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Mange svampeinteresserede kender og har selv
fundet Punktstokket Indigo-Rørhat og Netstok-
ket Indigo-Rørhat, to store, fastkødede spise-
svampe som blåner kraftigt ved tryk og ved gen-
nemskæring. Færre har set Satans Rørhat og
Djævle-Rørhat, og de fleste kender dem nok
bedst som to eksotiske, giftige rørhatte man skal
tage sig i agt for når man samler rørhatte til spi-
sebrug.

De fire nævnte arter har det tilfælles at de er
store, og at de har røde rørmundinger. I Dan-
mark har vi hidtil haft fem arter der passede på
denne karakteristik, den femte var Glatstokket
Indigo-Rørhat. I sommeren 2001 blev der fundet
en sjette art i gruppen – Purpur-Rørhat – og det
er anledningen til at vi nu tager gruppen op til en
samlet præsentation her i bladet. Vi har også
valgt at inkludere Rødgul Rørhat som endnu
ikke er påvist i Danmark, men som muligvis kun-
ne findes her.

Der er flere grunde til at gruppen er interes-
sant at beskæftige sig med, ikke mindst, naturlig-
vis, den rent kulinariske. Efter tilberedning –
dvs. opvarmning – er de tre indigo-rørhatte gode
spisesvampe. De øvrige arter bør undgås da de
er under større eller mindre mistanke for at
være giftige. Man skulle jo nødig tage fejl. Svam-
pegruppen er også interessant i beskyttelses-
mæssig sammenhæng. Tre af dem står således på
den nationale rødliste (Stoltze & Pihl 1998) som
sårbare eller sjældne, og Purpur-Rørhat vil gi-
vetvis blive optaget på rødlisten ved næste revi-
sion.

Ligheder og forskelle
Sådan som den behandlede gruppe er afgrænset,
er det selvsagt frugtlegemernes størrelse og de
røde rørmundinger der er de fælles kendetegn.
Andre fællestræk er at kødet er fast, selv hos ret
gamle eksemplarer, at hathuden er tør og mere
eller mindre filtet eller ruskindsagtig, og at stok-
ken er kraftig, ofte tøndeformet. Formmæssigt
kan flere af arterne i denne gruppe minde om
Spiselig Rørhat (Karl Johan), men farverne er
helt anderledes. Alle syv arter smager mildt, og
man har derfor ikke brug for at tage smags-
prøver for at bestemme dem, faktisk vil vi frarå-
de at man gør det.

De tre indigorørhatte har det tydelige fælles-
træk, at kødet blåner hurtigt og kraftigt ved gen-
nemskæring, ligesom rørmundingerne bliver
kraftigt blå ved tryk. Denne egenskab har også
givet dem deres navn. De fire andre arter blåner
i forskelligt omfang.

Forskellene på de syv arter ligger især i hat-
og stokfarverne, i tegningerne på stokken og i til-
bøjeligheden til at anløbe blåt ved tryk eller gen-
nemskæring. Farverne har stor betydning, men
de har det med at variere meget inden for samme
art, og det kan i visse tilfælde gøre artsbestem-
melsen vanskelig. Hos mange arter ændrer far-
verne sig med alderen, men farverne kan også
være afhængige af om frugtlegemerne har stået i
sol eller skygge. 

Typiske eksemplarer af de syv arter som er
behandlet her, burde være relativt lette at be-
stemme, men uden for landets grænser er artsbe-

Store rørhatte med røde rørmundinger
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Large boletes with red pores
Boletus purpureus is reported as new to Denmark, being the sixth large bolete with red pores known from the
country. B. luridiformis and B. luridus are often collected for culinary purposes, while B. satanas, B. legaliae and
B. purpureus are considered poisonous. The species are illustrated and described with emphasis on separating
characters. The paper includes B. queletii and non-Danish B. rhodoxanthus.
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stemmelsen i denne gruppe noget mere kompli-
ceret. I Sydeuropa findes der flere arter end hos
os, og der hersker stadig betydelig forvirring,
både omkring navngivning og artsafgrænsning.
Det kan man forvisse sig om ved at studere syd-
eller centraleuropæiske litteraturkilder (Alessio
1985, 1991 & 1998, Courtecuisse & Duhem 1994,
Krieglsteiner 2000, Simonini 1998, m.fl.). Mere
om det under behandlingen af de enkelte arter.

De sjældne af arterne anses for at være varme-
og kalkelskende, og man finder dem ofte på ste-
der med mere eller mindre kalkholdig bund, ofte
på fedt ler. Ikke sjældent findes de på sydvendte
kystskrænter, og i nogle tilfælde står de flere ar-
ter sammen inden for et ganske lille område.
Bortset fra Punktstokket Indigo-Rørhat der er
udbredt i hele landet – og måske Netstokket In-
digo-Rørhat – findes de omtalte arter stort set
kun i Østjylland og på øerne.

Herunder gives der en kort karakteristik af de
enkelte arter.

Punktstokket Indigo-Rørhat (Boletus
luridiformis Rostk.)
Denne art udmærker sig ved at stokken er mere
eller mindre dækket af ganske små, røde prikker
som set meget nær på eller med lup viser sig som
små, opsprukne totter. Der er ingen nettegning.
Hatten er rødbrun til mørkt brun, og den er såle-
des mørkere end hos de andre arter som er om-
talt. Yngre eksemplarer virker udpræget filtede
på hatten. Kødet blåner meget kraftigt, og det
samme gør rørmundingerne ved tryk.

Når man har sikret sig at der ikke er net på
stokken, synes Glatstokket Indigo-Rørhat at
være den eneste realistiske forvekslingsmulig-
hed. Denne mangler dog de røde prikker på
stokken og er markant vinrød nederst på stok-
ken, både udenpå og inde i kødet.

Meget sjældent kan man finde Punktstokket
Indigo-Rørhat i en gul variant som har haft det
videnskabelige navn B. junquilleus. Selv om far-
vevarianten er meget karakteristisk, bør den

Nøgle til store rørhatte med røde rørmundinger

1. Stok uden netmønster 2
Stok med netmønster 3

2. Stok tæt besat med røde prikker på en gul baggrund, stokbasis ikke mørkere end resten af
stokken.

Punktstokket Indigo-Rørhat (B. luridiformis)
Stok glat, gullig til brungul i den øvre del og kontrasterende vinrød nedefter, især med alderen.

Glatstokket Indigo-Rørhat (B. queletii)

3. Hat overvejende brun (gråbrun, gulbrun, olivenbrun), sjældnere vinrød; stokkens netmønster
groft og langstrakt; kød rødt umiddelbart over rørlaget (men hurtigt blånende).

Netstokket Indigo-Rørhat (B. luridus)
Hat overvejende med hvide, lyst grålige eller rosa farver; stokkens netmønster fint eller groft; kød
gult umiddelbart over rørlaget 4

4. Hatoverflade blåsort ved berøring. Purpur-Rørhat (B. purpureus)
Hatoverflade ikke blåsort ved berøring 5

5. Kød udpræget gult i hatten; stokkens netmønster ret groft og kontrasterende rødt på en gul
baggrund. Rødgul Rørhat (B. rhodoxanthus)
Hatkød hvidligt til gulligt; stokkens netmønster oftest fint 6

6. Hat hvid hos helt unge eksemplarer, men hurtigt med rosa til brunrosa farver; stok typisk
tøndeformet (bredest på midten); uden særlig lugt. Djævle-Rørhat (B. legaliae)
Hat hvidlig til grålig, sjældent lidt rosa i randen; stok typisk stærkt udvidet i den nederste del;
gamle eksemplarer med ubehagelig lugt. Satans Rørhat (B. satanas)
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Punktstokket Indigo-Rørhat (Boletus luridiformis) fra Palsgård Slotspark nord for Juelsminde, 25.8.2001,
JV01-202, Foto Jan Vesterholt.

Glatstokket Indigo-Rørhat (Boletus queletii) fra Marielund ved Kolding, JHP-92.187. Foto Jens H. Petersen.
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næppe have mere end varietetsrang, og det vi-
denskabelige navn bør da være B. luridiformis
var. junquilleus (Quél.) Knudsen.

Punktstokket Indigo-Rørhat er vidt udbredt
og ganske almindelig i hele landet, og som den
eneste af de her omtalte arter kan den også fin-
des i nåleskov. Det er en god og fastkødet spise-
svamp der sjældent angribes af larver.

Forholdene omkring den videnskabelige
navngivning er ret komplicerede, og tidligere har
arten været alment kendt under navnet Boletus
erythropus. B. erythropus Pers. 1796 opfattes
bl.a. af Hansen og Knudsen (1992) som værende
Netstokket Indigo-Rørhat, men Fries har be-
skrevet en Boletus luridus var. erythropus i 1818,
og hos Fries er der tale om Punktstokket Indigo-
Rørhat. Fries’ anvendelse af navnet har haft
størst gennemslagskraft, men Persoons er den
ældste. Derfor er det ikke korrekt at kalde
Punktstokket Indigo-Rørhat for B. erythropus.
Anderledes forholder det sig hvis nogen skulle
finde på at typificere B. erythropus Pers. med
materiale af Punktstokket Indigo-Rørhat, for så
skal navnet skifte tilbage igen.

Glatstokket Indigo-Rørhat (Boletus
queletii Schulz.)
Karakteristisk for denne art er – som det danske
navn siger – at der hverken er net eller prikker
på stokken. Det er let at se at der ikke er net,
men det kan være sværere at se forskel på stok-
ken hos Glatstokket og Punkstokket Indigo-
Rørhat. Heldigvis er der andre kendetegn. Lige
som Netstokket Indigo-Rørhat har Glatstokket
Indigo-Rørhat en rød stribe på grænsen mellem
hatkød og rørlag, det har Punkstokket Indigo-
Rørhat ikke. Desuden kendes Glatstokket Indi-
go-Rørhat fra denne på at kødet i stokbasis er in-
tenst mørkt rødbederødt. Kødet blåner tydeligt
ved gennemskæring, og rørmundingerne blåner
ved tryk. Glatstokket Indigo-Rørhat har gene-
relt lidt mindre frugtlegemer end de øvrige arter,
oftest er hatten under 10 cm bred.

Hatoverfladen virker ruskindsagtig, og farven
kan variere fra brungul til forskellige nuancer af
brunt. Nogle forfattere adskiller gullige former
som er særskilt varietet (var. discolor (Quél.)
Alessio), men det er spørgsmålet om der ikke
blot er tale om en variabel art.

Glatstokket Indigo-Rørhat vokser under løv-

træer og er i Danmark fundet under Eg og Bøg.
Den er siden 1981 kendt fra 16 lokaliteter i Dan-
mark, men på enkelte af disse lokaliteter kan
den visse år være forholdsvis udbredt. Arten
mangler fuldstændig i Nord- og Vestjylland, og
fra nyere tid er der kun et enkelt sjællandsk fund.
Den har rødlistestatus som „sjælden“. Glatstok-
ket Indigo-Rørhat er spiselig, men da den er
sjælden, bør man ikke indsamle den til spisebrug.

Netstokket Indigo-Rørhat (Boletus
luridus Schaeff.: Fr.)
Netstokket Indigo-Rørhat kendes fra de to an-
dre indigo-rørhatte på nettegningen på stokken.
Nettet er orangerødt og ret groft med ret lang-
strakte masker. Fra de øvrige rørhatte i denne
gruppe der har rødt net på stokken, kendes Net-
stokket Indigo-Rørhat på at hatten oftest har
brune farver uden rosa eller purpur islæt. I tvivls-
tilfælde kan arten kendes på at kødet lige over
rørlaget er rødt. På en gennemskåret hat viser
det sig som en rød stribe på grænsen mellem hat-
kød og rørlag.

Hatoverfladen er ruskindsagtig, og farven kan
variere meget. Typiske former er gråbrune til
gulligt olivenbrune, men blege former ses også af
og til. Sjældnere finder man en stærkt afvigende
form med vinrød hat, og denne adskilles normalt
som en varietet (var. rubriceps (Maire) Der-
mek)(se Petersen 1989), men af og til ser man
også mellemformer der kun har vinrøde skjolder.

Lyshattede eksemplarer af Netstokket Indi-
go-Rørhat kan på grund af det grove net forveks-
les med Rødgul Rørhat. Hos denne står det røde
net dog i stærk kontrast til den gule grundfarve
på stokken. Kontrasten er ikke er så iøjnefalden-
de hos Netstokket Indigo-Rørhat.

Netstokket Indigo-Rørhat vokser under løv-
træer på lidt bedre bund, især med Bøg og Eg,
men også med Birk og Lind. Den er ret alminde-
lig både i Østjylland og på øerne, og den er især
talrig om sommeren. Det er en god spisesvamp,
men den skal for en sikkerheds skyld tilberedes
ordentligt da den nogle steder angives at være
svagt giftig i rå tilstand.

Satans Rørhat (Boletus satanas Lenz)
Kendetegnende for denne art er den hvidlige til
lyst grå, halvkugleformede hat, der eventuelt
kan have et strejf af rosa. Stokken er som regel
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Netstokket Indigo-Rørhat (Boletus
luridus) i en typisk form med oli-
venbrune hatfarver.  Bøgeskov ved
Maribo Søndersø, 7.7.2001, JV 01-
059. Foto Jan Vesterholt.

Netstokket Indigo-Rørhat (Boletus
luridus) i en lyshattet form der vok-
sede under Birk ved Moesgård
Strand syd for Århus, 31.8.1992,
JV92-313. Foto Jan Vesterholt.

Netstokket Indigo-Rørhat (Boletus
luridus) i en afvigende udgave med
vinrøde hatfarver. Denne farvevari-
ant kaldes var. rubriceps. Pomle-
nakke på Falster, 15.7.1988, JHP-
89.88. Foto Jens H. Petersen.
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markant fortykket i den nederste del og med et
tæt og fint rødt net som får det meste at stokken
til at virke meget rød. Som regel er der en zone af
en karakteristisk grårosa farve, oftest omkring
eller lige under den tykkeste del af stokken. Kø-
det er hvidligt til bleggult og blåner kun ret svagt
og langsomt ved gennemskæring. Ældre eksem-
plarer af Satans Rørhat lugter grimt, af hønse-
møg eller svinegødning, yngre eksemplarer har
ofte en ubehagelig metallisk lugt, men det er vig-
tigt at vide at helt unge, friske frugtlegemer ikke
lugter ubehageligt. Denne ubehagelige lugt fin-
des ikke hos nogen af de andre arter.

De røde farver på rørmundinger og stok kan
somme tider være meget stærke, men andre gan-
ge kan de være næsten fraværende. Sådanne ek-
semplarer er overvejende gule på rørmundinger
og stok, så de kan være vanskelige at kende fra
Rod-Rørhat (Boletus radicans). Denne kommer
også til at lugte med alderen, men er bitter og
blåner kraftigere. De to vokser i øvrigt meget
ofte sammen, og man kan ikke kende dem fra
hinanden ved at se dem oppefra.

Den mest oplagte forvekslingsmulighed for
typiske eksemplarer af Satans Rørhat er Rødgul
Rørhat, der dog afviger ved at have et groft rødt
net der står i skarp kontrast til stokkens gule
grundfarve. Typisk er stokken hos Rødgul Rør-
hat også mere cylindrisk. 

