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RESUMÉ 

Nationalpark Mols Bjerge er udpeget med en forpligtelse på på sine særlige naturtyper, nemlig overdrev/hede, kyst-

naturen og så de gamle løvskove. De sidste arbejder nationalparken med i ”Råd til Råd”-indsatsen, hvor der i en ræk-

ke gamle løvskove er iværksat kortlægning af særlige og truede arter og deres levesteder – herunder især stort dødt 

ved de bark- og vedboende svampe, der i høj grad har stort dødt eller veteraniseret ved som levested. 

I 2017-18 eftersøgte og kortlagde frivillig Jørgen Christiansen således for Nationalpark Mols Bjerge ved- og bark-

svampene i de to Kaløskove, Hestehave og Ringelmose Skov, afdelingsvist i de 54 afdelinger på i alt ca. 325 ha. For-

målet var - at gennemføre en mere systematisk og intensiv kortlægning af alle ved- og barksvampe – at identificere 

forekomsten af både truede og sjældnere svampe – og at identificere områder med særlige biodiversitetsværdier. 

Før denne undersøgelse forelå der fra 2000-2017 kun fund af 6 rødlistede arter fra Kaløskovene. I denne undersøgel-

se blev der 2017-18 fundet 4 rødlistede arter (hvoraf to var de samme). I et forsøg på at udnytte datamaterialet 

bedre, opstillede vi en nuanceret artsscore med værdier 0,5-9, der tillægger forskellige arter forskellig værdi. Arter på 

Rødlisten fik værdier 5-9 sv.t. rødlistestatus NT-CR. Arter ”under” rødlisten fik værdier 0,5-4 efter de standardiserede 

sjældenhedsangivelser i Petersen (2019, in press), hvor de mest almindelige kun fik 0,5 (meget almindelig) og 1 (al-

mindelig). 

Da næsten alle arter (S=128) og artsobservationer (art x fund) lå i de to laveste kategorier 0,5-1, lykkedes denne 

øvelse ikke rigtigt i Kaløskovene. Rapporten afprøver dog værdisætningssystemet, som kan vise sig anvendeligt og 
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kan videreudvikles til brug andre steder eller fremover. Rapporten præsenterer de fundne rødlistede arter, enkelte 

sjældnere ikke-rødlistede arter samt fundet af en ”ny art for Danmark”, Postia undosa, i Hestehave Skov. 

Rapporten præsenterer dog ti afdelinger, der på en relativ skala ligger i ”Top10” blandt Kaløskovenes afdelinger (vist 

på kort og tabel). Der er ikke noget indlysende mønster i, hvilke afdelinger der ligger i toppen. Der er dog også data, 

der tyder på, at Kaløskovene ligger lavt mht mængden af stort dødt ved (Larsen 2010), nemlig ca. 4 m3/ha, overfor 

både nu- og daværende landsgennemsnit på hhv. 5,7 (Heilmann-Clausen 2014) og 4,7 m3/ha og gennemsnittet for 

skovene i Naturstyrelsen Kronjylland på 6,7 m3/ha (Larsen 2010). Dette er igen meget lavt ift de niveauer for habitat-

typen 9130 Bøgeskov på muld, som i hv f en del forskere (Heilmann-Clausen et al 2014) anbefaler for at sikre gunstig 

bevaringsstatus (20-50 m3/ha). 

En kortlægning over kun to sæsoner vil nødvendigvis overse arter, der kun sjældent og kortvarigt danner frugtlege-

mer – og især sjældne arter der oftest kun optræder fåtalligt. Til overvågningsformål er standardiserede gentagne 

registreringer i mindre udlagte prøvefelter langt mere pålideligt (fx som i NOVANA-overvågning i skov), men her er 

det til gengæld meget usandsynligt at ”ramme” træer med sjældne eller rødlistede svampe, hvilket var formålet i 

denne undersøgelse. Denne rapport er derfor et supplement til den igangværende NOVANA-overvågning i Kaløs 

habitatskovtyper. Sammenfaldet mellem de få rødlistede arter og de lave mængder af stort dødt ved peger på et 

stort potentiale ved at udvikle denne side af biodiversiteten i Kaløskovene. Her bør man dog inddrage ny viden, der 

nuancerer levestederne for sjældne og truede arter til mere end blot ”stort dødt ved”, hvor man inddrager træart, 

stående på rod/liggende, varmt og lyst vs køligt og mørkt samt dødt vs veteraniseret. Der kan således gå lang tid før 

”naturnær skovdrift” og ”urørt skov” leverer de kritisk sjældne levesteder. 

 

INDLEDNING 

Nationalpark Mols Bjerge er udvalgt som en af Danmarks fem første nationalparker på baggrund af en særlig god 

repræsentation af naturtyperne overdrev/hede, kystnatur og gamle løvskove. De gamle løvskove er på Djursland 

næsten kun bevaret omkring de store godser (Reddersen 2010), heribland løvskovene ved Rugaard, Skærsø, Lyngs-

bæk, Møllerup – og Kalø. Kalø-skovene er statsejede og forvaltes af Naturstyrelsen Kronjylland. De indgår begge i et 

større område udpeget til Habitatområde H 230 ”Kaløskovene og Kaløvig” og en betydelig del af Kaløskovene er EU-

habitatnaturtyper, primært 9130 Bøgeskov på muldbund. 

Nationalpark Mols Bjerges indsats for at kortlægge og beskytte særlige og truede arter og deres levesteder foregår 

på skovområdet primært indenfor indsatsområdet ”Råd til Råd ”. De organismegrupper, der især er i fokus her, er 

svampe, vedboende leddyr, hulrugende fugle, flagermus samt såkaldte ”gammelskovs-indikatorer” blandt karplan-

terne (Aude et al. 2017; Reddersen 2017; Reddersen & Christiansen 2017; Reddersen et al. 2017; Reddersen & Kjeld-

sen 2017; Waagner 2017). 

De sidste tre år har en af forfatterne, Jørgen Christensen, som frivillig i og efter aftale med Nationalpark Mols Bjerge, 

systematisk eftersøgt og registreret bark- og vedboende svampe i flere af nationalparkens gamle løvskove. I nogle 

skove er der også registreret karplanteflora, hulrugende fugle, flagermus og estimeret stort dødt ved. Vores fokus på 

bark- og vedsvampe er begrundet i en generel indlysende forventning om, at disse svampe i særlig grad er afhængige 
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af og responderer på tidligere, nuværende og fremtidig drift, herunder træartsvalg, hugstformer, urørt skov, mæng-

den af stort dødt ved og hydrologi. 

