippe-Svovlhat Hypholoma fasciculare stub x x x x x x x 
Liden Gulgaffel Calocera cornea 10    x    
Muslingesvamp Crepidotus sp 3-5 x       
Skålsvøb Arcyria sp. stub     x   
Stor Sejskive Ascocoryne cylichnium stub x  x x x   
Sveden Sodporesvamp Bjerkandera addusta stub  x x     
Toppet Huesvamp Mycena galericulata stub x   x x   
ASK:          
Alm. Østershat Pleurotus ostreatus 65 x       
Gul Fløjlsfod Flammulina velutipes 25-75 x x  x   x 
Gummihat Sarcomyxa serotina 22 x       
Krumskællet  Skælhat Pholiota squarrosa 50  x      
Randbæltet Hjelmhat Galerina marginata 35 x       
RØD-EL:          
Elle-Spejlporesvamp Mensularia radiata 15-30 x  x    x 
Gummihat Sarcomyxa serotina 20-25  x      
Rødmende Læderporesvamp Daedaleopsis confragosa 20-25 # x       
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 BIRK sp.:          
Foranderlig Kulbær Annulohypoxlon multiforme 10    x    
 HASSEL sp.:          
Hvidlig Bævretop Exidia thuretiana 6 x       
 PIL sp.:          
Randbæltet Hovporesvamp Pomitopsis pinicola 20     x   
 LØN/ÆR:          
Bitter Olieskind Gloiothele lactescens   #       
Slank Stødsvamp Xylaria longipes 3-25 # x x x x x x x 
ALM. HYLD:          
Alm. Judasøre Auricularia auricula-judae 3-8 x    x x  
∑ afd-fund 2015-16   17 9 7 9 9 5 6 
(a-c): 
ALLE TRÆER (bøg, eg mm): 

         

∑ afd-fund 2015-16   37 16 16 27 17 13 13 
Vol. estim. stort dødt ved (m3)   14,1 13,3 2,4 14,9 0,6 3,5 10,0 
Areal (ha)   6,33 3,57 4,11 4,45 5,75 2,32 5,67 
Længde lysstillet bryn (m)   708 516 304 524 169 99 644 
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DISKUSSION OG KONKLUSION: 
De to undersøgte skove fremstod begge inden undersøgelsen som potentielt artsrige pga (1) høj skovalder udfra kort 

samt en artsrig skovbundsflora (Reddersen & Christiansen 2017) og (2) med en over gennemsnitlig mængde stort 

dødt ved. Dét kunne samlet give forhåbninger om levesteder for og overlevelse af særlige og truede arter. Ved en 

opmåling efterår 2015 af stort dødt ved (diameter > 10 cm, længde > 2m) fandtes følgende værdier: Tolløkke Skov 

gns. 8,7 m3/ha og Elsegård Skov 14,6 m3/ha. I Tolløkke Skov varierede de målte estimater (med betydelig usikkerhed) 

meget mellem afdelingerne - fra maksimum hhv. 14,9 og 14,1 m3/ha (afd. 27 og 24) til et minimum på hhv. 0,6 og 2,4 

og 3,5  m3/ha (afd. 28, 26 og 29). Det var i begge skove over det (meget lave) gns. danske niveua (ca. 5,1 m3/ha), men 

dog også under de anbefalede niveauer, 20-50 m3/ha (Aude 2015). 

Det nutidige niveau er da også kun én ting. Omlægningen til at efterlade mere stort dødt véd er af ret ny dato i begge 

skove. Tid og kontinuitet er således en anden faktor, idet der er en almen forventning om, at det tidsspand, hvor der 

har været gode levesteder på lokaliteten også betyder meget for bevarelsen eller genopbygning af biodiversiteten. Vi 

ved ikke, hvor længe der har været moderat høje vedmængder i de to skove. Er det af ret ny dato, vil det ikke være 

sært, at der ikke har (gen-)etableret sig en artsrig, krævende og speciel svampeflora (funga) i de to skove. 

   

Svampesporer er mikroskopiske og kan derfor i princippet spredes langt omkring, og derfor også let nå frem til nye 

levesteder, langt fra kilden. Men naturligvis fortyndes koncentrationen af svampesporer kraftigt med afstand til 

Figur 4a-b: Børstehåret Savbladhat (tv) og Kroghåret 
Spejlporesvamp (th) blev begge fundet i Tolløkke Skov 
– begge på Bøg. De er begge to ”gode fund”. Fotos: 
Jens Henrik Petersen 
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kilden. Samtidig er sjældne svampe også ofte fåtallige, hvor de har overlevet og udsender derfor relativt små 

mængder sporer.  