Her i landet er Satans Rørhat fundet under
Bøg, Eg og Lind. Den er siden 1981 fundet på 19
lokaliteter i landet, af disse ligger seks i Østjyl-
land, tre på Fyn, to på Tåsinge, tre på Sjælland,
to på Lolland, én på Falster og to på Møn. Den
har rødlistestatus som sjælden. 

Satans Rørhat har i tilberedt stand været år-
sag til mange forgiftningstilfælde (Rald 1992),
selvom Rune (1995) har spist den uden ubehag.
Derimod synes der at være bred enighed om at
selv en enkelt bid af den rå svamp giver meget
ubehagelige mave-tarmsymptomer.

Djævle-Rørhat (Boletus legaliae Pilát)
Karakteristisk for Djævle-Rørhat er den rosa
farve på hatten. Friske og unge eksemplarer kan
have en markant rosa hatfarve som gør bestem-
melsen meget let. Farven kan lede tanken hen på
en solskoldet gris: den gråblege, lidt snavsede
hud som er forbrændt efter de første dage ude i
solskinnet. Helt unge eksemplarer kan dog have

en rent hvid hat, og hos ældre eksemplarer kan
de rosa nuancer være mindre tydelige. Stokken
har et fint net og er altid tyk og kraftig, men den
er sjældent markant udvidet forneden som hos
Satans Rørhat. Farverne på stokken er noget va-
rierende, oftest gule i toppen og røde mod basis.
En grårosa zone forekommer sjældent. Kødet er
bleggult og blåner forholdsvis kraftigt.

Når hatten er rosa, er Purpur-Rørhat den
mest oplagte forvekslingsmulighed, men denne
blåner på hatten ved berøring hvilket Djævle-
Rørhat ikke gør. Er de rosa farver på hatten sva-
ge, er Satans Rørhat en forvekslingsmulighed,
men her er stokformen normalt anderledes, og
ældre eksemplarer af Djævle-Rørhat har ikke
Satans Rørhats vamle lugt.

Djævle-Rørhat er her i landet fundet under
Eg og Bøg. Den er siden 1981 kendt fra otte lo-
kaliteter i landet, tre i Østjylland, to på Fyn, én
på Tåsinge, én på Sjælland og én på Falster og
har rødlistestatus som sårbar. Djævle-Rørhat bør
af forsigtighedsgrunde betragtes som giftig (Rald
1992).

Djævle-Rørhat har været kendt under forskel-
lige videnskabelige navne. I sydeuropæisk litte-
ratur (f.eks. Alessio 1985) benyttes navnet B. sp-
lendidus Martin, og f.eks. hos Phillips (1981) an-
vendes navnet B. satanoides Smotl. Vi følger op-
fattelsen i Nordic Macromycetes (Hansen &
Knudsen 1992) og hos Rald (1992) og bruger
navnet B. legaliae. Det betyder at vi accepterer
deres opfattelse af at de to andre navne, som
begge er ældre, ikke kan bruges på Djævle-Rør-
hat.

Purpur-Rørhat (Boletus purpureus Pers.)
Purpur-Rørhat burde ikke kunne forveksles med
nogen af de øvrige i gruppen – eller andre dan-
ske svampe i det hele taget for den sags skyld.
Den afviger fra de andre behandlede arter ved at
alle dele anløber kraftigt ved berøring, i hvert
fald hos friske eksemplarer. Det er således den
eneste art hvor også hatten bliver blåsort ved
tryk. Svampen er stor og tykkødet, af form nær-
mest som Satans Rørhat. En anden art der
blåner meget kraftigt er Sortblånende Rørhat
(Boletus pulverulentus), men denne kendes bl.a.
på at have gule rørmundinger.

Nedenstående er en beskrivelse baseret på
den danske indsamling. Farvekoderne refererer
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Satans Rørhat (Boletus satanas) i en typisk udgave med kraftigt røde farver. Billedet stammer fra lindeallen
på Kristianssædevej på Lolland, 12.8.2000, PH00-103. Foto Jan Vesterholt.

Til ventre: Satans Rørhat (Boletus satanas) i en afvigende udgave hvor de røde farver er er næsten manglende,
Staksrode Skov ved Vejle Fjord, 17.8.1994, JV94-363. Foto Jan Vesterholt. Til højre: Nærbillede af stok med
nettegning. Foto Jens H. Petersen.
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Djævle-Rørhat (Boletus legaliae) fra Bjørnemose Skov ved Svendborg 22.8.2001, JV01-174. Foto Jan Vesterholt.

Purpur-Rørhat (Boletus purpureus) fra Bjørnemose Skov ved Svendborg 22.8.2001, JV01-175. Foto Jan Vesterholt.
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til Foreningen til Svampekundskabens Fremmes
farvekort (Petersen (1996).

Hatten er op til 30 cm i diameter, halvkugle-
formet, uregelmæssigt puklet med dybe gruber
og indtrækninger, fra begyndelsen lædergul (13)
over cremegul (22) til ferskenfarvet (25), i områ-
der hvor den er i berøring med vegetationen, fx
snærende græsstrå, koralrød (19). Den koralrøde
farve udbreder sig med alderen til hele hatten. I
gamle sneglegnav er kødet hjortebrunt (5). Stok-
ken er lysende karrygul (12) til gul (31) med et
koralrødt til brunrødt net i hele sin udstrækning.
Alle dele af svampen bliver ved berøring om-
gående sortblå.

Jeg (MH) fandt Purpur-Rørhat første gang
den 20. august 2001 i den lille private skov (uden
offentlig adgang) ved herregården Bjørnemose
øst for Svendborg, hvor jeg i et par år har haft til-
ladelse til at registrere svampe. Et par dage efter
det første fund blev Purpur-Rørhat fundet igen
et par hundrede meter fra det første sted, den
har således mindst to mycelier i skoven. At

svampen blev fundet som ny for landet netop i
den overdådige sæson 2001, er måske ikke så
overraskende. Her var der den optimale kombi-
nation af en lang, varm sommer og rigelig ned-
bør i august.

Skoven ligger på et sydøstvendt næs ned til
sundet mellem Sydfyn og Thurø. Et bælte af sko-
ven langs kysten har naturskovspræg med mange
gamle træer, mest Bøg og Eg. Foruden de svam-
pe som er kendt fra skoven, tyder tilstedeværel-
sen af Blå Anemone på at der er kalk i jorden.
Alle de i Danmark forekommende arter i den
her behandlede gruppe er fundet i skoven, og
der er fundet mange sjældne knoldslørhatte.

Arten er meget karakteristisk, men det er
ikke ensbetydende med at det er let at finde et vi-
denskabeligt navn til den. Boletus purpureus er
oprindelig beskrevet af Persoon, og den oprinde-
lige beskrivelse som er gengivet hos Alessio
(1985), er både kort og flertydig. Vi føler os dog
overbevist om at vores art er den man finder un-
der navnet B. purpureus hos både Alessio (1985

Rødgul Rørhat (Boletus rhodoxanthus) er endnu ikke fundet i Danmark, men kunne muligvis dukke op. Billedet
stammer fra Toscana i Italien, fra Foresta Demaniala del Berignone, 4.11.1996, JV96-387. Foto Jan Vesterholt.
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og 1998) og Phillips (1981) og under navnet B.
rhodopurpureus Smotl. hos Courtecuisse & Du-
hem (1994). B. rhodopurpureus er beskrevet
med en rød-violet-purpurfarvet hat, men en far-
veform af den er beskrevet med gul hat (fo. xan-
thopurpureus Smotl.), og en anden farveform
med mørkt purpurfarvet hat (fo. polypurpureus).
Der er antagelig blot tale om en og samme art
med variabel hatfarve. Hvis man vælger at anse
B. purpureus som et utolkeligt navn, må konse-
kvensen sandsynligvis være at Purpur-Rørhat
skal hedde B. rhodopurpureus. Derfor må den
endelige afklaring af navngivningen i denne
gruppe vente lidt endnu, for der er beskrevet an-
dre arter i dette artskompleks som hver især har
deres egen farvekombination (f.eks. også B. xan-
thocyaneus (Ramain ex) Romagn., B. torosus Fr.
og B. luteocupreus Bertéa & Estades). Vi er ikke
i stand til at afgøre hvor mange af disse der er
gode arter, og hvilke der blot er ekstreme farve-
former.

Purpur-Rørhat er ikke tidligere angivet fra de
nordiske lande, men et billede hos Nitare (2000)
under navnet B. legaliae forestiller antagelig en
meget rosahattet udgave af Purpur-Rørhat. Bil-
ledet stammer fra Öland (Christian Lange, pers.
medd.).

Både Alessio (1985) og Phillips (1981) angiver
Purpur-Rørhat som giftig.

Rødgul Rørhat (Boletus rhodoxanthus
(Krombh.) Kallenb.)
Denne art har mange karakterer til fælles med
Satans Rørhat: en bleg hat der kan have et rosa
strejf, røde rørmundinger og et rødt net på stok-
ken. Det er dog et vigtigt kendetegn for Rødgul
Rørhat – både i forhold til Satans Rørhat og
Djævle-Rørhat – at nettet er stormasket og i
stærk kontrast til den gule baggrund. Stokken
hos Rødgul Rørhat er typisk cylindrisk, og basis
kan være mere eller mindre vinrød. Det gule kød
blåner ret kraftigt, især i hatten.

Ud over stoknettets udseende er der flere
skillekarakterer i forhold til Satans Rørhat, især
det gule kød som blåner ret kraftigt, den cylin-
driske stok og fraværet af vammel lugt hos ældre
eksemplarer.

Rødgul Rørhat er ikke fundet i Danmark.
Den angives at være knyttet til Eg. Rødgul Rør-
hat har en sydlig udbredelse i Europa, men den

er fundet et par steder i Sverige, og derfor er det
ikke helt utænkeligt at den skulle kunne dukke
op her også. Phillips (1981) og Alessio (1985)
mistænker Rødgul Rørhat for at være giftig.

Navnet B. rhodoxanthus har tidligere været
angivet fra Danmark, men Rald (1992) formoder
at ældre danske angivelser sandsynligvis kan
henføres til Djævle-Rørhat.

Andre forvekslingsmuligheder
Skønfodet Rørhat (Boletus calopus) har et rødt
net på stokken, men den har gule, ikke røde eller
orange rørmundinger og falder dermed uden for
gruppen. Den kendes også på den bitre smag
som gør den uspiselig. Peberrørhat (Chalciporus
piperatus) har gulbrune til orangerøde rørmun-
dinger, men falder uden for gruppen fordi den er
lille og spinkel. Den er spiselig, hvis man ellers
bryder sig om dens pebrede smag. 
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– at Kløvblad (Schizophyllum commune), der
på vore breddegrader betragtes som en aldeles
uspiselig, træboende svamp, faktisk regnes som
en delikatesse i det sydvestlige Etiopien. Den
lokale Majangir-stamme indsamler posevis af
de små frugtlegemer, maler dem mellem to sten
i en slags morter, koger dem i en lerpotte med
salt og krydderier og serverer dem som tilbehør
til yams og taro (en kartoffellignende rodfrugt).
Retten skulle smage af hjortekød og kaldes der-
for „Majangirs kød“. Hvem kommer først med
at prøve det i Danmark? (N. Tuno: Mycologist
15 (2): 78, maj 2001).

– at der nu langt om længe er påbegyndt et for-
maliseret arbejde, der måske vil føre til en stan-
dard for amerikanske og engelske svampenav-
ne. I de engelsksprogede lande har der ikke
været nogen lang tradition for at give svampear-
terne populære navne, med undtagelse af de
mest karakteristiske arter. Flere steder i USA er
gjort velmenende forsøg på at popularisere my-
kologien med fantasifulde populærnavne for en
del arter, men USA er et stort land, og der har
ikke været meget fodslag fra øst til vest. Nu er
der er nedsat en komité for populære svampe-
navne i Nordamerika af formændene for Myco-
logical Society of America og North American
Mycological Association. Den vil forhåbentlig i
løbet af nogle år barsle med en national, ameri-
kansk navneliste. I Storbritannien håber British
Mycological Society ligeledes at kunne udarbej-
de en „list of approved English names for fun-
gi“ med projektstart i 2001. Så mangler vi bare,
at amerikanerne og englænderne får forhandlet
sig frem til en fælles navneliste, der kan anven-
des overalt i de engelsksprogede egne (Inocu-
lum 51 (5), oktober 2000; S. Evans: Field Myco-
logy 2 (2): 89, april 2001).

– at den velkendte slægt Stilkbovist (Tulosto-
ma), der jo er en basidiesvamp, har en sand dob-
beltgænger blandt sæksvampene. Dybt inde i
den sydamerikanske jungle, i Pakaraima-bjer-
gene i Guyana, fandt den amerikanske mykolog
Terry Henkel i 1998-2000 på tre ekspeditioner

små grupper af svampe, der fuldstændig lignede
stilkbovister. Fra en skede rejste en 3-7 cm høj
stilk sig med en „støvbold“ på toppen, fuld af
modne sporer. Både skede og stilk havde en
helt træagtig konsistens. Alle troede, der var
tale om en slags stilkbovist, men en moleky-
lærbiologisk undersøgelse af svampens DNA
viste, at den er nært beslægtet med Hjortetrøffel
(Elaphomyces) – og altså en sæksvamp. „Støv-
bolden“ indeholder godt nok ingen sporesække
(asci), men sporernes overflade ligner fuldstæn-
dig overfladen på Hjortetrøffel-sporer, og nu er
svampen navngivet som en ny slægt i Hjorte-
trøffelfamilien – ikke overraskende med navnet
Pseudotulostoma. Da fundet blev publiceret,
tøvede en af artiklens censorer (reviewers) ikke
med at kalde det „århundredets svampefund“,
netop som det 20. århundrede var afsluttet (O.
Miller m.fl.: Mycological Research 105 (10):
1268-1272; S.A. Redhead: Mycological Re-
search 105 (10): 1154, oktober 2001).

– at Gul Fløjlsfod, en af vore mest almindelige
vintersvampe på løvtræsstubbe, har vist sig at
indeholde et virushæmmende stof, der bl.a. er
særdeles virksomt mod HIV-virus. På land-
brugsuniversitetet i Peking og det kinesiske uni-
versitet i Hong Kong blev 21/2 kg Fløjlsfod op-
løst i saltvand og ammoniumsulfat, og ved for-
skellige biokemiske teknikker (ionbytningskro-
matografi og gel-elektroforese) lykkedes det to
kinesiske forskere, Wang og Ng, at isolere og
studere et hidtil ukendt protein. Det er et
såkaldt RIP-molekyle (ribosom-inaktiverende
protein), der er mindre end en tiendedel så stort
som menneskets almindelige antistofmolekyler.
Det binder sig til cellernes ribosomer, og det
hæmmer både formeringen af HIV-virus og
funktionen af de glykohydrolaser, der er en for-
udsætning for, at HIV-infektion kan finde sted.
Da Gul Fløjlsfod hedder Flammulina velutipes
på latin, har de to forskere døbt det nye stof ve-
lutin, og nu skal man så afprøve, hvordan man
rent praktisk kan anvende det i behandlingen af
HIV-infektioner (H. Wang & T. B. Ng: Life Sci-
ences 68 (18): 2151-2158, april 2001).