      
Tv.: Logo for Nationalpark Mols Bjerges ”Råd til Råd”-indsats (svampe, smådyr og spætter), der anerkender at den manglende 
habitat, stort dødt ved, relaterer til skovens mest værdifulde produktionsressource. Th.: Kastaniebrun Stilkporesvamp er fundet i 
denne undersøgelse som en af de få rødlistede ved- og barksvampe (NT: Near Threatened). 

De simpleste biodiversitetsmål som ”total artsrigdom” har vist sig alt for ufølsomt. Det er almindelig erfaring, at de 

særlige og truede arter kun forekommer spredt og fåtalligt, og derfor ”drukner” i de mange mindre specialiserede, 

mere robuste eller egentligt kulturbundne arter, der ofte er langt mere udbredte og hyppige, da de ofte trives i de 

forstyrrede kulturlandskaber. Og selv når sjældnere arter forekommer på prøvefladen, vægtes de ens med almindeli-

ge arter - hos karplanterne fx Vild Kørvel og Feber-Nellikerod ens med Tyndakset Gøgeurt og Blå Anemone. 

Omvendt er analyser af truede rødlistede arter normalt også for ufølsomt, da dette kriterie er så strengt, at mange 

prøveflader vil have meget få eller ingen forekomster og fx bliver meget følsomt for usikkerhed i kortlægningen. For 

bedre at kunne udnytte al information i artskortlægningerne har DCE-Aarhus Universitet udviklet ”artsscore” til samt-

lige vilde danske karplanter (Fredshavn & Ejrnæs 2009). I en floraliste får enhver art da en differentieret artscore (-1) 

til +7, hvor høje værdier karakteriserer og vægter arter, der kræver og kun overlever i en relativt uforstyrret habitat. 

Noget tilsvarende er desværre ikke udviklet for svampene (JH Petersen & JH-Clausen, okt. 2018, pers. komm.), selv 

om de har en stor artsrigdom, rummer mange truede arter og er uhyre vigtige i skovhabitaternes biodiversitet. 

I dette projekt afprøver vi to forskellige eksterne og uafhængige kriterier for ”naturværdi” – begge relateret til ”sjæl-

denhed”: Dels ”antal observationer af arten i DK på www.svampeatlas.dk” og dels ”standardiserede hyppighedsangi-

velser i ny svampebog” (sidstnævnte gennem adgang til manuskriptet til endnu uudgivet svampebog med ca. 2.600 

danske svampe (JH Petersen, pers. komm. 7. jan. 2019)). 

MATERIALER OG METODE 

Undersøgelsesområde - Kaløskovene 

Kaløskovene udgør tilsammen et areal på 326 ha fordelt på de to skove, Hestehave Skov og Ringelmose Skov (Skov- 

og Naturstyrelsen 2000). Skovene er begge statsskove under Naturstyrelsen Kronjyllands forvaltning, med beliggen-

hed i Nationalpark Mols Bjerge. Landskabet er et udpræget morænelandskab (Skov- og Naturstyrelsen 2000), med et 

http://www.svampeatlas.dk/
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betydeligt aftryk af Det Ungbaltiske Isfremstød (Larsen 2017). Jordbunden er en næringsrig og leret muldbund (Na-

turstyrelsen 2008). I dag drives begge skove (Naturstyrelsen 2008) efter naturnære principper (Naturstyrelsen 2005). 

 
Figur 1: Skovkort over Hestehave Skov ved Kalø Gods med afdelingsnumre 922-955 med koder for hovedtræart samt dennes an-
lægsår. Kortlægningen udpegede ikke umiddelbart biodiversitets-hotspots på afdelingsniveau, men de de fem afdelinger på Kaløs-
kovenes relative ”top10-liste” (jf. Tab. 6) er vist med orange cirkel. 
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Figur 2: Skovkort over Ringelmose Skov ved Kalø Gods med afdelingsnumre 901-921 med koder for hovedtræart samt dennes an-
lægsår. Kortlægningen udpegede ikke umiddelbart biodiversitets-hotspots på afdelingsniveau, men de de fem afdelinger på Kaløs-
kovenes relative ”top10-liste” (jf. Tab. 6) er vist med orange cirkel. 

Natura 2000-område H230 Kaløskovene og Kaløvig: 

Natura 2000-området H230 Kalø inkluderer begge skove: I Hestehave og Ringelmose Skov er 152 ha, svarende til 44 

% af selve skovarealet, registreret som EU-skovhabitattyper, først og fremmest ”9130 bøgeskov på muldbund”. Af § 

3-beskyttede områder (søer og skovmoser) findes derimod kun 15 ha (Naturstyrelsen 2008). 
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Naturnær skovdrift i Kaløskoven (fra Driftsplan 2008-22) 

”Hestehave Skov og Ringelmose Skov skal udvikles til rene løvskove med produktion af løvtræ af høj kvalitet. På area-

ler med vandstuvning skal den fremtidige skovtype være domineret af eg, ask og ær. I øvrige dele af skoven domine-

res skoven af bøg med indblanding af ask og ær. Mindre vådområder udvikles mod el og ask. Det langsigtede mål er 

at opbygge en varieret struktur i bevoksningerne, hvor foryngelse løbende opstår i mindre grupper eller ved udtag af 

enkelttræer. Målet for hugstbehandlingen af de nuværende mere eller mindre ensartede bøgebevoksninger er derfor 

at skabe strukturvariationer og forskydninger i kronetaget samt at sikre en levedygtig underetage. Dette sker ved en 

konsekvent hugst af herskende og medherskende træer af dårlig kvalitet til fordel for træer af god kvalitet uden hen-

syntagen til fordeling i bevoksningen. På disse forholdsvis lerede og våde jorde er det vigtigt hurtigt at sikre en struk-

turvariation og påbegynde foryngelse for at undgå, at de senere hugstindgreb bliver for voldsomme og indebærer 

problemer med vandbalancen. Påbegyndt foryngelse bør derfor være sikret allerede fra omkring 60 år. Bevoksninger 

med sitkagran i Hestehave Skov afdrives i planperioden. Stikgrøfter i tidligere nåletræsbevoksninger lukkes i forbin-

delse med afdrift. Efter afdriften foretages der indplantning af løvtræ under mindre områder med hegn – de såkaldte 

flyvende hegn. Der etableres græsningsskov i det sydøstligste hjørne af Hestehave Skov ved, at kreaturerne fra 

strandengene får adgang til skoven”. 