Der har ikke tidligere været registreret svampeflora (funga) i de to skove. Det er meget svært at foretage en pålidelig 

registrering af svampe, herunder ved- og barksvampe, idet de ofte lever så skjult uden frugtlegemedannelse. Selv i en 

skov i balance vil kan kunne vedblive med at finde nye arter, år efter år (JHP, pers. medd.), og svampene er derfor 

vanskelige at bruge som indikatororganismer. Omvendt - når nu ved- og barksvampe nu er en af kerne-målgrupperne 

i den nationale og internationale indsats for stort dødt ved i gamle løvskove, er det naturligt at registrere og følge 

disse svampegrupper i de to skove. Synsvinklen er, at det er interessant at registrere og følge svampefloraen i disse 

fine løvskove – selv om ændringer kun vanskeligt kan tilskrives tidligere eller fremtidige driftsformer og indgreb. 

Artsrigdom og sjældenhed var ikke stor i denne undersøgelse. Den lidt svage dødtveds-funga er formentlig påvirket 

af den generelt svage dannelse af frugtlegemer på Djursland ihf. i svampeåret 2015. Derfor fortsattes eftersøgningen 

af ved- og barktilknyttede svampe i Tolløkke Skov i efteråret 2016. Kun få arter, som fx Tøndersvamp, er langlivede 

(op til 10 år), hvor registreringerne ikke er afhængig af frugtlegemedannelsen i det enkelte år. Tøndersvamp er ikke 

sjælden, men antal (fx antal træer og antal frugtlegemer på træer) kunne være en god første respons-indikator på 

mere stort dødt bøge-véd. 

I Tolløkke Skov var der betydelig forskelle i artsrigdommen af bark- og védsvampe imellem de syv afdelinger. Ligesom 

i floraundersøgelserne (Reddersen & Christiansen 2017) står Afd. 24 frem som i særklasse artsrig, også på de 

sjældnere arter. Også projektafdeling 27 var artsrig – og det gjaldt for begge afdelinger, at de var halvstore-store og 

med en betydelig andel af bryn, der indeholder mange lysstilllede rigtkronede veterantræer, bl.a. også af Alm. Eg.    

Ift de særlige og truede svampearter er det gamle veterantræer af Bøg og Alm. Eg, der har det største potentiale. 

Derfor fokuserer de eventuelle biodiversitetsfremmende plejetiltag i projektafdelingerne også på 

træartssammensætningen, fx ved en begrænsning af Ahorn-opvæksten. 

Når de særlige tiltag og udvikling i NPMBs samarbejde om urørt/biodiversitetsskov i 1-2 afdelinger i Tolløkke Skov 

med Syddjurs Kommune går i gang, vil der i princippet være mulighed for at følge udviklingen i 2 

biodiversitetsafdelinger op mod udviklingen i 5 ”almindelige” afdelinger. Dog er Syddjurs Kommunes drift i hele 

skoven skånsom, bl.a. udfra PEFC-certificeringens udlægning af nøglebiotoper mm – hvorfor de ”almindelige” 

afdelinger også må forventes at kunne rumme en vis mængde bark- og védsvampe. Man kan dog, jf. de særlige vilkår 

for at registrere svampe, kun med stor forsigtighed tilskrive nye fund af svampe i projektafdelingerne 26-27 

udlægningen til urørt skov. I minimum bør der foregå en løbende overvågning af mængden af stort dødt véd, som et 

mål for den tilgængelige habitat for svampene – her skal scores mængde, dimensioner (diameter), træart, 

nedbrydningsgrad, lysstilling (varme) og stilling (liggende m jordkontakt, hængende eller stående). 

I minimum vil det være af stor og konkret værdi for formidlingen af biodiversitet i gamle løvskove og i urørt-skov-

projekter at kende den faktiske biodiversitet – flora, fauna og funga – i forbindelse med den øgede indsats for ”stort 

dødt ved” i Tolløkke Skov og i Nationalpark Mols Bjerge. 
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TAK: 
En stor tak til ejerne af de to skove, hhv Syddjurs Kommune (specielt biolog Morten Aakjær Jørgensen) og Kaj Birk 

Jensen, for både projektsamarbejde, oplysninger om skovene samt tilladelse til færdsel og undersøgelser i skovene. 

Også tak til de svampekyndige på hhv. fugleognatur.dk og svampeatlas.dk for hjælp til sikker identifikation af en del 

af svampene fundet af JC i 2016. 
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