Vidste du . . . af Flemming Rune
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Tøndersvamp (Fomes fomentarius) er en af de
svampe, som mange kender, dels fordi den er me-
get almindelig, dels fordi den har store, iøjnefal-
dende frugtlegemer. Jeg har sat fokus på Tønder-
svamp i mit biologiske speciale, der handler om
Tøndersvamps biologi, sporespredning, udbre-
delse og skadevirkning i bøgeskove.  Specialet la-
vede jeg ved Aarhus Universitet. Desuden har
jeg deltaget i et projekt om Tøndersvamp på
Forskningscentret for Skov & Landskab (FSL).

I det følgende vil jeg i korte træk præsentere
nogle af de resultater, der er kommet ud af un-
dersøgelserne. Især blandt skovfolk, der traditio-
nelt har set Tøndersvamp som en trussel mod
bøgeskove, giver resultaterne grund til en revide-
ret opfattelse af svampen.

Tøndersvamp
Tøndersvamp er en poresvamp, der danner store,
flerårige frugtlegemer, og som ernærer sig ved at
nedbryde løvtræ til en blød hvidmuld. Dens nær-
meste slægtninge er nok læderporesvampene
(Trametes m.fl.) og nærtstående hvidmuldsdan-
nende arter.

Tøndersvamp kan forveksles med andre pore-
svampe med hovformede frugtlegemer, fx arter
af Lakporesvamp (Ganoderma), Ildporesvamp
(Phellinus) og Hovporesvamp (Fomitopsis). Lak-
poresvampene afviger imidlertid ved deres brune
sporestøv, ildporesvampene ved de lysebrune

Tøndersvamp – ny viden om en velkendt svamp

Simon Skov

Simon Skov, Jerichausgade 15 1. tv., 8000 Århus C; e-mail: malene.simon@stofanet.dk

Tinder Fungus – new knowledge about a well-known fungus
Sporulation and growth of the fruitbodies of Tinder Fungus (Fomes fomentarius) varies during the year being most in-
tense in April and May tapering of towards the end of June with a period of more moderate intensity from the middle
of August to the end of November. With a newly constructed spore sampler, made by the author, it was shown that most
spores do not disperse more than 5 meters from a source. When further than 25 meters from a source the spore content
in the air is usually about 6 spores/m3 and is typically a mix of spores from several sources. Removing one of these will
not influence the spore concentration significantly. The diagrams show all trees with F. fomentarius fruit bodies in the
municipal forests of Århus, Denmark, in Silkeborg Vesterskov, and in a few other forests, correlated to the age of the
infected beech trees. It is seen that F. fomentarius very seldom infects trees under 135 years of age. It is also shown that
only some stands between 135 and 235 years of age become severely infected. Stands older than 235 years are almost
always infected, but as there are fewer trees per ha, the number of trees per ha. with fruit bodies is also reduced. It is
concluded that F. fomentarius is not at threat to otherwise healthy Danish beech stands younger than 135 years.
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sporer og de dybe sprækker i hatskorpen og hov-
poresvampene ved det gule kød.

Tøndersvamp er fundet på alle danske løv-
træer, men er langt hyppigst på Bøg og Birk.
Mine registreringer har koncentreret sig om Tøn-
dersvamp på Bøg. Frugtlegemerne ses både på
levende og døde træer og kan se meget forskelli-
ge ud, både mht. form og farve. 

Et kompliceret frugtlegeme
Tøndersvamp danner et forbløffende kompliceret
opbygget frugtlegeme (se side 15). Den er således
en af de meget få poresvampe, hvis frugtlegeme
indeholder en mycelkerne. Den findes inderst
mod stammen og forbinder frugtlegemet med hy-
ferne i substratet. Mycelkernen er et marmoreret
væv, som dels består af lyst væv af generative hy-
fer (se boksen side 14), dels af mørkt væv med
skelet- og bindehyfer. I det mørke væv findes også

sklerider, der er oppustede, tykvæggede celler, der
strækker spidse arme ud i mange retninger.

Uden om mycelkernen dannes tramaet, der
vokser ud og giver frugtlegemet dets form. Tra-
maet er et tæt væv af skelethyfer og især bindehy-
fer. I ungt trama indgår også generative hyfer,
mens de sjældent ses i ældre trama. Over tramaet
ligger skorpen som et hårdt, beskyttende lag på
op til 1 mm´s tykkelse. Skorpen er et fast sam-
menkittet væv af meget tykvæggede skelethyfer.
Under tramaet dannes porelaget, der består af
tynde vægge omkring porerne. Væggene dannes
hovedsagelig af skelet- og bindehyfer. Indersiden
af porerne består af generative hyfer. Fra pore-
væggene stikker krystalbesatte hyfer ind i porer-
ne. På indersiden af porerne, nederst mod pore-
mundingerne, sidder basidierne og producerer så
mange sporer, at det faldende sporestøv til tider
kan ses med det blotte øje.

Frugtlegemer af tøndersvamp. Beskrives oftest som hovformet (øverst). Især efter såring antager frugtlege-
merne ofte uregelmæssige former (nederste klynge). Foto Jens H. Petersen.
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A

C

B

D
Hyfesystemer
Tøndersvamps frugtlegeme består af tre hyfetyper (det er
trimitisk). Hyferne opdeles i (A) generative hyfer, der er
tyndvæggede, har øskner og er 2-4,5 µm tykke, (B) skelet-
hyfer, der er tykvæggede, orangebrune til rødbrune, for-
holdsvis rette og 2,5-5 (-8) µm samt (C) bindehyfer, der
også er tykvæggede og orangebrune til rødbrune og des-
uden mangegrenede og 2-3 (-4) µm. I frugtlegemet findes
tillige (D) sklerider, der er oppustede, tykvæggede celler,
som strækker spidse arme ud i mange retninger.

Generative hyfer regnes som grundformen af hyfer, de
er uspecialiserede og i stand til hurtig vækst. Skelethyfer
gør frugtlegemet hårdt, mens bindehyfer gør det sejt. Til-
sammen giver de Tøndersvamps frugtlegemer stor styrke.  

Frugtlegemets alder og størrelse
Tøndersvamps frugtlegemer er flerårige og kan
opnå ganske imponerende størrelser. Ikke sjæl-
dent ses frugtlegemer, der måler 40 - 50 cm i tvær-
mål under porefladen. Endnu større frugtlegemer
findes af og til. Jeg har i mit speciale vist, at der er
en positiv sammenhæng mellem frugtlegemets
størrelse og tykkelsen af den stamme, det sidder
på. Frugtlegemernes vækstrate varierer meget og
afhænger bl.a. af, hvor nedbrudt substratet er, og
hvor stor vedmassen er. Et stort frugtlegeme be-
høver således ikke at være ældre end et mindre
frugtlegeme. Man kan ikke aldersbestemme et
frugtlegeme ved at tælle alle striberne i porelaget
på det gennemskårne frugtlegeme. Da der dannes

tværstriber i porelaget både under vinter- og som-
merhvilen og under midlertidige hvileperioder, er
antallet af striber og alderen ikke det samme. For
at anslå alderen kan man tælle de tydeligste stri-
ber og tage højde for, at der dannes to tydelige
striber om året. Den sikre metode til aldersbe-
stemmelse er at tælle, hvor mange gange skorpen
er overvokset af tramaet (se side 15). Det sker
kun i de to store årlige hvileperioder og ikke ved
de midlertidige vækstafbrydelser. Selv store frugt-
legemer er sjældent over ti år gamle.

Sporedannelsesperioder
På undersiden af frugtlegemerne findes porefla-
den, der er tæt besat med poremundinger. Når
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frugtlegemer er i vækst, er porelaget lyst og fug-
tigt at røre ved. Om vinteren og midt på somme-
ren, når frugtlegemerne er i hvile, dannes lyse
myceliepropper i poremundingerne, og porefla-
den tørrer ud og bliver rødbrun. Ved at fange
sporer lige under porefladen er det vist, at spore-
produktionen nøje følger porefladens udseende.
Når frugtlegemerne er i vækst, dannes sporer; så
snart porefladen tørrer ud, standser sporedannel-
sen. Den kraftigste sporeproduktion sker fra
april til og med juni. Denne efterfølges af en sva-
gere fra midt i august til og med november. Spo-
redannelsen afhænger af vejret, så perioderne
kan variere fra år til år. Nogle frugtlegemer dan-
ner porer og sporer allerede i den vækstsæson,
hvor frugtlegemet bryder frem gennem barken,
andre danner først porer i anden vækstsæson.

Sporespredning
Tøndersvamps sporer er relativt store (12-18 × 4-
7 µm), hyaline, elliptiske-cylindriske, glatte og
uden spirepore. Flere har forsøgt at anslå spore-
produktionens størrelse. Resultaterne er meget
varierende (Buchwald 1938, Meyer 1936), og da
produktionen må afspejle den individuelle svamps
energioverskud, er et generelt estimat nytteløst.
Det afgørende er, at Tøndersvamp producerer
enormt mange sporer. 

Studiet af Tøndersvamps sporespredning kræ-
ver, at sporerne kan fanges og kvantificeres. Da
jeg ikke fandt de eksisterende sporefangere til-
fredsstillende, var jeg nødt til at designe en ny,
der var egnet til udendørs fangst af sporer, der
ikke skal dyrkes inden bestemmelsen. „Skov-
sampleren“ består af en batteridrevet motor, der
driver en tværarm, hvorpå to fangglas kan monte-
res. Inden brug smøres fangglassene med silikon-
efedt. Det kan beregnes, hvor hurtigt fangglasse-
ne skal bevæges gennem luften for at fange par-
tikler med den relevante størrelse. Under rotatio-
nen fanges sporerne i silikonelaget. Efter fangpe-
rioden tages glassene ud af holderne og gemmes.
Tællingen af sporer foregår under mikroskop
med fangglasset monteret i en særlig holder.

Mine undersøgelser viste, at langt størstedelen
af sporerne ikke bliver spredt mere end 5 meter
fra kilden. Der sker altså et kraftigt fald i spore-
koncentrationen mellem 0 og 5 meters afstand
fra sporekilden. Sporekoncentrationen falder
langt mindre mellem 5 og 10 meters afstand fra

kilden. I en afstand af ca. 25 m fra et enkelt træ
med Tøndersvampefrugtlegemer er sporekon-
centrationen faldet til et forholdsvis konstant ni-
veau på ca. 6 sporer i gennemsnit pr. m3 luft, af-
hængigt af vegetationen, vinden, afstanden til na-
bofrugtlegemer og antallet af frugtlegemer i om-

Tøndersvamps frugtlegemer består af forskellige typer
væv. Inderst mod stammen sidder mycelkernen (1).
Derfra vokser tramaet (2). Oversiden er beskyttet af
en hård skorpe (3). I den periode, hvor frugtlegemerne
er aktive, vokser porelaget (4), der består af de "rør",
hvori sporerne dannes.

Indsat er et nærbillede af et stykke rand med en
overlappende vækstzone, der adskiller to års vækst.
Fotos Simon Skov.



16

rådet. Uden for skoven er sporekoncentrationen
typisk 1 spore pr. m3 luft (Thomsen m.fl. 2001).
Desuden viste undersøgelsen, at der ikke som
ventet er en stor transport af sporer ud af en be-
voksning med mange frugtlegemer. Langt de fle-
ste sporer udfældes inde i bevoksningen, og på 50
meters afstand af bevoksningsgrænsen kan der
ikke længere måles en forhøjet sporekoncentrati-
on i forhold til resten af skoven. 

Værtstræernes alder
I undersøgelsen blev samtlige forekomster af
Tøndersvamp på bøgetræer i både Århusskovene
og Silkeborg Vesterskov kortlagt, og værtstræer-
ne blev aldersbestemt ud fra skovkort og bevoks-
ningslister. I begge skove var resultatet, at der
næsten ikke fandtes Tøndersvamp på træer, der
var under 135 år gamle (se ovenfor). Når bevoks-
ningerne opnår en højere alder, falder vitaliteten,

og flere træer bliver inficeret. I bevoksninger, der
er meget gamle (ældre end ca. 235 år) er en stor
del af træerne døde, og bevoksningen bliver
åben. Bøgene er ved at nå deres maksimumalder,
og i det ordnede skovbrug er det skovfogeden,
der foretager selektionen blandt træerne. I den
naturlige skovdynamik er det bl.a. Tøndersvamp,
der fjerner de svageste træer, fx dem med store
sår, dårligt rodnet eller meget høj alder. På denne
måde skabes den dynamiske skov, hvor unge
træer vokser frem, der hvor gamle falder. 

Det er aldrig undersøgt hvor lang tid, der går
fra et træ inficeres med Tøndersvamp, til de
første frugtlegemer viser sig, men afhængigt af
træets vitalitet går der vel 2-10 år. Træets mod-
standsmekanismer vil forsøge at isolere svampen,
og jo mere vitalt træet er, jo bedre vil det lykkes.
Derfor afhænger udviklingen af svampeinfektio-
ner af træets vitalitet (Rayner & Boddy 1988).

Ved at registrere samtlige Tøndersvampe i flere skovområder er det muligt at analysere
Tøndersvamps udbredelse i forhold til bevoksningens alder. Hver prik repræsenterer en be-
voksning, mens de sorte cirkler er gennemsnit for de indrammede aldersklasser. Det ekstreme
punkt uden for kassen 35-135 år er en stærkt stresset bevoksning pga. næringsfattig jord og
manglende tynding. Intervallet 135-235 år viser, at når bevoksninger kommer i denne alder,
bliver nogle træer svækkede, andre ikke. På grund af det lave stamtal (antal træer per ha) i de
meget gamle bevoksninger bliver antallet af inficerede træer per ha ikke så stort. Angrebs-
procenten ville være en meget sigende måleenhed, men stamtallet er sjældent kendt på forhånd,
og det ligger uden for undersøgelsens rammer at tælle alle skovens træer. Kun i få gamle
bevoksninger blev stammerne talt, og dér var 15-20 % af træerne angrebet, hvilket langt
overstiger angrebsprocenten i unge og midaldrede bevoksninger (fra Thomsen m.fl. 2001).
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Mine registreringer viste, at når de første frugtle-
gemer bryder gennem barken, knækker træet
meget hurtigt. Man må således være klar over, at
inden for et par år, fra det første frugtlegeme bry-
der frem, vil træet knække og evt. udgøre en sik-
kerhedsrisiko, hvis det står nær offentlig vej.