Hestehave Skov  

Skoven domineres af løvtræbevoksninger, hvoraf bøg (Fagus sylvatica) udgør den største andel. Skoven rummer 34 

afdelinger (afd. 922-955). Den ældste bevoksning er fra 1750, med eg som hovedtræart. Bevoksningerne ved de 

kystnære skrænter (Havbakkerne mm.) er prægede af gamle krogede og flerstammede træer, primært bøg 

(https://da.wikipedia.org/wiki/Hestehave_Skov, 15.02.2019). Siden 1993 har skoven været drevet efter principperne 

for naturnær skovdrift (https://videntjenesten.ku.dk/filer/rapporter/skov-og-landskab/sogn29.pdf, s. 15). Specielt i 

Hestehave Skov er en del områder udlagt, ad flere omgange, til ”urørt skov” – især de kystnære bræmmer af de syd- 

og vestvendte kantafdelinger (932, 936, 937, 941, 942 & 947, samt en stor del af den centralt beliggende afd. 928 

(det gamle IBP- og senere BioWide-forskningsområde). 

Ringelmose Skov 

I en afstand på godt 500 m, vest for Hestehave Skov, ligger Ringelmose Skov, der rummer 20 afdelinger (afd. 901-920; 

vi har ikke medregnet afd. 921). Igen er bøg den dominerende træart, med den ældste bevoksning tilbage fra 1800. 

Ringelmose Skov blev længere end Hestehave Skov drevet traditionelt med vægt på tømmerproduktion af fortrinsvis 

ær, ask, bøg og lidt eg (https://da.wikipedia.org/wiki/Hestehave_Skov, 15.02). I de senere år drives Ringelmose Skov 

nu også naturnært. Her er der kun meget lidt urørt skov, primært den smalle kystkratskrænt i det sydlige skovbryn 

langs Molsvej, øst for Nappedam (afd. 914), samt to små parceller, hhv. øst og vest for Toldstedet (afd. 915 og 916). 

 

Indsamling og bearbejdning af data 

Perioden for dataindsamlingen løber fra 04-01-2017 til 18-09-2018. Data er indsamlet afdelingsvis med et estimeret 

netto-tidsforbrug i felten på 2-2,5 timer pr. afdeling. Der er fra starten fokuseret på véd- og barksvampe, men andre 

svampe er også i mindre grad registreret. Kun véd- og barksvampe er inddraget i denne rapports analyser. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Hestehave_Skov
https://videntjenesten.ku.dk/filer/rapporter/skov-og-landskab/sogn29.pdf
https://da.wikipedia.org/wiki/Hestehave_Skov
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For hver enkelte artsobservation er dato, afdelingsnummer, vært, vedtype og tykkelse registreret. Nogle artobserva-

tioner rummer også kommentarer om arten er rigt repræsenteret, træet forsat er i live, grenene forsat sidder fast på 

en stamme, nedbrydningsstadie og om forekomsten er i bryn eller skel. Derudover fremgår det, om fundet er indbe-

rettet på artsportalerne Fugleognatur.dk og svampeatlas.dk. Disse informationer indgår dog ikke i denne rapport. 

Alle observationer er foretaget af Jørgen Christensen (JC), frivillig i Nationalpark Mols Bjerge. JC har været i de fleste 

afdelinger flere gange, men er igennem denne knap 2-årige periode blevet gradvist dygtigere til svampebestem-

melse. Dette kunne – i ukendt grad – påvirke observationerne, især inden for meget vanskelige grupper. 

Kvalitetssikring af datasæt 

Alle observationer er indberettet til Svampeatlas, hvor alle fund – og i særdeleshed alle ualmindelige fund – først skal 

kvalitetssikres af de dertil berettigede eksperter. Derfor har vi fuld tiltro til korrekt bestemmelse af arterne i datasæt-

tet – og (vigtigst) alle fund af sjældnere arter, herunder også det nye fund for Danmark, Postia undosa.  

Der blev i projektperioden kun observeret meget få rødlistede arter, dvs. indenfor kategorierne CR, EN, VU og NT. I et 

forsøg på at vurdere Jørgen Christensens evne til at finde de forekommende rødlistede arter, sammenlignede vi hans 

fund af rødlistede arter med tidligere registreringer af rødlistede arter i (og lige omkring) de to Kalø skove, nemlig via 

et udtræk leveret af biolog Jens Henrik Petersen i februar 2017 fra artsportalen svampeatlas.dk. 

Der blev kun sammenlignet til et mindre udvalg af arterne fra Svampeatlas: 

• kun fund fra år 2000 og frem (meget gamle fund afspejler ikke skovens nuværende tilstand, omvendt øn-
skede vi en vis mængde eftersøgningsaktivitet medtaget) 

• alle fund, der ikke var godkendte eller manglede/afventede validering blev fjernet 
• vi fjernede alle arter, der ikke er rødlistevurderet samt alle rødlistevurderede arter med status LC og DD.  
• alle fund, der ikke er fra selve Hestehave og Ringelmose Skov, blev fjernet 
• alle arter, der ikke er bark- og vedsvampe blev fjernet (der var faktisk betydeligt flere fund af rødlistede my-

korrhiza-svampe end af bark- og vedsvampe, fx mælke- og skørhatte). 

 

  
Figur 3: Birke-Læderporesvamp (tv.) og Oksetunge (th.) er ikke almindelige i normalt drevne gamle danske løvskove, men opnår kun 
artsscore 2 på denne rapports 0,5-9-skala. De er blandt de sjældnere svampe fundet i Kaløskovene 2017-18. 
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Mål for arternes biodiversitetsværdi (sjældenhed og truethed) 

Artsrigdom – dvs antallet af arter på en prøveflade - er det simpleste mål for biodiversitet, men ikke informativt ift 

naturforvaltningens fokus på særlige og truede arter og deres levesteder. Dette skyldes primært, at de almindelige 

arter både er flest og forekommer mest talrigt – de vil derfor dominere artsrigdom-værdierne, så det bliver ufølsomt 

overfor forskelle i det særlige og det truede. Omvendt er rødliste-kravene så strenge, at mange lokaliteter har så få 

eller ingen rødliste-arter – hvorfor antallet af rødlistede arter også bliver for ufølsomt biodiversitetskriterie. 

For karplanter har Fredshavn & Ejrnæs (2009) med held udviklet et meget brugt værdisætningssystem med ”artssco-

rer”, der benyttes til at nuancere værdisætning mellem artslister fra forskellige lokaliteter. Disse artsscorer er et 

udtryk for arternes sårbarhed over for uønskede og ofte kulturbetingede forstyrrelser i habitat. Her kan visse arter 

faktisk tælle negativt. Vi har her forsøgt at opstille et lignende artsscore-index, men alene baseret på ”sjældenhed” 

og herunder ikke fundt grundlag for at tillægge arter negativ værdi. Det er afgørende for et sådant index, at det base-

rer sig på et meget stort nationalt datasæt. 