Tøndersvamp i skovdriften
I et skovområde, hvor der findes Tøndersvamp,
(og det gør der sikkert i alle bøgeskovsområder),
er der tilstrækkeligt mange sporer i luften, til at
svækkede træer kan blive inficeret. Uanset om der
findes mange eller få Tøndersvampefrugtlegemer,
vil en vis andel af de svækkede bøge blive angre-
bet af svampen. Alle observationer tyder på, at i
en almindelig skov er træernes vitalitet/sundhed
den faktor, der bestemmer, om træerne inficeres
af Tøndersvamp eller ikke. Dette medfører, at der
ikke er grund til at frygte Tøndersvampe i eller i

nærheden af sunde bøgebevoksninger. Først hvis
bøgene svækkes af f.eks. tørke, frost eller lignen-
de, kan man overveje at reagere. Korte svækkel-
ser i bevoksninger under 135 år vil sandsynligvis
ikke medføre Tøndersvampeangreb, mens svæk-
kelser i ældre bevoksninger betyder, at træerne er
i risikogruppen. I et sådant tilfælde kan det være
hensigtsmæssigt at fælde de mest værdifulde
træer, inden de eventuelt bliver angrebet. I øvrigt
er 135 årige bevoksninger ældre end den normale
omdriftsalder for Bøg i Danmark. Derfor kan
man sige, at Tøndersvamp ikke er en trussel i al-
mindelige danske bøgeskove.

Naturskov
Når der udpeges bevoksninger, der skal admini-
streres under naturskovsstrategien, er der i høj
grad fokus på meget gamle bevoksninger. Det er
dog vigtigt at vide, at disse gamle bevoksninger

Tøndersvampeangreb opdelt i 10 års aldersklasser. Hver prik viser det gennemsnitlige antal
tøndersvampeangreb per ha i bevoksningerne i den pågældende aldersklasse. Gennemsnittet for
aldersklassen 30-39 år er påvirket af en enkelt bevoksning med kraftigt angreb. Uden denne
bevoksning ville gennemsnittet ligge på omkring 0,5 angrebne træer per ha (lyseblå prik). Gennem-
snittet for aldersklassen 200-209 år (cirkel) er kun baseret på to bevoksninger, begge meget hårdt
angrebet. Den sorte kurve viser en idealiseret kurve over angrebsudviklingen baseret på
observationerne. Indtil 135 år ligger risikoen på et konstant lavt niveau. Den lysere del af kurven
(efter 240 år) er mindre velunderbygget og desuden påvirket af det lavere stamtal i gamle
bevoksninger (fra Thomsen m.fl. 2001).
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ofte er på sammenbruddets rand, bl.a. som følge
af Tøndersvampeangreb, og at de derfor på lidt
længere sigt ikke vil kunne fungere som leveste-
der for det væld af organismer, der er knyttet til
gamle træer. En holdbar sikring af denne del af
skovens biodiversitet kræver, at der lægges planer
for en permanent tilstedeværelse af gamle træer
med en afstand, der ikke er større, end at den kan
tilbagelægges af de pågældende organismer, hvis
spredningsevne ofte er meget ringe. Det gøres ved
at inddrage træer i forskellige aldre i planlægnin-
gen. Hvis dette ikke lader sig gøre, må en foryn-
gelse eventuelt hjælpes på vej.

Tak
Tak til Århus Kommunes skovvæsen og Silkeborg
Statsskovdistrikt for hjælp og tilladelser til færdsel i
skoven. Tak til Iben M. Thomsen, FSL, og Jane Grøn-
ning & Anders Dam Lind, KVL, for adgang til data.
Tak til Forskningscentret for Skov & Landskab for fag-
lig bistand. Særlig tak til Iben M. Thomsen for kon-
struktive kommentarer.
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Region Nordjylland
FSF Nord startede vanen tro med et opvarm-
ningsmøde i Huset i Hasseris, hvor vi gennem-
gik de planlagte ekskursioner og fordelte de
praktiske opgaver. Derefter var der kulinarisk
udveksling og debat om svampemisbrug, inspi-
reret af et par Internet-hjemmesider.

Den 6. maj gik det løs i Bratbjerg-området i
Aalborg Øst, hvor en del morkler måtte lægge
krop til medlemmernes dissektion og diskussio-
ner. Foråret var ikke imponerende som sådan,
men ædedolkene kunne dog finde friske Gran-
Svovlhatte fra primo maj til medio juli.

En ekskursion den 13. juni i Lundby Krat syd
for Aalborg gav ringe udbytte bortset fra en rig
kollektion træboende poresvampe – vi prøvede
Svolvporesvamp og blev glædeligt overrasket.

Efterårets arrangementer startede med en
hyggelig parktur omkring Zoo, med diverse
champignons og friske vinbjergsnegle, og der
blev svampet ekstra meget på Dion og Karens
terrasse efterfølgende. Bynære ture har det med
at slutte de mest overraskende steder!

Som sædvanlig på vore breddegrader var pe-
rioden 15. september til 5. oktober sæson for det
brede udvalg af svampe. Både turene til Pajhe-
de, Grindsted og Vodskov kastede rigelige
mængder spændende svampe af sig, men frem-
mødet bar præg af en vis træthed hos publikum.
Mon det kan være det omsiggribende misbrug af
svampe, der sætter sporten i miskredit? FSF
Nord havde sine problemer med massehøst på
Lufthavnens engarealer og derpå følgende pres-
seomtale, ikke lige det image vi ønsker for vor
interesse.

Gennem hele sæsonen har vi været i tæt sam-
arbejde med Aalborg Kommune og med Natur-
fredningsforeningen, og naturvejleder Esben
Buch deltager i vore planlægningsmøder.

Det giver en langt større bredde i det publi-
kum vi henvender os til. Vi har oven i købet
været repræsenteret på en fritids- og hobbyud-
stilling i Skovsgaard i Hanherred ved Henning
Christensen og hans backinggruppe, og der var
mange interesserede svampefolk.

En tur til den sydlige del af Rold Skov gav en

komplet kollektion foldhatte – plukket inden
for en radius af 200 meter. Året 2001 stod som
de seneste par år i sæksporesvampenes tegn,
elendigt med rørhatte, med mange typer kanta-
reller, og mange af dem. Trompetsvampene tri-
vedes godt ved de gamle bøge, ved åmundinger
især.

Den 23. september havde vi den udsøgte for-
nøjelse at være gæster i de specielle Vildmose-
skove i Himmerland hos naturvejlederen. Om-
rådet er kendt for kronvildt, vildsvin og kon-
geørne, men svampefloret indeholdt kun det
forventede, der var ikke stof til natlige studier
ved mikroskoperne.

Suldrup Kro var rammen om den afsluttende
tur, kroen kan anbefales som møde- og demon-
strationssted, og udbyttet var kulinarisk interes-
sant.

FSF Bov du Nord:
2 kilo oksebov uden ben deles i fire og steges i
gammeldags smør i 6-8 minutter. Læg det brune-
de kød i en bradepande på en bund af tyndtskår-
ne æbler, gulerødder og et enkelt løg. Tilsæt en
flaske rødvin, og smag til med salt og peber samt
en håndfuld knuste, tørrede tragtkantareller.
Dæk med alufolie og lad det stege midt i ovnen
i ca. 3 timer ved 180 grader. Tilsæt lidt vand un-
der stegningen, efter behov.

Server kødet i tynde skiver på god basmati-
ris, hæld skyen over og arranger grøntsagerne
omkring kødet. Persille drysses over. Drik rød-
vin til, gerne rigeligt.

Ole Faaborg

Østjysk Lokalafdeling
År 2001 var et fremragende svampeår i det
østjyske. Både vore fede bøgeskove og mange
overdrev har vist sig fra den yderst spændende
side. Det blev derfor til et år med mange flotte
nyfund af storsvampe i området.

På to overdrev i Vejle Amt (Tågelund og Ul-
bæk) blev der fundet Purpur-Køllesvamp (Cla-
varia zollingeri), på Gåsekær Bakke ved Bræd-
strup blev der på samme dag fundet to nye
blåhatte for landet (Entoloma kervernii og E.

Landsdelsrapporter
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caeruleum), og overdrevene ved Bygholm Å
vest for Horsens nærmer sig toppen af danske
overdrev målt ud fra antallet af sjældne vokshat-
te og rødblade.

Knoldslørhattene havde også et godt år. I
slutningen af september blev Elbæk Skov på
nordsiden af Horsens Fjord som ved et trylle-
slag fyldt med tusindvis af Krydret Slørhat
(Cortinarius odoratus) langs stien, og sammen
med den masser af andre sjældne slørhatte, bl.a.
Cortinarius dibaphus og C. xanthochlorus, som
begge er nye for Danmark. Hovens Odde ved
Kolding Fjord kom også på landkortet som en
spændende svampelokalitet der fortjener nær-
mere undersøgelse.

Syd for Glatved Strand på Djursland blev der
fundet Vandbæltet Mælkehat (Lactarius aqui-
zonatus), der kun er kendt fra to tidligere fund i
landet, og i Fredericia by blev der fundet Sørge-
hat (Melanomphalia nigrescens). Der var to nye
fund af Rosa Fedtporesvamp (Aurantioporus
alborubescens) for landsdelen (Slåen Sø og Vej-
le Nørreskov), og Sommertrøffel (Tuber aesti-
vum) blev fundet for første gang i Grund Skov
som ligger på nordsiden af Vejle Fjord.

Som det ses af ovenstående, har aktiviteterne
i Århusskovene ikke længere den store tyngde.
Det skyldes til dels at det er vanskeligere at fin-
de nye hits i området, men især det faktum at
hovedparten af vore flittige medlemmer med
Århusskovene som jagtmarker er flyttet til stor-
staden. Denne strøm har også vores tidligere
formand Christian Lange fulgt – lykke til derov-
re Christian!

Årets aktiviteter har været noget lig de tidli-
gere år med 17 afholdte svampeture, mandags-
aftener året rundt, forårsmøde/generalforsam-
ling, svampedag på Ørnereden, én workshop,
begynderkursus, julemøde og weekendturen.

Svampeturene har desværre igen i år haft et
middelmådigt deltagerantal – normalt mellem
to og ti. Årets højdespinger var tragtkantareltu-
ren i Silkeborg Nordskov hvor der kom omkring
30 deltagere – og heldigvis var der tragtkanta-
reller nok til alle. Vi vil naturligvis tage det til ef-
terretning og muligvis holde flere deciderede
spisesvampeture, men at love store fangster er
nok ikke holdbart.

Viften af ekskursionsmål er desuden blevet
udvidet. Palsgård Slotspark nord for Juelsminde

Jens Mårbjerg fotograferer Nøkketunge på foreningens tur til Jenskær. Foto Christian Lange.
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viste sig at være et udmærket ekskursionsmål,
og lokaliteten røg da også højt i listen i Mykonyt
med Lise Samsøs suveræne fund af Håret Judas-
øre (Auricularia mesenterica), der er ny for
Danmark (se andetsteds i bladet). Vi vil forsøge
os med nye steder på Juelsmindehalvøen i det
kommende år.

Begynderkurset fortsatte i år i samme tur-ori-
enterede stil som sidste år, og vi havde 14 kursi-
ster. Det fungerede fint, og ved at kombinere tu-
rene i weekenden med et kort tema/foredrag
den efterfølgende mandag aften lykkedes det os
at få en del af begynderne til også at komme til
mandagsaftenerne. Da vi ikke har kørt noget
egentligt svampebestemmelseskursus de sidste
to sæsoner, er det muligt at vi vil tilbyde et
sådant til efteråret.

Med mandagsaftenerne i forårsmånederne
(1. mandag i hver måned) gik det sløjt. Når vi
var heldige, sad vi fire. Vi vil derfor holde en
pause med disse og måske genoptage møderne i
foråret når der er folk til det. I efterårsmåneder-
ne gik det derimod fint til mandagsaftenerne,
der var både folk og svampe. Vi har haft temaer
om rørhatte og tøfler (læs trøfler). Der var fint
fremmøde, men vi havde desværre ikke lige
ramt tidspunktet for rørhattene, og trøflerne
havde været svære at finde. Vores pc med netad-
gang har vi haft stor glæde af i år, både til at bru-
ge Mycokey og til at komme på Internettet. I
modsætning til tidligere år har den ikke været et
forstyrrende centrum, og især har nybegynder-
ne glæde af Mycokey, som er lettere tilgængelig
end Danske Storsvampe.

Weekendturen, der afholdes hvert andet år,
gik i år til Rebild Bakker og Rold Skov. De 20
deltagere fra fortrinsvis Østjylland og Køben-
havnsområdet hyggede sig gevaldigt og fandt
masser af svampe. Et succesfuldt arrangement
som bliver gentaget i år 2003.

På den elektroniske front er vi nået et skridt
videre med oprettelsen af lokalafdelingens
hjemmeside – med adgang fra hovedforenin-
gens hjemmeside. Hjemmesiden er stadig i sin
vorden, scrapbog og historie forventes at blive
lagt på engang. Fremover vil man på vores
hjemmeside kunne finde programmet for vore
aktiviteter før det er trykt og sendt med posten.
Vores nyhedsgruppe kører fortsat, nu med Ella
Brandt som redaktør. Den bliver dog stadig kun

brugt til reminder om aktiviteter.
Årets sidste mandagsaften – julemødet, blev i

år afholdt med to diaskonkurrencer som et nyt
indslag. Vinderbillederne af de to kategorier
„Svampeportræt“ og „Svampelandskab“ kan
ses på vores hjemmeside.

Med Djurs Svampeklub har vore medlem-
mer fået endnu flere turmuligheder. Jeg kan kun
opfordre vore medlemmer til at kigge i Djurs
Svampeklubs programdel, ligesom medlemmer
af Djurs Svampeklub altid er velkomne på vore
ture.

I år blev der afholdt to ture i fællesskab med
den tyske svampeforening i Slesvig-Holsten.
Desværre har der været en begrænset interesse
for at tage på ture på den anden side af grænsen
for begge gruppers vedkommende, så det sam-
arbejde vil holde en pause.

Hvad år 2002 bringer for lokalafdelingens ak-
tiviteter, kan kun tiden vise. Forårets program
tyder på spændende aktiviteter, og vi vil natur-
ligvis forsøge at lave et alsidigt udbud af aktivi-
teter til efteråret. Har du et bud på et godt eks-
kursionsmål, så sig bare til. Vel mødt i år 2002!

Pia Boisen Hansen

Fyn – Pahati
Sæsonen startede sparsomt den 19. maj i Vej-
strup Ådal på Sydfyn. Det fundne antal af stør-
re arter kunne tælles på én hånd, deriblandt de
sørgelige rester af Alm. Morkel som det mest
sjældne fund. Fungaen var sparsom, men til
gengæld var det et smukt naturområde, som det
var en oplevelse at færdes i. I øvrigt var mor-
kelsæsonen på Fyn ikke noget at skrive hjem
om.

Det lune og fugtige klima i august satte godt
gang i svampene. Inden månedens udgang kun-
ne der høstes store mængder af Sommer-Rør-
hat, kantareller og andre spisesvampe, men også
nogle sjældne arter blev fundet, bl.a. Djævle-
Rørhat (Boletus legaliae) i Teglgårdskoven ved
Middelfart, hvor to eksemplarer stod og lyste op
med deres næsten pinkrøde hatte. Vores tradi-
tionelle weekendtur til Sverige var også en suc-
ces med masser af svampe – også arter vi aldrig
eller næsten aldrig ser herhjemme.

For andet år i træk havde vi svampedag på
Trente Mølle, hvor der var pænt med svampe og
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besøgende. Også repræsentanter fra medierne
var mødt op og bragte et lokalt indslag i aviser
og fjernsyn. Sidste års svampekursus på Trente
Mølle blev også gentaget, og selv om det ikke al-
tid er landets største specialister, der underviser,
fik vi alligevel positivt respons fra deltagerne.

Efterårssæsonen var ganske god og for visse
arters vedkommende også givtig. F.eks. væltede
trompetsvampene op i bøgeskovene, indtil no-
vemberkulden satte en stopper for det.

Klaus Sørensen

Sjælland
Efter en kort senvinter med frost og sne blev
den første svampeekskursion i 2001 afviklet den
11. marts i 10° varme og tågedis i den nordlige
del af Store Dyrehave ved Hillerød, hvor de ti
deltagere fik registreret godt 50 forskellige
svampearter. Ny sne og mere nattefrost begræn-
sede imidlertid mulighederne for udendørs
svampeefterforskning endnu et par uger. Men
forårslunheden nåede lige at slå igennem til 1.
april, hvor Svend Olsen under svampejagten i
Malmmosen ved Holte fandt to fotogene frugt-
legemer af Pilfinger. I øvrigt var det også Svend,
der tre dage senere opdagede årets første spæde
frugtlegeme af Rynket Klokkemorkel på Vest-
volden i København, hvilket faktisk var godt en
måned senere end førstegangsregistreringen af
arten i år 2000.

Det tørre kølige aprilsvejr tvang 14 svampe-
jægere til at lede grundigt i Tisvilde Hegn for at
få de tre annoncerede svampearter: Sortbæger,
Fyrre-Koglehat og Spiselig Stenmorkel med til
dagens svampedemonstration, der – takket
være den lavkyndige turdeltager Vagn Alstrup –
også kom til at omfatte mange biotopskarakte-
ristiske lavarter. Maj måned bød på varmt og
solrigt vejr, så tilslutningen til de tre traditionel-
le ekskursioner til Vestvolden, Boserup og Karl-
strup Mose var god, men svampeudbyttet tem-
melig ringe. Dog viste den 20. maj sig at være en
velvalgt dato til indsamling af fine unge vårmus-
seroner i Karlstrup Mose. Trods omslag til
køligt og ustabilt vejr i juni blev de programsat-
te arrangementer afviklet i tørvejr. Blandt de 59
registrerede svampearter fra pinseturen til
Tumlingevang i Gribskov skal sæsonens første
fund af Punktstokket Indigo-Rørhat lige næv-
nes. 

Midt i juni erfarede vi, at Børge Rønne, der
nåede at blive 90 år gammel, var død. Selvom
Rønne i den sidste tid ikke havde kunnet delta-
ge i ekskursionerne, var han på en vis måde sta-
dig med, og hans navn blev ofte nævnt. Det var
jo ham, der havde fundet mange af de gode
svampelokaliteter og generøst viderebragt sin
viden både som leder af utallige ekskursioner og
i form af velunderbyggede landsdelsrapporter
fra 1989-95. I øvrigt er „Sankthansgildet“ ved
Grønnekilde, der blev afholdt første gang i 1989
(se Svampe 21: 48), et godt eksempel på de man-
ge traditioner, som Børge Rønne skabte. Men
for at „Sankthans- og Kantarelgildet“ den 24.
juni 2001 kunne leve op til sit nuværende navn,
måtte Henny Lohse atter i år tilberede suppe af
sine egne dybfrosne, norske kantareller.

Højsommervejret var usædvanlig varmt og
solrigt hvilket begrænsede svampemængden på
de tre sommerekskursioner. Men det bør da lige
nævnes at der faktisk var stor tilfredshed med
kantareludbyttet på Bjørn Pedersens tur til
Mårum den 15. juli, samt at adskillige deltagere
i Aksel Jørgensens vellykkede ekskursion til
Mortenstrup Skov en uge senere fik et positivt
indtryk af de kulinariske egenskaber hos
Skærmformet Stilkporesvamp.

Tilslutningen til sommerens workshops, der
begge bestod af en indsamlingstur med efterføl-
gende bestemmelseskursus på Københavns
Universitets afdeling for alger og svampe, var
desværre lille. Søndag d. 17. juni blev der ind-
samlet blækhatte i Stampeskov ved Rådvad,
hvorefter Erik Rald holdt et spændende fore-
drag om resultatet af de sidste nye DNA-studier
af blækhattenes slægtskabsforhold, og til slut fik
holdet artsbestemt en halv snes af de indsamle-
de arter fordelt på tre slægter. Søndag d. 12. au-
gust var der først udbytterig trøffeljagt i Konge-
lunden, derefter gav Jan Vesterholt og Pia Boi-
sen Hansen eleverne et glimrende indblik i den
indviklede trøffelsystematik. Ved hjælp af mi-
kroskoper og diverse engelsksprogede hånd-
bøger blev de mange små knolde bestemt til
henholdsvis koblingssvampen Glomus sp., sæk-
svampen Vortet Hjortetrøffel og basidiesvam-
pen Broget Slimtrøffel.

Sommerlunheden fortsatte, men sidst i au-
gust havde det efterhånden regnet nok til at få
gang i svampelivet. Derefter fik en kombination
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af høje døgntemperaturer og store regnmæng-
der i september simpelthen svampene til at
myldre frem alle vegne: Masser af rør- og
skørhatte, bunker af tragtkantareller og trom-
petsvampe foruden et usædvanlig stort udbud af
veludviklede sjældne og rødlistede svampearter.
Men en ekstremt varm oktober måned, hvor der
kun faldt tre fjerdedele af den normale regn-
mængde, ændrede situationen meget brat, og
sidst på måneden skulle man helst opsøge mos-
rige lokaliteter mellem lægivende grantræer for
at finde jordboende svampearter. Utroligt nok
blev der på en hekseringstur til Stasevang vest
for Kokkedal d. 7. november – to dage før den
første nattefrost – både fundet Tragt-Kantarel,
Høj Posesvamp og Vårmusseron!! 

Trods den beskedne interesse for årets to
planlægningsmøder bød efterårsprogrammet på
hele 15 søndagsekskursioner og fire lørdagsture
med adskillige friske kræfter blandt turlederne
og flere nye ekskursionsmål som f. eks. Rørvig
Sandflugtsplantage. Vejret var rimelig godt på
de fleste ture, men „Suppeturen“ til Hvidekilde
d. 9. september druknede næsten i dagsregn,
medens Rørvigturen blev begunstiget af særde-
les fint og stille vejr.

Hekseringen afholdt som sædvanlig 12 ons-
dagsture, hvoraf den ene endda var en – i øvrigt
meget vellykket – heldagsekskursion til Skåne. I
øvrigt stod de tre hekseringsturledere også for
afholdelsen af årets Interskandinaviske Hekse-
ringstræf den sidste weekend i september. Ni
svenskere, fem nordmænd og syv danskere var
indlogeret på Sankt Helene Kursuscenter i Tis-
vildeleje. Desuden deltog en halv snes danske
foreningsmedlemmer i de annoncerede ekskur-
sioner, der under Erik Ralds kyndige ledelse
fandt sted i Tisvilde Hegn og Jægerspris Nord-
skov. Hele arrangementet var meget vellykket,
og de nordiske „hekse“ var godt tilfredse med
det store udvalg af „sydlige“ svampearter.

I godt samarbejde med Dansk Jagt- og Skov-
brugsmuseum i Hørsholm har der, foruden de
sædvanlige to timers svampekontrol hver søn-
dag i september – oktober, været afholdt en vel-
besøgt svampeudstilling d. 7. oktober i forbin-
delse med museets „Søndagsaktiviteter for bør-
nefamilier og andre interesserede“.

Efterårets „Grundkursus i svampebestem-
melse“ var som sædvanlig fyldt helt op, medens

der kun mødte seks elever op til Thomas Læs-
søes spændende demonstration af bestemmel-
sesværktøjet MycoKey på Internettet. Det an-
noncerede huesvampekursus sidst i oktober
blev aflyst på grund af tørke, men d. 6. novem-
ber havde 15 videbegærlige mykologer haft let
ved at skaffe materiale nok til Henning Knud-
sens instruktive poresvampe-workshop. Efter
en grundig gennemgang af poresvampenes hy-
fesystemer, levevis og rådtyper fik holdet med
Hennings hjælp bestemt hele 47 forskellige ar-
ter, altså knap halvdelen af de i Danmark almin-
deligt forekommende poresvampe.

På generalforsamlingen blev der udtrykt stor
tilfredshed med årets mange ekskursioner, men
enkelte medlemmer ønskede, bl.a. af miljømæs-
sige grunde, at få etableret en form for samkør-
sel til og fra de forskellige mødesteder. Og dette
ønske vil blive efterkommet allerede på den
første forårstur i 2002! Denne beslutning blev
truffet på planlægningsmødet sidst i november,
hvor syv erfarne turledere sammen med to nye
initiativrige deltagere fik vedtaget et spændende
turprogram for den kommende forårssæson.

De godt 100 deltagere i det traditionelle jule-
møde blev budt velkommen af Henny Lohse,
der bl.a. fortalte at det var dagens 50 års-fødse-
lar, Benny T. Olsen, der bød på samtlige for-
friskninger i form af gløgg, kaffe m.m. Efter at
have modtaget en bog om trøfler viste Benny en
flot serie billeder af årets svampe – primært med
overjordiske frugtlegemer. Senere afholdt
Bjørn W. Pedersen en konkurrence i svampebe-
stemmelse efter egne lysbilleder – og „fødsels-
dagsbarnet“ vandt! Ved det afsluttende, yderst
fornøjelige lotteri med svamperelaterede gevin-
ster var Benny i øvrigt ualmindelig heldig.

Alle navne på sjældne svampearter fra såvel
ekskursioner som fra de 15 „Åbent hus“-møder
er blevet indberettet til Jan Vesterholts databa-
se og vil derfor via Mykonyt kunne studeres på
Internet-hjemmesiden: www.mycosoc.dk. Her
har man i øvrigt året igennem kunnet følge den
punktlige ajourføring af Lokalforeningen for
Sjællands glimrende rubrik „Månedens svamp“
(se Svampe 43: 34). Forhåbentlig vil „myko-fo-
tograferne“ også fremover levere relevante
svampebilleder til Anne Storgaards inspireren-
de oplysninger om aktuelle spisesvampe.

Betty Klug-Andersen



Det er en tradition at vi som „Sæsonens art“
bringer svampe, som man efter at have læst ar-
tiklen bør kunne gå ud i naturen og finde, blot
man følger „opskriften“. Det er derfor med en
vis tøven at jeg denne gang skriver om arten
Kogleskive, for vi kender endnu ikke alminde-
ligheden af den.

Kogleskive (Piceomphale bulgarioides (Ra-
benh.) Svrcek) er en sæksvamp, nærmere be-
stemt en skivesvamp, der danner 3-10 mm bre-
de, stilkede, brunsorte til olivensorte frugtlege-
mer på kogler af Rødgran (Picea abies). Den
har 7-10 x 3,5-5 µm store, ellipsoidiske, encelle-
de sporer og kan findes i det tidlige forår, lige ef-
ter at sneen er smeltet, da den i lighed med ar-
terne af fx Pragtbæger (Sarcoscypha) og Sort-
bæger (Pseudoplectania) danner frugtlegemer-
ne under et beskyttende snelag.

Kogleskive har visse steder på dansk heddet
„Kogle-Knoldskive“. Det skyldes at arten tradi-

tionelt har været placeret i Knoldskivefamilien
(Sclerotiniaceae) og her oftest har været puttet
ind i slægten Rutstroemia. Medlemmerne af
Knoldskivefamilien karakteriseres bl.a. ved at
danne overvintringsknolde enten som veldefi-
nerede sklerotier eller ved at mumificere deres
substrat til en uregelmæssig „knold“. Set i dette
lys har Kogleskive altid passet dårligt til famili-
en, da den tilsyneladende ikke gør andet ved
koglerne end at nedbryde dem. På den anden
side passer dens forekomst i det tidlige forår
godt til Knoldskivefamilien, da mange arter af
Knoldskiver fruktificerer på dette tidspunkt.
Molekylære studier viste imidlertid i slutningen
af halvfemserne at Kogleskive ikke er en
Knoldskive, men snarere bør regnes som endnu
uplaceret i nærheden af Ravsvampfamilien (Le-
otiaceae) (se Mycologia 89(6): 885-899 og
Myconet 3: 1-88). Derfor bibeholder jeg her
navnet Kogleskive, som arten blev tildelt i den
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Kogleskive (Piceomphale bulgarioides) fra Emborg Vestermark,
alle billeder 1.4.2001 (JHP-01.012). Foto Jens H. Petersen

Sæsonens art af Jens H. Petersen



ældre danske navneliste fra 1985, og ikke det
ændrede navn fra 1989 (Svampe 20: 109).

Som det ses på billederne, er Kogleskive en
karakteristisk art og dermed en oplagt kandidat
som Sæsonens art – hvis den da er så almindelig
at man kan finde den! I det østjyske svampemil-
jø gjorde arten sit indtog i 1991, hvor Jan
Vesterholt hittede den under unge rødgraner
ved Emborg Vestermark nær Mossø. Siden
holdt vi i en del år ture dertil for at tage den
igen, men uden resultat. Indtil år 2001, hvor det
pludselig vrimlede med Kogleskive derude.
Hjemvendt fra turen gik nogle af deltagerne ud
på deres lokale svampesteder og genfandt
kræet. Jeg hørte efterfølgende om mindst 15 lo-
kaliteter fra Silkeborg-området og Djursland.
Efter fundet havde været rapporteret i Myko-
nyt, blev den også fundet andre steder i landet.
Heraf kan vi lære at den enten har år med mas-
seforekomster, eller at vi nu har lært det trick
man skal bruge når man leder.

Hvis der er et trick, er det nok dels at vende
koglerne, dels at lede de fugtigste steder. Det er
ikke nok at gå og stirre på overfladen af de ned-
faldne kogler – mange af frugtlegemerne sidder
faktisk på siderne af koglerne hvor disse er del-
vis dækket af grannåle. Og det er en god ide at
koncentrere sig om mørke, vanddrukne og halv-
rådne kogler frem for lyse og mere tørre.

Er problemet derimod at arten meget sjæl-
dent sætter frugtlegemer, kunne det til gængæld
være sjovt at finde ud af hvad der starter frukti-
ficeringen. En oplagt teori kan være, at der skal
en bestemt mængde eller periode af snedække
til for at frugtlegemerne kan udvikles. Ser man
på udbredelsen i fx Norge, er den koncentreret
i de centrale områder nord for Oslo. Så måske
har Kogleskive en forkærlighed for områder
med et relativt kontinentalt klima – hvor der
også er et mere stabilt snedække. I så tilfælde
skal man i Danmark søge inde i landet og i lan-
dets østlige egne. Endnu en mulighed er at
frugtlegemerne er fremme tidligere end vi nor-
malt leder – vore ekskursioner lå typisk i april,
men i litteraturen angives arten allerede fra fe-
bruar, og flere af de danske fund er gjort i marts.
Så prøv eventuelt allerede når Svampe udkom-
mer. Oplysninger om nye fund sendes til Jan
Vesterholt eller undertegnede, så bliver de rap-
porteret i Mykonyt. 
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Mykonyt er et elektronisk nyhedsbrev der ud-
sendes som e-mail til alle som ønsker at være
med på postlisten. I sin digitale form er Myko-
nyt nu gået ind i sit sjette år, men det er kun
andet år Mykonyt optræder som en rubrik her
i bladet.