For således at nuancere artsrigdommen henimod at identificere biodiversitetsværdi, undersøgte vi tre forskellige 

værdimål for biodiversitet knyttet til hver art, hvor alle var relateret til sjældenhed og eller truethed. Første værdimål 

vægter og nuancerer arterne i den allersjældneste ende (rødlisten), mens resten typiske får en og samme værdi (LC). 

De to andre spænder i princippet over hele hyppighedsskalaen. 

1. Rødlistestatus, dvs trusselsvurdering ift seneste danske rødliste 
2. Artens sjældenhed ift fundhyppighed: antal artsobservationer i Danmark ifølge svampeatlas.dk tages her 

som et udtryk for artens almindelighed, få observationer omvendt som udtryk for sjældenhed. Her er en 
kendt bias, hvor meget små arter og/eller meget vanskeligt bestemmelige arter registreres sjældnere end 
store, iøjnefaldende og lette arter. 

3. Faglig hyppighedsvurdering, ud fra artsbeskrivelserne i Jens H. Petersens nye og upublicerede svampeværk.  

Rødlistestatus er indsamlet dels fra artsbeskrivelser fra svampeatlas.dk og fra institut fra bioscience AU (her). Ud fra 

rødlisten er der generelt mange svampearter, der ikke er blevet vurderet. Arter uden rødlistestatus er angivet med 

betegnelsen ”ikke vurderet”.  

Artens sjældenhed ift fundhyppighed: Antallet af artsobservationer i Svampeatlas.dk for Danmark 2000-2019 er 

hentet i 4.-13. feb. 2019.  

Faglig hyppighedsvurdering: Ud fra de nogenlunde standardiserede artsbeskrivelser i Petersen (2019, in press) udar-

bejdede vi en standard-hyppighedsbeskrivelse (faglig hyppighedsvurdering) til at beskrive hyppighed og forekomst af 

de enkelte svampe. Den faglige hyppighedsbeskrivelse skulle da integrere informationer fra Petersen (op. cit.) på tre 

områder (Tabel 1), nemlig (1) hyppighed, (2) udbredelse og (3) bemærkninger. 

Faglig hyppighedsvurdering var mere udfordrende at standardisere end først antaget, da de sproglige vendinger i 

artbeskrivelserne alligevel viste sig at variere noget. Her er der valgt at slå meget nærtliggende beskrivelser sammen 

til en standardiseret kategori, fx er nogle arter beskrevet med en udbredelse ”i store dele af landet”. Det vurderes at 

denne vending kan sammenholdes med beskrivelsen ”i det meste af landet” og derfor er det konsekvent sidstnævnte 

vending der anvendes. 

http://bios.au.dk/raadgivning/natur/redlistframe/artsgrupper/
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Tabel 1: Overblik over de sproglige kategorier, der blev trukket ud af Petersen (2019, in press) og systematiseret og forenklet til 
karakterisering og rangordning af svampenes biodiversitetsværdi. 

Almindelighed Udbredelse Bemærkninger 

Meget almindelig Hele landet Overset 

Almindelig I det meste af landet Nyindvandret 

Ret almindelig Vidt udbredt Tilbagegang 

Formodentlig almindelig Formodenligt over hele landet Kun fundet få gange 

Alm. øst for israndslinjen Spredt forekommende Blevet mere hyppig 

Sjælden Lokal Under udbredelse/spredning 

Ret sjælden Jysk Måske forsvundet 

Sjælden og sporadisk Sjællandsk Ikke med sikkerhed påvist i Danmark 

Hist og her Nordlig Ej at forvente i Danmark 

Ualmindelig Østlig At forvente i Danmark 

Ikke fundet i Danmark Mangler vest for israndslinien Hele året 

Hyppig Mangler øst for israndslinien Uklar/artskompleks 

 Alm. vest for israndslinjen Mindre udbredt mod vest 

 Alm. øst for israndslinjen Fraværende mod vest 

 Hist og jer vest for israndslinien Næsten fraværende vest for israndslinien 

 Hist og her øst for israndslinien Bort set fra storebæltsregionen 

 Få steder Almindelig lokal, formodes under spredning 

 Lokal ret alm. Få vestlige fund 

 Sjælden vest for isrrandslinien Næsten fraværende centralt i Jylland 

 Mest mod øst Forveksles 

 Sydøstlig især om vinteren 

 I landets federe egne Meget sjælden vest for israndslinien 
 

GIS-relatering af data: 

Vi havde ønsket at lave en GIS-relatering af de afdelingsvise svampefund – dels mhp en grafisk repræsentation af 

biodiversitets-hotspots à la Biodiversitetskortet og dels mhp efterhånden at kunne lægge andre datalag ind, fx afde-

lingens areal, jordbundstype, artssammensætning og alder af bevoksninger, andel af bryn, andel af urørt skov, hydro-

logiske forhold, estimering af stort dødt ved-volumen (jf. Aude et al. 2017). Vi nåede desværre ikke at få adgang til de 

relevante GIS-data inden for projektperioden. 

Tabel 2: Oversigt over de artsscorer og kriterierne for dem, fremstillet i denne rapport for at nuancere biodiversitetsværdier hos 
arter, under rødlisteniveauerne CR, EN, VU og NT. 

Kriterie Kriterier for artsscoring Værdi 

a Hvis arten er rødlistevurderet med status CR (kritisk truet) 8 

b Hvis ikke a, men arten er rødlistevurderet med status EN (truet) 7 

c Hvis ikke a og b, men med rødlistevurdering VU (sårbar) 6 

d Hvis ikke a, b, c, men med rødlistevurdering NT (næsten truet) 5 

e Hvis ikke arten a-d, men arten ud fra JHP’s beskrivelser angives som sjælden eller relativt 
sjælden (ret sjælden) 

4 

f Hvis ikke a-e, men arten ud fra JHP’s beskrivelser angives som ualmindelig 3 

g Hvis ikke a-f, men arten ud fra JHP’s beskrivelser angives som hist og her 2 

h Hvis ikke a-g, men arten ud fra JHP’s beskrivelser angives som almindelig (almindelig ret 
almindelig, hyppig eller formodentligt almindelig) 

1 

i Hvis ikke a-h, men arten ud fra JHP’s beskrivelser angives som meget almindelig 0,5 
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Udvikling af artscore, værdisætning under rødliste-niveauet 

For at give et sammenfattet udtryk af svampearternes sjældenhed, formuleres de tre parametre ind i 9 forskellige 

kriterier (a-i). Disse kriterier får hver især tildelt en artscore-værdi fra 0,5-8. På baggrund af dialog med Jacob Heil-

mann-Clausen er parameteret om antal observationer jf. svampeatlas (artens sjældenhed ift fundhyppighed, jf oven-

for) ikke inddraget i kriterierne. Kriterierne blev herefter som følger (Tabel 2). 