Mykonyt har flere formål. En af hjørneste-
nene er at oplysninger om fund af sjældne ar-
ter bliver udvekslet og indtastet i en database,
men Mykonyt handler også om hvor og hvor-
når de første morkler, rørhatte, skørhatte og
kantareller mv. bliver fundet, eller hvad de en-
kelte bidragydere i øvrigt ønsker at fortælle
om.

2001 var på alle måder et godt år for Myko-
nyt. Antallet af „abonnenter“ steg i årets løb
fra 106 til 131, og der blev udsendt 75 nyheds-
breve. Der er indtastet hele 1901 fund fra 2001
i databasen, og det er en stigning på mere end
50 % i forhold til sidste år. Sammenlignet med
niveauet fra 1991 er det mere end en femdob-
ling. Samlet blev langt mere end 3000 fundop-
lysninger viderebragt i 2001, og i det følgende
vil der blive givet en sammenfatning af nogle
af de oplysninger som kom ind i 2001.

De første indrapporteringer
I de første vintermåneder var det især „forsin-
kede“ efterårssvampe og deciderede vinter-
svampe der dominerede. Vinteren havde først
for alvor sat ind midt i december, og det skulle
vise sig at den holdt ved ret længe, så forårs-
svampene dukkede op senere end de plejer.

Som undtagelse fra denne hovedregel blev
Spiselig Stenmorkel (Gyromitra esculenta)
fundet to dage tidligere end året før. Et par ek-
semplarer dukkede op i en have i Vejle den 24.
marts, og her kunne Jan Ole Rasmussen følge
forekomsten helt frem til 10. maj. 1. april blev
der også fundet stenmorkler på foreningens
tur til Emborg Vestermark ved Ry, og et styk-
ke ind i april blev de desuden set på nogle af
de kendte steder i Vestjylland og Nordsjæl-
land.

Rynket Klokkemorkel (Verpa bohemica)
dukkede op på sin klassiske lokalitet på Vest-

volden ved København den 4. april, altså mere
end en måned senere end året før. Det var
Svend Olsen der fandt fire frugtlegemer som
lige akkurat havde fået hætten fri af jorden.
Spiselig Morkel (Morchella esculenta) lod ven-
te på sig til 21. april, også senere end sædvan-
lig. I det hele taget vidner indberetningerne –
eller rettere manglen på samme – om at det
var et år under middel for både morkler og
stenmorkler. De første vårmusseroner (Calo-
cybe gambosa) blev fundet i Randers den 2.
maj af Bodil Vestergaard, og i resten af maj
måned blev Vårmusseron indrapporteret fra
mange steder i landet. 

Årets første rørhat blev Punktstokket Indi-
go-Rørhat (Boletus luridiformis) som Annie
Pedersen fandt i Tumlingevang i Nordsjælland
den 4. juni. Andre rørhatte fulgte efter i de føl-
gende dage. To dage efter havde Aksel V. Jør-
gensen således fundet Brun Birke-Rørhat
(Leccinum scabrum) på Søllerød Kirkegård,
og Aksel var også heldig at finde årets første
Almindelig Kantarel (Cantharellus cibarius) i
Søllerød Kirkeskov den 8. juni. Den første
Skørhat lod vente på sig helt til 16. juni, og den
første Fluesvamp blev først indrapporteret fra
den 19. juni. Året før var de første rørhatte,
kantareller, skørhatte og fluesvampe alle fun-
det i slutningen af maj.

Som sommeren gik, kom der betydeligt fle-
re svampe, og med nedbøren i august blev det
for alvor spændende at være svampesamler,
uanset om man var til spisesvampe eller på
jagt efter sjældenheder. 

Overvågningsarterne
Den mest indrapporterede af de 10 overvåg-
ningsarter der var omtalt i Svampe 33, var lige
som i 1999 Cinnoberskællet Slørhat (Cortina-
rius bolaris). Den blev angivet fra hele 82 ste-
der – dobbelt så mange steder som i 2000 – og
den blev dermed den mest indrapporterede
svampeart overhovedet i 2001. Ligeledes var
ni fund af Klidhat mere end en fordobling i
forhold til de tidligere år. Omvendt blev de
mindst indrapporterede overvågningsarter

Mykonyt af Jan Vesterholt



27SVAMPE 45, 2002

Safrankødet Slørhat (C. traganus) og Brun-
skællet Slørhat (C. pholideus), hver med tre
fund. Især for sidstnævnte er der noget som ty-
der på at den ikke er så udbredt i Danmark
som den en gang har været. Tilsvarende blev
Cinnoberbæltet Slørhat (Cortinarius armilla-
tus) kun set fem steder, det laveste antal siden
Mykonyt startede.

De sjældne svampe
Den mest indrapporterede rødlisteart blev
Gulfodet Vokshat (Hygrocybe flavipes). Den
blev fundet på 15 lokaliteter i landet, heraf syv
nye. Det synes at være en art med en vestlig
udbredelse i Danmark, for af de 40 lokaliteter
den er fundet på i Danmark siden 1980, ligger
30 i Jylland, syv på Fyn og kun tre på Sjælland.
Gulfodet Vokshat er nu den rødlistede svam-
peart som er fundet næstflest steder siden
1980, så måske den alligevel har det lidt bedre
end vi troede da rødlisten sidst blev revideret.
Også andre overdrevssvampe havde et fint år.
Otte fund af Trævlet Vokshat (Hygrocybe in-
termedia) og 10 fund af Mørkstribet Vokshat
(H. radiata) er således langt over gennemsnit-
tet. Generelt havde blåhattene (Entoloma un-
derslægt Leptonia) også et fint år, og der blev i
denne gruppe fundet hele tre nye arter for lan-
det, de to af dem endda på samme sted på
samme dag.

Også mange af de store mykorrhizadannere
havde et godt år. 10 lokaliteter med Satans
Rørhat (Boletus satanas) og tre med Djævle-
Rørhat (B. legaliae) må begge være ny rekord,
og gruppen af store rørhatte fik oven i købet et
nyt dansk medlem i år, nemlig Purpur-Rørhat
(B. purpureus) (se andetsteds i bladet). Ligele-
des blev det et særdeles godt år for knold-
slørhatte og for mange skørhatte. Når året
blev så usædvanlig godt for store mykorrhiza-
dannere, skyldes det sandsynligvis at juli blev
forholdsvis varm, og at regnen kom i rigelige
mængder, nogle steder fra omkring 1. august,
andre steder først et par uger senere. Skove og
græsland blev ved med at have en stor rigdom
af svampe helt frem til midten af oktober.

Træboende svampe er ikke så klimafølsom-
me som andre, og som helhed var det ikke
fund af træboende svampe der dominerede i
Mykonyt. Mest bemærkelsesværdigt var det

nok at Gyldenbrun Lakporesvamp (Ganoder-
ma resinaceum) blev fundet hele fire steder
(heraf tre nye!), og at Egetunge (Buglossopo-
rus quercinus) blev fundet på Livø i Limfjor-
den. Tidligere var der kun danske fund fra
Sjælland og Lolland. Den nye Egetunge blev
fundet af Ole Bang Nielsen på en af øens store
ege.

Som noget helt nyt kårede Mykonyts abon-
nenter årets svampefund i 2001. Vinderen blev
Lise Samsøs fund af Håret Judasøre (Auricu-
laria mesenterica), skarpt forfulgt af Mogens
Holms fund af Purpur-Rørhat (B. purpureus).
Begge arter var nye for Danmark. På tredie-
pladsen i afstemningen kom David Boert-
manns genfund af Rosenrød Vokshat (Hygro-
cybe calyptriformis). Disse tre fund er alle om-
talt mere udførligt andre steder i bladet. An-
dre opsigtsvækkende fund var Christian Lan-
ges fund af Sorthvid Troldhat (Boletopsis leu-
comelaena) på Bornholm, Jens H. Petersens
fund af Vandbæltet Mælkehat (Lactarius
aquizonatus) syd for Grenå og Thomas Læs-
søes fund af Børstehåret Mælkehat (L. mairei)
ved Sorø. Dertil kommer fund af adskillige
svampe som var nye for landet. Det må for-
ventes at flere af disse fund bliver omtalt i
kommende numre af Svampe.

2001 var året hvor man mange steder kunne
finde nye svampe på lokaliteter man ellers
mente man havde et ganske godt kendskab til.
Billedlig talt kan man sige at man nogle år ser
en større del af isbjerget end andre, og for
mange svampegruppers vedkommende var
2001 året hvor man så en større del af isbjerget
end man nogensinde havde set før. 

Der blev i alt genfundet seks svampearter
som ikke havde været set efter 1980, og nogle
af de seks genfundne arter fra 2001 står omtalt
andetsteds i bladet. Af de 877 svampearter
som står på rødlisten, er der dog stadig 172 til-
bage som ikke har været set i perioden fra
1981 til 2001!

Hvordan bliver 2002?
Hvis flere skulle føle sig fristet til at være med
på Mykonyts postliste, skal man sende en e-
mail til adressen myco@vip.cybercity.dk. Så
behøver man ikke at vente et helt år på fort-
sættelsen.
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Børge Rønne  28/1-1911 – 17/6-2001
Æresmedlem af Foreningen til Svampekundskabens Fremme

Æresmedlem af foreningen, Niels Kristian Bør-
ge Rønne døde den 17. juni, 90 år gammel efter
ca. et halvt års hospitalsindlæggelse. 

Børge Rønne voksede op i Helsingør, hvortil
familien flyttede da han var 4 år. Efter skolegan-
gen drev eventyrlysten ham ud på en 3 måneder
lang cykelrejse til Spanien, hvor han som 19-
årig forsøgte sig i den journalistiske metier med
rejsebreve til Helsingør Dagblad. Journalistik-
ken fængede, og efter endt uddannelse arbejde-
de han for forskellige dagblade i Helsingør, ind-
til han som 29-årig ved krigens udbrud blev re-
daktør for Helsingør-filialen af Frederiksborg
Amtsavis.

Under besættelsen deltog Børge Rønne ak-
tivt i det illegale arbejde som medlem af „Hel-
singør Syklub“, der organiserede transporten af
flygtninge over Sundet til det frie Sverige. Det
farefulde arbejde førte til, at han sammen med

andre fremtrædende medlemmer af „syklub-
ben“ blev anholdt af Gestapo og fængslet. Lyk-
keligvis blev opholdet i Vestre Fængsel af korte-
re varighed, kun 8 døgn, men senere vendte Ge-
stapo tilbage. Da lykkedes det Børge Rønne at
undgå arrestation ved at løbe bort over tagene
og siden flygte til Sverige. Derfra fortsatte han
arbejdet med at hjælpe navnlig jødiske flygtnin-
ge til Sverige, hvilket han blev internationalt
hædret for, da Holocaust Museet i Washington
DC blev indviet i 1993. Børge Rønne arbejdede
også med formidling af informationer til og fra
det besatte Danmark og var under opholdet i
Sverige tilknyttet Dansk Pressetjeneste i Stock-
holm. Efter krigen fortsatte Børge Rønne sin
journalistiske karriere ved forskellige dag- og
ugeblade, bl.a. Information, Fyns Tidende, Fe-
mina samt Ritzaus Bureau og sluttede som
pressesekretær for Landbrugsrådet.
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Ved siden af sin professionelle gerning havde
Børge Rønne mange forskellige interesser, bl.a.
svampe, hvilket førte til medlemskab af forenin-
gen i 1951. Det blev også til et par år i bestyrelsen,
men han trak sig beskedent tilbage for at give
plads til et medlem med „mere tid og flere kræf-
ter“. Karakteristisk nok satte Rønne dog mere
præg på foreningen end mangt et bestyrelses-
medlem. I en lang årrække redigerede han fore-
ningens landsdækkende program. Redigerede er
en underdrivelse, for ofte var Rønne den flittigste
leder af Københavnsområdets aktiviteter.

Det er Børge Rønnes fortjeneste at forenin-
gen fik en „Heksering“. Det startede i 1983 med
en klub, der holdt svampeture på mandage og
onsdage som supplement til hovedforeningens
weekendarrangementer, men senere udvidede
Rønne aktiviteterne, så der næppe var en ube-
sat weekend i foreningens sæsonprogram. Det
var også Børge Rønne, som tog initiativ til fore-
ningens vel nok største succes, den årlige svam-

pefest i Gribskov. At bespise op mod 250 svam-
pejægere med dagens høst tilberedt over åben
ild ved Hvidekilde er en opgave, der kræver be-
tydeligt organisatorisk talent, men Børge Røn-
ne viste vejen.

Børge Rønne deltog i foreningens arrange-
menter indtil kort før sin død, og selv om alde-
ren førte generende skavanker med sig, klynke-
de han aldrig. Tværtimod spøgte han galgenhu-
moristisk med sin høje alder med bemærknin-
ger som „hvis jeg falder om, så lad mig ligge“ og
„det første jeg læser i morgenavisen er dødsan-
noncerne, for at se om jeg lever endnu“.

Med Børge Rønnes død har vi mistet en
energisk og markant personlighed, som vi vil
mindes for hans stærke engagement for flygt-
ningene og for de mange gode oplevelser, som
han har delt med os. Børge Rønne efterlader sig
hustruen Maria og en datter, der er bosat i Eng-
land.

Jørgen Albertsen
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Læssøe, T., M. B. Køster & T. Duch: Find og til-
bered Danmarks bedste spisesvampe. Gads For-
lag, 2001. 168 s. Pris i boghandelen 269 kr.
Så er der atter en ny dansk svampebog på markedet,
denne gang en bog der handler om spisesvampe og til-
beredningen af dem. Bogen henvender sig til de svam-
pesamlere som går efter det spiselige og ikke interesse-
rer sig for alt det andet der slører billedet, og til dem
der ønsker at få inspiration til deres svamperetter.

Bogen er inddelt i tre hovedafsnit. Først et indled-
ningsafsnit om hvad svampe er, hvordan man behand-
ler dem, og andre grundelementer i svampesamlingen
og -spisningen. Dernæst et fyldigt afsnit med artsbe-
skrivelser, der er illustreret med fotos fra naturen og
fritlagte eksemplarer samt beskrivelser og fotos af for-

vekslingsarter. Til sidst i dette afsnit er de vigtigste
giftsvampe nævnt. Sidste del af bogen er opskriftdelen
med 48 forskellige svamperetter illustreret i helside-
format.

Indledningsafsnittet er en god og pædagogisk gen-
nemgang af det elementære man bør vide før man be-
giver sig ud på svampejagt.

I afsnittet med artsbeskrivelserne bliver 29 spise-
svampe gennemgået, og det er et fornuftigt artsudvalg.
Dels fordi det udelukker alle de arter som kun nogle få
spiser, dels fordi bogen er dansk og tager udgangs-
punkt i vores bedste spisesvampe. Artsbeskrivelserne
er grundige og lette at overskue, og illustrationerne er
mange og gennemgående ret vellignende. Man får let
øje på forvekslingsarterne der er beskrevet og afbildet
i en speciel boks under de spiselige arter de kan for-

Anmeldelser
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veksles med. Farvegengivelsen af svampene er fornuf-
tig, og man kan tydeligt genkende svampene.

Bogens store problem er opskrifterne, lavet af kok
Morten B. Køster, der har en ganske lemfældig hold-
ning til tilberedning af svampe. Mange af de anrettede
svamperetter indeholder hele eller halve rørhatte og
skørhatte som kun er ganske lidt tilberedte. For en be-
gynder kan det være svært at skelne friske og halvråd-
ne svampe, derfor er det et problem hvis nogen bliver
inspireret til at lade være med at tilberede svampe or-
dentligt. Skærer man ikke svampene igennem, vil man
heller ikke opdage den zoologiske have som kan være
derinde. Velbekomme!

Et andet beslægtet problem er brugen af rå svampe
i to retter med østershatte. Under disse to opskrifter er
der en henvisning til et tidligere afsnit om „indtagelse
af rå svampe“. Desværre er dette afsnit meget let at
overse og uden advarsler om brugen af rå svampe.
Kokken burde have læst „Kan de spises?“ – folderen
hvor et af de fem råd om svampe lyder: „Spis ikke rå
vilde svampe, da mange vilde svampe kan give ubehag,
hvis de spises rå“.

Den ene svamperet med rå Østershat rummer end-
nu en faldgrube fordi svampen på det ledsagende foto
af anretningen er en skørhat – hvilken fantastisk fejl-
bestemmelse?! Det er noget af en vildledning, da for-
fatterne netop lægger op til at man selv komponerer
andre svampearter ind i de forskellige opskrifter. Lad
os håbe at Giftcentralen ikke får mere at lave!

Opskriftdelen er af den snobbede type med „smar-
te anretninger“ og mange for mig fremmede ord i op-
skrifterne, men samtidig er der en masse spændende
forslag til råvarer der kan blandes i en svamperet.

Bogens layout er lækkert og spændende med cen-
tralstillede overskrifter og helsidefotos. 

Til brug for nybegyndere udi svampekundskab og
svampekogekunst er artskendskab og beskrivelser
gode og brugbare, men jeg vil på ingen måde anbefale
bogens opskriftdel til den målgruppe. For garvede
svampesamlere, der kender farerne ved de rå og man-
gelfuldt tilberedte svampe, og som mangler inspiration
til køkkenarbejdet, kan også bogens opskriftdel være
udmærket.

Pia Boisen Hansen

Vagn Alstrup: Epifytiske mikrolaver. 2001. Gads
forlag, København. Indbundet, 208 sider. 249 kr.
Nye svampebøger er efterhånden en fast tilbageven-
dende begivenhed i den danske bogverden, men nye
bøger om laver (også kaldet lichener) er bestemt ikke
hverdagsstof - og slet ikke bøger på dansk! Men nu er
der kommet en, og det endda om kun en del af laverne,
de epifytiske mikrolaver. Laver interesserer sjældent
os „egentlige“ svampefolk, og det er  faktisk lidt en
skam da laverne er nogle vældig interessante små orga-
nismer, man endog kan kigge på hele året rundt. Laver

er blot svampe, der ernærer sig ved hjælp af alger i ste-
det for at være nedbrydere eller mykorrhizadannere
som „vores“ svampe oftest er. Der er bestemt grund til
at slå et slag for lavernes integration i svamperiget! La-
ver er nogle spændende organismer der endog kan
være rigtig flotte. Men store, prangende – og spiselige –
organismer, det er de ikke. 

Denne bog omhandler de laver man populært også
kalder for skorpelaver. Det er de laver, der blot laver
en tynd belægning på det substrat de nu sidder på. De
kan findes på jord, sten, grene og stammer, men denne
bog vælger kun at beskæftige sig med de arter, man kan
finde på træ. Et klogt valg at begrænse artsmængden på
denne måde da bogen ellers hurtigt ville blive alt for
uoverskuelig. I forvejen er skorpelaverne ikke de mest
indbydende, da de som nævnt ikke laver særlig iøjne-
faldende strukturer. Men det er befriende at se at no-
gen prøver på at formidle disse arter på en populær
måde.

Bogen indeholder først de nødvendige indlednings-
kapitler med forklaringer og fagudtryk. Herefter føl-
ger en lille ensides nøgle til de praktiske grupper, mi-
krolaverne er opdelt i. Herfra bladrer man sig så frem
og læser beskrivelserne indtil man finder en beskrivel-
se der passer med den fundne art.

For hver art er nævnt artens latinske navn med
eventuelle synonymer og dansk navn (forfatteren har
været meget konsekvent med de danske navne, og næs-
ten alle arter har et dansk navn). Herefter følger en
kort beskrivelse med de vigtigste karakterer: farver,
kemikaliereaktioner (lavfolk render rundt med et helt
batteri af forskellige kemikalier de smører på laverne
for at se hvad der sker), mikrokarakterer, økologi og
forekomst. Endelig er eventuelle nærtstående forveks-
linger nævnt samt om arten huser karakteristiske lav-
parasitter. Mange laver har forskellige parasitiske små-
svampe, der vokser på dem og af uøvede let kan tages
som en del af selve laven.

Endelig, og ikke mindst, er hver art illustreret med
et farvefoto af ca. 6,5 x 3,5 cm's størrelse. Størrelsesfor-
holdet er i indledningen angivet til at være 4 x for hvert
billede, men her er der desværre sket en smutter i bo-
gen. Den er derfor ledsaget af et helt lille hæfte med en
række billeder som bringes i deres rigtige størrelse for-
di størrelsesforholdet i bogen har været forkert. Det er
temmelig uheldigt med et så stort rettelsesark!

Billederne er generelt af god kvalitet, jeg havde dog
nok valgt at gå tættere på, dvs. at forstørre noget mere
og prøve at bringe billederne i den størrelse man ville
se laver i igennem en almindelig håndlup, dvs. ca. 10 x
forstørrelse. I flere tilfælde er det for uindviede svært
at finde ud af hvad det egentlig er på billedet man skal
kigge efter. Her ville brug af forklarende pile have
været på sin plads. Som eksempel kan nævnes at bille-
det for de to arter Xylographa vitilago og X. parella er
det samme (både i bogen og i rettelseshæftet!) hvilket
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vel må betyde at begge arter findes på billedet – men
hvor? – og hvad er hvad?

Der er også enkelte trykfejl mht. størrelser, hvor
der står mm (millimeter) i stedet for µm (mikrometer),
men mon ikke man gætter det når man ser det drejer
sig om sporestørrelser. Sporer på flere millimeter fin-
des vist ikke i svamperiget.

På trods af disse småkvababbelser er det dog befri-
ende at se at nogen tør gå i lag med formidling af en
meget svær gruppe på et folkeligt og anvendeligt ni-
veau – og dejligt at se at nogle forlag tør springe ud i
det og udgive en sådan bog. Hvis man har lyst til at
lære mere om de farvede plamager på barken af træer-
ne, så er dette bogen man skal starte med.

Chr. Lange

Forslund, M. (red.): Natur i Östra Småland.
Länsstyrelsen i Kalmar Län 1997. 383 sider + 2
kortbilag. ISBN 91 630 5998 3. SKR. 200.- + por-
to direkte hos Länsstyrelsen (http://www.
h.lst.se) 
Forslund, M. (red.): Natur och Kultur på Öland.
Länsstyrelsen i Kalmar Län 2001. 464 sider + 1
kortbilag. ISBN 91 973802-4-5. SKR. 240.- + por-
to direkte hos Länsstyrelsen (http://www.
h.lst.se) 
Også svampefolk holder jo af at komme udenlands, og
et par nye bøger fortjener omtale her, selvom de ikke
specifikt handler om svamperelaterede rejsemål, men
derimod præsenterer spændende natur- og kulturloka-
liteter. Og at de også dækker lokaliteter, der ikke ligger
mange timers kørsel fra Danmark, gør dem bestemt
ikke mindre interessante.

Den første bog dækker det østre Småland, som er
området fra Västervik i nord til Brömsebro i syd og fra
Emmaboda i Vest til Kalmarsund i øst. Den anden bog
dækker „blot“ Öland. 

Bøgerne er opbygget efter samme skabelon med
indledningskapitler om områdernes geologi og natur-
historie. Blandt andet indeholder de introduktioner til

hvilke naturtyper der findes i området, og hvilke speci-
elle arter der er tilknyttede. Desuden er  der fortegnel-
ser over hvilke områder der er registrerede/beskyttede
i henhold til de forskellige svenske beskyttelsesordnin-
ger (nationalparker, naturreservat, Natura 2000, Riks-
intressen). De medtagne lokaliteter præsenteres med
en kort omtale af områdets værdier, størrelse og klassi-
fikation af naturværdi. Ölandsbogen medtager også
områder og steder af kulturhistorisk interesse – men
den dækker også et område der blot er en fjerdedel af
Smålandsbogens areal! I Smålandsbogen er det ude-
lukkende naturområder der er omtalt - som det også
fremgår af bøgernes titler.

Man savner måske mere detaljerede stedsangivel-
ser (der er oversigtskort bagest i bøgerne), men det
hænger sikkert sammen med behovet for en vis grad af
beskyttelse af visse af lokaliteterne, hvorefter man blot
har været konsekvent og gjort det på den samme måde
hele vejen igennem. Bagest er medtaget en ordliste
over anvendte fagtermer og en liste over de i bogen
omtalte arter (desværre ikke med sidehenvisning!)
med angivelse af rødlistestatus. Svenskerne tager nem-
lig deres rødlistearter alvorligt og bruger dem til noget.
Alt i alt et par overordentlig smukke og gedigne bøger
der vil pynte i enhver bogreol – men dér skal man ikke
lade dem stå. De skal med på tur!

Hvis man kommer i disse områder på ferie eller
planlægger at tage en tur derhen, kan bøgerne meget
varmt anbefales! Dels er de ikke særlig dyre, slet ikke
nu hvor svenskerne har sænket deres bogmoms, dels er
de fantastiske guider til områderne, fyldt med interes-
sante oplysninger, både om natur og kultur. Deres
ulempe er nok at de ikke er bygget til cykelferier; det
er et par ordentlige moppedrenge på henholdsvis 1,6
og 1,8 kilo. Man får noget for pengene her. Er man i bil,
bør man ikke snyde sig selv og undlade at tage dem
med. Godt gået Kalmar Län! Bliv endelig ved på den
måde. Jeg glæder mig til at se de (forhåbentlig) kom-
mende bind om de resterende dele af Sverige.

Chr. Lange 

Diplomtagere 2001
Følgende personer har bestået diplomprøven i svampekundskab i 2001:

Jørn Kofod, København
Jacob Ryge, København

Foreningen ønsker diplomtagerne tillykke!



Egekrat er en vidt udbredt naturtype i Midt-,
Nord- og Vestjylland. Størsteparten af de skove
der findes i denne del af landet, er nåleskov, og
nåletræer har kun en kort historie i Danmark.
Egekrattene derimod er naturligt forekommen-
de, og de kan måske opfattes som rester at en
gammel og langt mere udbredt skov. Der er in-
gen tvivl om at mange af egekrattene har en høj
alder, og med det udgangspunkt er det interes-
sant at se på hvilke svampe de rummer.

Egekrattene blev beskyttet gennem skovlo-
ven fra 1989 hvor der i lovteksten står at „ege-
krat skal bevares“. I forbindelse med skovlovs-
revisionen i 1996 blev Skov- og Naturstyrelsen

pålagt et ansvar for at igangsætte en registrering
af egekrat, og i en note tilkendegives det at alle
bevaringværdige egekrat bør sikres gennem
fredning og aftaler.

Kendetegnende for et egekrat – sammenlig-
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Svampe i jyske egekrat
Jan Vesterholt & Morten Christensen

Jan Vesterholt, Langelinie 37 st.tv., 7100 Vejle; e-mail: myco@vip.cybercity.dk
Morten Christensen, Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rolighedsvej 23, 1958 Frederiksberg C; e-mail:
mccons@image.dk

Fungi in oak scrubs in Jutland
Spruce and pine plantations (both introduced to Denmark) are the dominant forest types in central, northern
and western Jutland, but oak scrubs are still widespread, and they are believed to be relics of old forest. Gene-
rally, the oak scrubs have been strongly influenced by man, typically as coppice forests, though not in recent ti-
mes. Besides Quercus, Populus tremula, Sorbus, Frangula and others may rather be considered natural elements
in this forest type. The soil in the region is mainly poor and sandy. This paper summarizes studies of the funga
of 56 oak scrubs. The most frequently found species are listed. The majority of Danish redlisted species found
in oak scrubs are lignicolous, and lignicolous species seem to be better indicators of valuable localities than soil-
and litter-inhabiting species.
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net med en skov – er det lysåbne præg som skyl-
des at trækronerne ikke lukker sammen. Træer-
ne er ikke særlig store eller tykstammede, men
de kan godt have en høj alder, og i mange tilfæl-
de er de krogede og forvredne. Det er karakteri-
stisk for egekrattene at de er markant kultur-
påvirkede, men træerne er selvsåede. I mange
krat kan der ses tydelige spor af plukhugst eller
stævningsdrift, mens andre krat er næsten urørte
gennem lang tid, og mængden af dødt ved i krat-
tene kan derfor variere meget. Et egekrat vil
kunne udvikle sig til egeskov hvis det får lov til
det. Mange steder er driften skyld i at det lys-
åbne præg bliver fastholdt, f.eks. som følge af
stævningsdrift eller anvendelse som græsnings-
skov. Den magre jordbund spiller også en stor
rolle for egekrattenes udseende. 

Den dominerede træart i egekrattet er natur-
ligvis Eg, men også Bævreasp, Tørst og Røn fore-
kommer almindeligt i egekrattene og kan nær-
mest betragtes som en naturlig del af helheden. I
en del krat kan der også findes væsentlige indslag
af Birk eller Hassel og Æble, afhængigt af jord-
bundsforholdene. Egekrattene kan underindde-
les på flere måder, og der er fra flere sider gjort
forsøg på at klassificere dem, bl.a. ud fra topo-
grafiske, jordbundsmæssige eller vegetations-
mæssige forhold (se f.eks. Gram, Jørgensen &
Køie 1944 og Lawesson 1999). En vigtig gradient
går fra egepur over lysåbent krat til skov, en an-
den går fra magre og sandede jorder (typisk mod
vest) til de noget mere frodige (typisk mod øst).
I denne undersøgelse er der ikke gjort forsøg på
at inddele krattene i undertyper.

Der findes kun få og sparsomme beskrivelser
af egekrats funga, og sammenfatninger findes
slet ikke. Hos Knudsen & Vesterholt (1998) fin-
des der beskrivelser af fungaen i Kås Hoved,
Brejning, Løvklitterne, Grimstrup Krat, Tavlund
Krat, Tinnet Krat, Rørbæk Krat, Gasse Skrøp,
Hjartbro Skov og krattene ved Frøslev Plantage,
og hos Larsen (1933) findes en beskrivelse af
fungaen i Båstlund Krat i 1926.

Feltarbejdet
De fleste oplysninger som ligger til grund for
denne artikel, er indsamlet i årene 1988-1990
hvor mange egekrat er opsøgt målrettet af Ro-
nald Toft (især i Sønderjylland), Morten Chri-
stensen (især i Ringkjøbing Amt), Christian Lan-
ge (især i Vendsyssel) og Jan Vesterholt (især i
Vejle og Ribe amter). 