Da ingen af de benyttede værdisætninger klart udskilte særlige biodiversitets-hotspots (afdelinger), forsøgte vi en 

supplerende tilgang. Her forsøger vi at udskille, hvilke af skovens ca. 60 afdelinger, der på en relativ skala havde 

højest biodiversitet udfra 2017/18-registreringerne – ved at lave en arbitrær afskæring af de 10 artsrigeste Top-10-

liste over afdelinger, der skiller sig ud. Her vurderes/undersøges først de afdelinger med observationer af rødlistede 

arter og arter med status NT. Dernæst afdelingerne med arten Postia undosa og afdelinger med observationer der 

scorer 2-4 (jf. Tab. 2). Derudover er udvalgt 8 arter med værdiscoren 1, der ligeledes er vægtet højere. Arterne er 

udvalgt på bagrund af deres vækstbetingelser og præferancer ift træart, alder og vedtype, jf Tabel 3. Her er der slet 

ikke brugt data renset for arter med score 0,5, eller arter tilknyttet småt ved, så som grene og kviste. 

Tabel 3: Særlige arter, der iflg. denne undersøgelses biodiversitets-værdisætning kun opnåede artsscore = 1 (sv.t. forekomst ”almin-
delig” (Petersen 2019), men vi forsøgsvist alligevel tillagde højere værdi, jf tekst. 

Art Dansk navn 
Videnskabeligt navn 

Vækstbetingelser og præferencer, belæg for udvalg 

Anis-savbladhat På bøgestød 

Blomme-Ildporesvamp Ofte døde områder på svækkede eller gamle træer 

Bøge-Spejlporesvamp Gerne på store stammer 

Ege-Labyrintsvamp Oftest på gamle stubbe 

Elle-Spejlporesvamp Stående døende/halvdøende træer 

Flad Lakporesvamp Oftest på væltede døde stammer, jf. Jørgens obs., især stammer fra 30-100 cm 

Kæmpeporesvamp Ofte bøg, levende træer og stubbe 

Randbæltet Hovporesvamp Stammer og stubbe 

 
 

RESULTATER 

Efter en frasortering af arter, der ikke er bark- og vedsvampe, rummer 2017/18-registreringerne totalt 128 arter, hhv. 

98 arter fra Ringelmose Skov og 111 arter fra Hestehave Skov. For begge skove er der fundet 4 rødlistede arter: kun 

én art med rødslistestatus EN, i begge skove Børstehåret Savbladhat, Lentinellus ursinus. Af andre rødslistede arter er 

der i Hestehaven fundet Ege-Spejlporesvamp, Pseudoinonotus dryadeus (VU). Der er yderligere registreret 2 arter 

med rødslistestatus NT, Kastaniebrun Stilkporesvamp og Krusblad, med i alt 14 fund, fordelt på 13 afdelinger. Det er 

bemærkelsesværdigt, at disse fund af rødliste-arter fordeler sig så bredt – de samler sig altså ikke tydeligt i nogle 

særlige ”biodiversitets-hotspots”. Resten af arterne er således hovedsageligt i laveste rødlistekategori LC (ikke truet, 

least concern) fraset visse arter med utilstrækkelige data (DD) eller slet ikke rødlistevurderet. 

Hestehave Skov 

Fordelingen af 825 artsobservationerne for de 111 arter i hht. Rødlisten fremgår af tabel 4. Kun 2 arter er egentligt 

truede på Rødlisten, hhv. EN og VU. Der er yderligere 2 arter med status NT, med i alt 11 fund. Inddrages disse NT-

arter, er der lidt flere afdelinger, som skiller sig ud, da de 4 arter er registreret med 13 fund, fordelt på 10 af Heste-
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haveskovens afdelinger. Med et traditionelt beskyttelsesudgangspunkt i rødlistede arter, er der altså og så meget 

langt mellem afdelinger, der rummer særligt og truede arter.  

Figur 4 viser tydeligt, at heller ikke det mindre eksklusive biodiversitets-index (artsscore), udviklet i denne undersø-

gelse til at nuancere mellem arter under rødliste-niveauet, rækker til at udskille nogle særlige biodiversitets-hotspots. 

Ud af i alt 825 artsobservationer af véd- og barksvampe for Hestehave Skov vedrørte de 796 artsobservationer (96,5 

%) de allermest-almindelige arter (artsscorer 0,5 og 1). 

Tabel 4: Oversigt over antal af artsobservationer og antal arter inden for de forskellige rødliste-kategorier i de to skove. 

 
 

 
Figur 4: Antallet af artsobservationer i Hestehave Skov, fordelt på de her udviklede artsscorer 0,5-8, jf Tabel 2. 
 

Ringelmose Skov 

Fordelingen af 503 artsobservationerne for de 98 arter i hht. Rødlisten fremgår af tabel 4. For Ringelmose Skov er der 

kun en art der er rødlistet, se tabel 4. Der er 1 art med status NT, der forekommer 3 gange i skoven. Det er dog Krus-

blad, Plicatura crispa, der har været i så kraftig fremgang (Petersen 2019, in press), at den formentlig får sænket 

status til LC på den kommende rødliste (Pers. komm. - RJ Gren Riis-Hansen, 8.2.2019). 
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 Antal artsobservationer (antal arter) Arterne 

Rødliste- 
status 

Hestehave 
Skov 

Ringelmose 
Skov 

Begge 
 

CR 0 0 0  

EN 1 (1) 1 (1) 2 (1) Børstehåret Savbladhat (Lentinellus ursinus) 

VU 1 (1) 0 (0) 1 (1) Ege-Spejlporesvamp (Pseudoinonotus dryadeus) 

NT 11 (2) 3 (1) 14 (2) 
Kastaniebrun Stilkporesvamp (Picipes badius) & Krusblad 
(Plicatura crispa) 

LC 693 442 1135  

Ikke vurderet 119 57 176  

Total 825 (111) 503 (98) 1328 (128)  
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Tabel 4 viser tydeligt, hvor få af samtlige artsforekomster af bark- og vedsvampe, der omhandler rødlistede arter. 

Figur 5 viser tydeligt, at heller ikke det mindre eksklusive biodiversitets-index (artsscore) udviklet i denne under-

søgelse til at nuancere mellem arter under rødliste-niveauet rækker til at udskille nogle særlige biodiversitets-

hotspots. Ud af i alt 503 artsobservationer af véd- og barksvampe for Ringelmose Skov vedrørte de 464 artsobserva-

tioner (92,2 %) almindelige eller meget almindelige arter (artsscorer hhv. 0,5 og 1). 

 
Figur 5: Antallet artsobservationer i Ringelmose Skov, fordelt på de til denne rapport udarbejdede artsscorer 0,5-8, jf Tab. 2. 
 

Artsscoreværdi – fokus på arter under rødlistens niveau 

Det generelle billede for Kaløskovene er, at der ikke er fundet mange arter med høj score, se Tabel 5. Der er først og 

fremmest meget få rødlistede arter i hele spektret NT-CR (artsscorer 5-9), og de få, der er fundet, har kun ganske få 

forekomster. Den eneste lille undtagelse er arten Krusblad (NT), der står for hovedparten af de 14 artsobservationer 

med artsscore 5. I Hestehave Skov er der to observationer uden score, angivet med ”?”. Der er her tale om to fund af 

arten Postia undosa, ny art for Danmark. Fundet er det første i landet, og arten er hverken rødlistevurderet eller 

beskrevet i Petersen (2019, in press). Den nye art er fundet i grænseområdet mellem de to nordlige naboafdelinger 

947 og 955, og begge steder på løvtræsstammer (bøg?) med en diameter på 80-100 cm og nedbrydningsgrad 3-4 

(ingen bark tilbage og blødt i overfladen), hvilket kan tyde på at den kræver døde stammer af større dimensioner. 

  
Figur 6: To arter, betegnet som ”almindelige i Danmark” (artsscore 1), men dog ikke er almindelige i meget intensivt drevne løvsko-
ve. Begge blev fundet i Kaløskovene. Tv. Porcelænshat (7 afd.) og th. Tøndersvamp (15 afd.). Tøndersvampens frugtlegemer obser-
veres med stor sikkerhed, da de er store og kan leve i op til 10 år. 
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Vores forsøg på at nuancere arternes værdisætning i forvaltningsøjemed under rødlistens strenge kriterier (artssco-

rer 0,5-4) er imidlertid næsten mislykkedes. Kun en enkelt art scorer 4 (med artsobservationer =1) og ingen arter 

med værdien 3 (artsobs. = 0). 

 

Tabel 5: Oversigt over artsrigdom (S-total) og antal artsobservationer for de to Kalø-skove fordelt på artsscorer 0,5 – 8. (§): Ny art 
for Danmark, hvorfor endnu ingen vurdering tilknyttet. Kategorier 5-8 er truede iflg. Rødlisten. 

 Fordeling på artsobservationer 

Artsscore Hestehave Skov 
(S-total = 111) 

Ringelmose Skov 
(S-total = 98) 

Total 
(S-total = 128) 

0,5 451 261 712 
1 345 203 548 
2 14 34 48 
3 0 0 0 
4 0 1 1 
5 11 3 14 
6 1 0 1 
7 1 1 2 
8 0 0 0 

? (§) 2 0 2 
Sum 825 503 1.328 

 

I Kaløskovenes skal vi derfor inddrage arter med artsscore 2 (national hyppighed ”hist og her”) for at få et betydeligt 

antal artsobservationer (artsobs., hhv. 14 og 34 i hhv. Hestehave og Ringelmose Skov). For Kaløskovene er der 6 arter 

med værdiscoren 2. Disse 6 arter er samlet set observeret 48 gange fordelt på 33 afdelinger (13 i Hestehave og 20 i 

Ringelmose Skov). Langt de fleste er hhv. Bæltet Læderporesvamp og Birke-Læderporesvamp. 

Der ses ingen bemærkselsesværdig sammenhæng mellem afdelingerne, der huser arter med artsscoreværdien 2-4, 

og de afdelinger hvor der er registreret de rødlistede arter, Børstehåret Savlamelsvamp (EN) eller Ege-

Spejlporesvamp (VU). 

 

Tabel 5: Oversigt over arter med artsscore 2-4, fundet i dette projekt – dvs arter der er mere almindelige (mindre truede) end rødli-
stede arter NT-CR (artsscorer 5-9), men sjældnere end de almindeligste arter (artsscore 0,5-1). 
Dansk Navn Videnskabeligt artsnavn Hestehave Skov Ringelmose Skov Begge 
Arsscore 4:     

Tueporesvamp Grifola frondosa  1 1 
Artsscore 2:     

Bæltet Læderporesvamp Trametes ochracea  20 20 
Birke-Læderporesvamp Trametes betulina 7 12 19 
Hjerne-Bævreskive Ascotremella faginea 3  3 
Oksetunge Fistulina hepatica 3  3 
Krølhåret Pragtbæger Sarcoscypha austriaca 1 1 2 
Bævretand Pseudohydnum gelatinosum  1 1 

Artsscore 2-4, total  14 35 49 
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Top10 – afdelinger i Kaløskovene med relativt mest værdifulde bark- og vedsvampe 

Vi har forsøgt alligevel at opstille en Top10-rangliste af de 10 afdelinger med mest værdifulde bark- og vedsvampe 

ved at kombinere forekomst af i alt 20 fokus-arter (fremgår af Tabel 6): 

• 4 rødlistede arter (NT-CR, sv.t. artsscore 5-9) 
• 7 arter med artsscore 2-4, jf Tabel 5 
• 1 art Postia undosa, ny for Danmark (uden artsdata) 
• 8 udvalgte arter med artsscoren 1, jf. Tabel 6. 

Tabel 6: Et bud på de ti mest værdifulde afdlinger i Kalø-skovene, vurderet udfra svampefund i projektperioden 2017-18, og værd-
isat (jf teksten i afsnittet Top10). I parentes anføres artens points efter Tabel 2. 

Top 10 Afd.nr. Fokus arter Skov Fokusarter Antal arter  Bemærkning 
1 919 Børstehåret Savlamelsvamp (7) 

Bæltet Læderporesvamp (2) 
Birke-Læderporesvamp (2) 
Anis-Savlamelsvamp (1) 
Flad Lakporesvamp (1) 
Kæmpeporesvamp (1) 

RL 6 24  

2 952 Børstehåret Savlamelsvamp (7) 
Birke-Læderporesvamp (2) 

HH 2 29  

3 936 Ege-Spejlporesvamp (6) 
Blomme-Ildporesvamp (1) 
Flad Lakporesvamp (1) 
Kæmpeporesvamp (1) 

HH 4 24  

4 928 Kastinebrun Stilkporesvamp (5) 
Krusblad (5) 
Bøge-Spejlporesvamp (1) 
Flad Lakporesvamp (1) 
Randbæltet Hovporesvamp (1) 

HH 5 40 Kastinebrun Stilkpore-
svamp kræver stammer og 
stubbe i skove med meget 
dødt ved 

5 947 Krusblad (5) 
Postia undosa (NY ART DK) 
Bøge-Spejlporesvamp (1) 
Elle-Spejlporesvamp (1) 
Flad Lakporesvamp (1) 

HH 5 27  

6 909 Tueporesvamp (4) 
Bæltet Læderporesvamp (2) 
Birke-Læderporesvamp (2) 
Flad Lakporesvamp (1) 
Kæmpeporesvamp (1) 

RL 5 27  

7 905 Krusblad (5) 
Bæltet Læderporesvamp (2) 
Birke-Læderporesvamp (2) 
Bøge-Spejlporesvamp (1) 

RL 4 25  

8 920 Krusblad (5) 
Bæltet Læderporesvamp (2) 
Elle-Spejlporesvamp (1) 
Randbæltet Hovporesvamp (1) 

RL 3 13  

9 904 Krusblad (5) 
Elle-Spejlporesvamp (1) 
Randbæltet Hovporesvamp (1) 

RL 3 34  

10 955 Postia undosa (NY ART DK) 
Flad Lakporesvamp (1) 
Anis-Savlamelsvamp (1) 

HH 3 24  

 

I denne Top10-afdelingsliste ses ikke nogen åbenlyse mønstre, der kan forklare de højere niveuer her. Fx indgår der 

fem afdelinger fra hver af de to skove. Der indgår både afdelinger med og uden urørt skov, afdelinger uden og med 

meget skovbryn. Der er ikke indgået data for eller analyser af andre forhold, der kunne betyde noget – så som afde-

lingens areal, træartssammensætning, bevoksningsalder mm. 
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DISKUSSION 

Med et artsantal på 4 rødlistede bark- og vedsvampe fra denne undersøgelse, og yderligere 2 andre ældre fund af 

rødlistede bark- og vedsvampe fra Svampeatlas herfra, tegner der sig et relativt fattigt billede af særlige og truede 

svampearter i Kalø-skovene, knyttet til den vigtige og meget driftsafhængige habitat, stort dødt ved. Suserup Skov på 

Midtsjælland er kun på 19 ha, men har været urørt skov siden 1920 og er den danske skov med mest stort dødt ved 

(163 m3/ha) og rummer hele 80 rødlistede arter (Heilmann-Clausen et al. 2014).  

Det er dog vigtigt at understrege, at der ikke findes bearbejdede data fra danske løvskove, der fastsætter normal og 

ønskede niveuaer for ved- og barksvampenes biodiversitet, herunder særlige og truede arter, fx fra Rødlisten. Formå-

let med denne undersøgelses indsamling og analyse af data var således heller ikke en kvalitetsvurdering af Kaløsko-

vene, men snarere at identificere særlige områder i Kaløskovene, hvor der var bevaret eller udviklet særlig biodiversi-

tet af ved- og barksvampe. Det er i dette lys, at der er en overraskende mangel på særlige områder med markant 

højere biodiversitet, ligesom vi ikke trods intensiv eftersøgning fandt helt særlige og truede arter.  

Tabel 7: Oversigt over samtlige fund af rødlistede bark- og vedsvampe registreret på Svampeatlas (med ID-nr) i de seneste 10 år 
(2007-2017) uden for denne undersøgelse i hhv. Hestehave (HH) og Ringelmose (RM) Skov. Hvor samme art er genfundet i samme 
skov af JC (denne undersøgelse) er arten mærket med *. Arter, der ikke er genfundet, er mærket med §. 

Svampeatlas ID Dato Artsnavn videnskabeligt Artsnavn Dansk Rødliste-
status 

Artsscore-
værdi 

Lok. 

DMS-6218 10-05-2009 § Ganoderma adspersum Grov Lakporesvamp VU 6 HH 

DMS-114466 13-09-2010 § Entoloma placidum Bøge-Rødblad VU 6 RM 

DMS-154431 15-07-2011 * Pseudoinonotus dryadeus Ege-Spejlporesvamp VU 6 HH 

DMS-157421 30-07-2011 § Tyromyces wynnei Krybende Blødporesvamp NT 5 HH 

DMS-157485 30-07-2011 § Psathyrella leucotephra Askehvid Mørkhat VU 6 HH 

DMS-369803 12-09-2011 * Pseudoinonotus dryadeus Ege-Spejlporesvamp VU 6 RM 

DMS-9185755 12-01-2017  * Plicatura crispa Krusblad NT 5 RM-HH 

 

Vi har ingen grund til at tro, at denne undersøgelses datamateriale ikke er dækkende på dette område. Registrerin-

gerne i Svampeatlas fra perioden  en tiårig periode 2007-2017 rummede 6 rødlistede arter (NT-CR, Tabel 7). I vores 

undersøgelse har vi genfundet de 2 (Ege-Spejlporesvamp (VU) og Krusblad (NT)) og fundet 2 helt andre (Børstehåret 

Savlamelsvamp (EN) og Kastinebrun Stilkporesvamp (NT)) samt fundet en helt ny art for Danmark (Postia undosa, en 

kødporesvamp). Vi vurderer derfor, at eftersøgningsintensiteten og –perioden har været dækkende. 

Viden om hvad der konkret og art for art begrænser forekomsten af sjældne bark- og vedsvampe er begrænset. De 

fleste producerer meget store antal små sporer, som kan spredes vidt omkring, også over landegrænserne. Der er 

dog enighed om, at den grundlæggende forudsætning er tilstrækkelige mængder af af levestedet, der ofte er store 

dimensioner af dødt eller veteraniseret ved. Det har fået førende danske forstøkologer (Heilmann-Clausen et al. 

2014) til for forskellige danske habitat-skovnaturtyper at anbefale minimums-niveauer for ”stort dødt ved”, der skal 

sikres for at opnå ”gunstig bevaringsstatus” – dvs tilstrækkelig habitat for de til denne skovtype knyttede biodiversi-

tet. Hovedparten af Kaløskovene er Naturtypen 9130 Bøgeskov på muldbund, hvor deres lempede krav for stort dødt 

ved (diam. >20 cm) er 20 m3/ha og det skærpede er 50 m3/ha. 
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Vi var ved projektstart ikke bekendt målinger af mængden af stort dødt ved i hele eller dele af Kaløskovene. I en 

sammenlignelig offentlig skov, Tolløkke Skov ved Ebeltoft, med en lempelig skovdrift fandt Aude et al. (2017) dog kun 

8,7 m3/ha stort dødt ved. Imidlertid fremskaffede Naturstyrelsen en studierapport (Larsen 2010), som konkluderer: 

”I de større skove på SNS Kronjylland er der i gns. 6,7 m3 dødt ved/ha herunder ca. 5 m3 dødt ved/ha på produktions-

arealer. Der lader til at være en geografisk betinget forskel på volumenet af dødt ved, men denne skal dog til dels ses i 

sammenhæng med, hvor de store områder af urørt skov befinder sig. Der er ligelige mængder i løv- og nåleskovsbe-

voksninger, og ca. 2/3 er liggende dødt ved. Volumenet af det liggende døde ved er forskudt mod de små diametre og 

stort dimensioneret dødt ved med diameter større end 40 cm udgør kun ca. 20 % af den samlede vedmasse. Største-

delen af det samlede volumen af dødt ved er ikke særligt nedbrudt. Træart, nedbrydningsgrad og volumen af det 

enkelte stykke træ er faktorer af stor væsentlighed for hvilke arter, der har mulighed for at leve i det døde ved.” 

Den målte gennemsnitlige værdi på 6,7 m3 dødt ved/ha dækker over nål og løv, produktionsskov, plukhugst og urørt 

skov og er vel derigennem et godt udtryk for Kaløskovene som helhed også. Her ligger Kaløskovene som helhed igen 

under gennemsnittet for skovdistriktets skovarealer og de danske skove som helhed – med kun 4 m3 dødt ved/ha 

(Larsen 2010, figur 4). Selv om mængden af stort dødt ved er et forsimplet mål for de mange truede arters habitat (se 

nedenfor), så er det alligevel nærliggende at tro, at den svage forekomst af sjældne og truede ved- og barksvampe i 

Kaløskovene er relateret til en skovdrift, der blandt andet giver sig udtryk i meget lidt stort dødt ved. 

Det er i den forbindelse vigtigt at understrege tre forhold ved den ofte fremsatte efterlysning og fokusering på ”stort 

dødt ved”. 

1. Dels er der en udbredt forventning om, at udlægning af ”urørt skov” giver mere dødt ved, men med den 

normale drift og alderstruktur i danske løvskove vil udlægning af urørt skov ofte først give betydelig tilgang 

af stort dødt eller veteraniseret ved efter 50-100 år. De mange arter, der er truede i dag, har også brug for 

en betydelig tilgang af egnede levesteder nu. Det er således heller ikke sandsynligt, at udlægning af mere 

urørt skov i Kaløskovene vil følges af en fremgang for sjældnere og truede ved- og barksvampe på hverken 

kort eller mellemlangt sigt. 

2. Dels er ”stort dødt ved” en for simpel beskrivelse af den manglende habitat for den truede skov-

biodiversitet. Bark- og vedsvampe specialiserer sig i forskellige habitater, sådan at en optimal habitat kræ-

ver variation i mange dimensioner, fx både stort dødt og stort veteraniseret ved, ved i flere nedbrydnings-

klasser, ved af forskellige træarter, både stående, hængende og liggende, under flere miljøforhold 

(lyst/mørk, fugtigt/tørt og varmt/køligt). Senest har det vist sig, at en del svampearter er langsomme til at 

kolonisere dødt/svækket ved, og at andre hurtigere kolonisatorer kommer først, hvis der er åbne sår o.lign. 

(fra storm, lynnedslag, entreprenørskader mm). Med nuværende viden kan det måske opsummeres i tre 

habitatkrav  - plads (større arealer med egnet habitat), større dimensioner af ved samt variation (i lysstilling, 

træstilling, træart, osv.).  

Alle svampefund fra denne undersøgelse ligger nu kvalitetssikrede som præcisionlokaliserede funddata på Svampeat-

las, og med en usædvanlig høj grad af systematik og geografisk spredning i eftersøgning. Vores viden om Kaløskove-

nes biodiversitet – og specielt om ved- og barksvampene – er med denne undersøgelse med eet voldsomt forøget.  
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Det ville dog være spændende at fremskaffe yderligere data – især på en lang række miljøvariabler – der i en GIS-

baseret analyse – kunne nuancere og kvalificere analyserne af udbredelsesmønstre. Det kunne fx være afdelingsba-

serede og allerede eksisterende mål for areal, andel af bryn, hydrologi, træartssammensætning, træalder, andel af 

gammel bøg, eg og ask, andel af nøglebiotoper (Hübertz et al. 2000), andel af urørt skov mm. Et relevant mål, som 

dog er betydelig mere arbejdskrævende, vil være at estimere mængden af dødt – fx afdelingsvist. Der findes simplere 

estimeringer med linietaksering (Marshall et al. 2000, 2007) som anvendt af Aude et al 2017.  

Vi påbegyndte denne undersøgelse i en undren over de få rødlistede bark- og vedsvampe registreret i Kaløskovene. 

Vi håbede på, at vi med en intensiv og systematisk eftersøgning kunne finde ukendte biodiversitetsværdier, fx i de 

spredte afdelinger med urørt skov. En sådan gennemførte vi i 2017-18. Et hurtigt kig på data viste, at vi kun fandt 

endog meget få rødlistede arter. 

I erkendelse af, at Kaløskovene ligesom mange andre gamle danske løvskove drives temmelig intensivt og i hvert fald 

pt kun rummer få levesteder for rødlistede bark- og vedsvampe, har vi i denne undersøgelse eksperimenteret med at 

knytte artsscore-værdier såvel til rødlistede arter (artsscore 5-9) som til ikke-rødlistede arter, hvor vi anvendte litte-

raturbaserede hyppighedskriterier (Petersen 2019 in press) til at nuancere arternes biodiversitetsværdi (artsscorer 

0,5-4). Imidlertid viste det sig, at der også var meget få arter i toppen af de ikke-rødlistede arter (artsscorer 3-4). Kun 

ved vægtning af også mere almindelige arter (artsscore 2, = ”hist og her i Danmark”) og udvalgte 8 ”fokusarter” 

blandt de ”almindelige” arter (artsscore 1) fik vi materiale nok til et relativ udpegning af ti mere værdifulde afdelin-

ger. Der var udfra en umiddelbar betragtning ingen iøjnefaldende mønstre i disse mest værdifulde afdelinger. 

 

 

TAK 

Tak til biolog Jan G Højland fra Naturstyrelsen Kronjylland for aftale om kortlægning og færdsel samt for digitale 

skovkort, god dialog om projekt og rapport samt fremskaffelse af litteratur. Kæmpetak til Jørgen Christiansen, der 

under Nationalpark Mols Bjerges Frivilliggruppe både har lært sig svampene, indhentet ekspertbistand og tilbragt 

mange timer og kilometer med eftersøgning, kortlægning og indberetning af svampene i Kaløskovene. Tak til eksper-

ter på Svampeatlas, der har hjulpet med identifikation af svampe – især Thomas Læssøe, Jens Henrik Petersen og 

Jacob Heilmann-Clausen. En særlig tak til Jens Henrik Petersen for at låne os manus til hans kommende svampebog. 
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