Udgangspunktet for undersøgelserne har
været Gram, Jørgensen & Køies oversigt over
egekrat fra 1944. Den omfattede 466 nummere-
rede krat, hvoraf en del dog allerede på da-
værende tidspunkt var forsvundet eller ikke
længere kunne betragtes som egekrat. Vi har
selv kunnet konstatere et yderligere frafald si-
den 1944. I alt foretog vi registrering i 56 ege-
krat, hvilket stadig må opfattes som en stik-
prøve med vægt på de formodet mest værdiful-
de krat og dem som lå nærmest ved de steder
hvor vi boede på daværende tidspunkt. Kun 35
til 40 af de 56 egekrat kan siges at være nogen-
lunde velundersøgte af os. Desuden er der ind-
gået spredte oplysninger fra herbarier og litte-
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Egekrat som vi har besøgt i forbindelse med under-
søgelsen.



raturkilder, og efter 1990 har der været afholdt
ekskursioner med stort deltagerantal til tre ege-
krat, nemlig Kås Skov, Båstlund Krat og Gasse
Skrøp, og fra disse krat ligger der derfor særligt
mange data.

Kortlægningen af svampe omfatter arter som
er knyttet til naturtypen egekrat, dvs. til egen og
de træer som i øvrigt må anses for at være natur-
ligt forekommende i krattet. Der er således ikke
foretaget en registrering af svampe som er knyt-
tet til træer der måtte opfattes som fremmedele-
menter såsom nåletræer, eller træer der må for-
modes at være plantede. Kun i meget begrænset
omfang er der registreret svampe knyttet til urte-
vegetationen.

Da feltarbejdet er foregået hele året rundt, vil
der naturligt være flest observationer af arter
som kan findes året rundt. En lang række krat
har kun været undersøgt i vinter- eller forårs-
månederne. Langlivede, træboende svampe så-
som bark-, pore-, bævre- og skivesvampe vil alt
andet lige være observeret flere steder end f.eks.
mykorrizadannere, uden at man dermed kan sige
at de skulle være mere almindelige. Man kan
derfor kun sammenligne hyppigheden inden for
grupper hvor forudsætningerne er nogenlunde
de samme. 

Formålet med denne artikel er at vise hvilke
arter der er de mest almindelige i egekrattene, og
om muligt at identificere hvilke arter der kan op-
fattes som indikatorarter for særligt værdifulde
egekrat. Med en god indikatorart for egekrat
forstås ikke en art som optræder sjældent i ege-
krat. Sjældne arter optræder ofte tilfældigt i ege-
krattene og til tider i tilknytning til elementer
som kan være mere eller mindre fremmede. Med
en god indikatorart forstås her en art som kun
findes i de bedste (største, mest uforstyrrede,
mindst „forurenede“, etc.) krat, og som ikke fin-
des lige så hyppigt i andre biotoper. Der indgår
naturligvis et vist element af cirkelslutning i ud-
pegningen af indikatorarter, men på trods af det-
te vurderes de at udgøre et nyttigt redskab i vur-
deringen af et egekrats bevaringsmæssige værdi.
Gode indikatorarter kan ofte være rødliste- eller
gullistearter, men de behøver ikke at være det.

Svampene er i det følgende inddelt efter deres
levevis således at mykorrhizadannere, træboen-
de svampe og nedbrydere i skovbunden behand-
les hver for sig.

Mykorrhizadannere
Ege-Mælkehat (Lactarius quietus) synes at være
den mest almindelige mykorrhizadanner i ege-
krat og er fundet i stort set alle de krat der er
besøgt i sensommer- og efterårsmånederne. Til-
svarende er Alm. Netbladhat (Paxillus involu-
tus), Kugleknoldet Fluesvamp (Amanita map-
pa), Okkergul Skørhat (Russula ochroleuca) og
Rød Ametysthat (Laccaria laccata) og Violet
Ametysthat (L. amethystina) særdeles alminde-
lige. Disse arter er også almindelige i andre for-
mer for løvskov og kan derfor ikke betragtes
som særlige egekratsarter.

Mere karakteristisk for egekrattene er arter
som Savbladet Skørhat (Russula fragilis) og
Tætbladet Skørhat (R. densifolia) og en rød
skørhat der ligner en mellemting mellem Lille
Gift-Skørhat (R. mairei) og Stor Gift-Skørhat
(R. emetica). Den skal antagelig opfattes som
en selvstændig art med navnet Russula silve-
stris. I et par af krattene er Savbladet Skørhat
fundet i en farvevariant som er rent gul på hat-
ten (var. gilva).

Snehvid Fluesvamp (A. virosa) er også en ka-
rakteristisk art for egekrat, og egekrattene er
nok den naturtype hvor det er lettest at finde
Snehvid Fluesvamp. Mørkviolet Slørhat (Corti-
narius violaceus) er fundet i syv egekrat, og den
står anført på den nationale gulliste som hen-
synskrævende. Arten kendes som mykorrhiza-
danner med forskellige løvtræer, men i egekrat-
tene synes den overvejende eller måske udeluk-
kende at være knyttet til bævreasp. 

Også arter som Brunstokket Rørhat (Boletus
badius) og Roeknoldet Trævlhat (Inocybe napi-
pes), der ellers er bedst kendt fra nåleskov, fin-
des udbredt i egekrat. Ligeledes er Rødbrun
Mælkehat (Lactarius rufus) fundet i egekrat,
antagelig i tilknytning til birk. Disse arter er an-
tagelig knyttet til den næringsfattige jordbund
som er typisk for egekrat, men også for de nåle-
skove som findes i Midt- og Vestjylland.

Trøfler er ikke eftersøgt specielt, og der er
derfor kun fundet hjortetrøfler som har været
angrebet af snyltekøller. Der er flere fund af
Vortet Hjortetrøffel (Elaphomyces muricatus),
en gang fundet på grund af tilstedeværelsen af
Kanadisk Snyltekølle (Cordyceps longisegmen-
tis) og i tre krat på grund af tilstedeværelsen af
Slank Snyltekølle (C. ophioglossoides). Kana-
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disk Snyltekølle står anført på den nationale
rødliste som sjælden.

Tabel 2 viser hvilke mykorrhizadannende
svampearter fra egekrat der står anført på rødli-
sten eller gullisten. De står alle anført med
kvælstofnedfald som en sandsynlig negativ på-
virkningsfaktor (Stoltze & Pihl, 1998a & b).
Alle de citerede fund i tabel 2 er fra perioden
efter 1988, bortset fra fundet af Klidhat (Rozites
caperatus) i Båstlund Krat der er fra 1926 (Lar-
sen 1933), og fundet af Spiselig Mælkehat (Lac-
tarius volemus) i Tinnet Krat der er fra 1962.

Egekrattene findes typisk på mager og næ-
ringsfattig bund, og derfor ville det være nærlig-
gende at antage at kvælstoftilførsel fra luften
kunne forårsage en tilbagegang, f.eks. blandt
mykorrhizadannere. Da gamle oplysninger om
egekrattenes svampe stort set ikke foreligger, er
det meget vanskeligt at udtale sig om mulige
ændringer over tid. En sådan antagelse kan der-
for hverken afvises eller dokumenteres ud fra
det foreliggende materiale. Man kunne umid-
delbart formode at krat som ligger i områder
med lavt kvælstofnedfald, skulle have bibeholdt
elementer som måtte være forsvundet fra områ-
der med højere kvælstofnedfald, men datamate-
rialet er heller ikke tilstrækkeligt til at belyse
om dette kunne være tilfældet.
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Tabel 2: Rød- og gullistede mykorrhizadannere fundet i egekrat 

Art Status Lokaliteter i DK Krat
Slørhatten Cortinarius subporphyropus E 3 (3) Båstlund Krat (341)
Bæltet Korkpigsvamp (Hydnellum concrescens) V 42 (16) Rørbæk Krat (311)
Mørkviolet Slørhat (Cortinarius violaceus) X 39 (26) Hjelm Hede (103), Gosmer (185), 

Stenholt Skov (244), Riis Krat (334), 
Båstlund Krat (341), Grimstrup (390),
Gasse Skrøp (441)

Spiselig Mælkehat (Lactarius volemus) X 86 (28) Gosmer (185), Tavlund Krat (256), 
Tinnet Krat (313)

Klidhat (Rozites caperatus) X 58 (28) Stenholt Skov (244), Tinnet Krat (313), 
Båstlund Krat (341)

Statuskategorier: E = akut truet, V = sårbar, X = opmærksomhedskrævende.
Lokaliteter i Danmark: I parentes angives antallet af lokaliteter med fund efter 1980.
Egekratnumrene svarer til dem som anvendes hos Gram, Jørgensen & Køie (1944).

Tabel 1: De hyppigst observerede mykorrhiza-
dannende svampe i egekrat.

Antal krat
Ege-Mælkehat (Lactarius quietus) 24
Alm. Netbladhat (Paxillus involutus) 20
Kugleknoldet Fluesvamp (Amanita mappa) 18
Okkergul Skørhat (Russula ochroleuca) 16
Rød Ametysthat (Laccaria laccata) 16
Savbladet Skørhat (Russula fragilis) 14
Alm. Bruskbold (Scleroderma citrinum) 13
Brunstokket Rørhat (Boletus badius) 13
Violet Ametysthat (Laccaria amethystina) 12
Rødmende Fluesvamp (Amanita rubescens) 11
Sværtende Skørhat (Russula nigricans) 10
Rynket Mælkehat (Lactarius tabidus) 8
Brun Kam-Fluesvamp (Amanita fulva) 8
Roeknoldet Trævlhat (Inocybe napipes) 8
Rødsprukken Rørhat (Boletus pascuus) 8
Snehvid Fluesvamp (Amanita virosa) 7
Kamfer-Mælkehat (Lactarius camphoratus) 7
Mørkviolet Slørhat (Cortinarius violaceus) 7
Tætbladet Skørhat (Russula densifolia) 6
Spiselig Skørhat (Russula vesca) 6
Gul Slørhat (Cortinarius delibutus) 6
Pelargonie-Slørhat (Cortinarius flexipes) 6



Det er vanskeligt at nævne svampearter der
er velegnede til at vise at et egekrat er særligt
værdifuldt for mykorrhizadannende svampe.
Arterne i tabel 2 kunne dog være gode bud på
sådanne indikatorarter. Stor artsrigdom af my-
korrhizadannere i et egekrat vil derimod typisk
være en indikation af at egekrattet måske dan-
ner overgang til en eller flere andre naturtyper.
Arter som Tragt-Skørhat (Russula delica), Pan-
ter-Fluesvamp (Amanita pantherina), Høj Flue-
svamp (A. excelsa), Stor Trompetsvamp (Crate-
rellus cornucopioides), Alm. Tåreblad (Hebelo-
ma crustuliniforme), Lerbrun Tåreblad (H. me-
sophaeum), Sødlig Mælkehat (Lactarius sub-
dulcis) og Hassel-Mælkehat (L. pyrogalus) er
fundet i Kås Skov, men ikke i andre egekrat.
Disse arter er ganske almindelige i løvskove på
lidt mere frodig bund, og deres tilstedeværelse
vidner nok mest om at Kås Skov indeholder ele-
menter der danner overgang til skov, eller som
tilhører mere frodig jordbund end man normalt
ser i egekrat.

Træboende svampe
Hele året rundt kan man finde træboende svam-
pe i egekrat. Den sorte Ege-Bævretop (Exidia
truncata), den rustbrune Skorpe-Ildporesvamp
(Phellinus ferreus) og Hvid Tandsvamp (Hy-
phodontia paradoxa) synes at være obligate i et-
hvert egekrat. De sidder normalt på døde grene
af levende træer. De to sidstnævnte arter vokser
typisk på undersiden af grenene. Samme sted
finder man også de meget almindelige Rynket
Lædersvamp (Stereum rugosum) og Alm. Bark-
sprænger (Vuilleminia comedens) og den vidt
udbredte Tynd Lædersvamp (Stereum gausa-
patum).

Skorpe-Ildporesvamp og Tynd Lædersvamp
synes at være langt almindeligere i egekrat end
andre steder, og det samme gælder barksvam-
pen Lillaplettet Kalkskind (Hyphoderma ro-
seocremeum). Den kan ofte kendes i felten på at
den ikke blot er cremehvid som så mange andre
barksvampe, men at den kan have rosalilla
skjolder.
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Ege-Mælkehat (Lactarius quietus) er den mest almindelige mykorrhizadanner i egekrat. Foto Jan Vesterholt.



Blandt de træboende hatsvampe synes Top-
pet Huesvamp (Mycena galericulata), Knippe-
Svovlhat (Hypholoma fasciculare) og Lysstok-
ket Mørkhat (Psathyrella piluliformis) at være
de mest almindelige, men fra vintermånederne
er der også mange fund af Sildig Epaulethat
(Panellus serotinus).

Tabel 4 viser hvilke træboende arter fra ege-
krat der står anført i den nationale rød- eller
gulliste. Langt størsteparten af egekrattenes
rødlistearter er træboende.

For to af arterne i tabel 4 gælder det at de i
Danmark kun er fundet i egekrat. Det gælder
Bæger-Tåresvamp (Femsjonia peziziformis) og
Lasses Bruskhat (Marasmiellus lassei). Først-
nævnte er kun fundet af os selv en enkelt gang,
men alle herbariefund og litteraturangivelser
synes at kunne stedfæstes til et af de registrere-
de egekrat. Lasses Bruskhat er videnskabeligt

navngivet på baggrund af et fund fra Tinnet
Krat i januar 1992, og den er endnu ikke fundet
andre steder i Verden. På dette spinkle grund-
lag er det ikke muligt at sige om arten er speci-
fik for eg eller egekrat, men da flere bruskhatte
er specifikke for bestemte værter/biotoper, er
der ikke usandsynligt.

Cinnober-Muslingesvamp (Crepidotus cin-
nabarinus) og kernesvampen Nemania conflu-
ens har begge et bredt værtsspektrum, men de
vil antagelig trives godt i egekrat med et passen-
de mikroklima, hvilket vil sige at krattene ikke
må være for åbne eller forblæste. Noget tilsva-
rende gælder antagelig for Bæger-Tåresvamp
og for flertallet af barksvampe i tabel 4.

I 1998 blev kernesvampen Biscogniauxia re-
panda fundet som ny for Danmark på en Røn i
Kås Skov. Den er siden også fundet på en Sjæl-
landsk lokalitet, og arten fortjener givetvis op-
tagelse på den kommende nationale rødliste.

Det er vanskeligt at afgøre hvilke træboende
arter der skal opfattes som egekratsarter, og
hvilke der nærmere må opfattes som knyttet til
skov. Topporesvamp (Pachykytospora tubercu-
losa) og Tueporesvamp (Grifola frondosa) er
begge knyttet til store stammer og grene, og det
er således logisk at de kun er fundet i Kås Skov
hhv. Hald Ege, der begge indeholder elementer
som med god ret kunne kaldes egeskov. Disse
fund er inkluderet i tabel 4, men man kunne
godt argumentere for at de skulle udgå. Også
Svolvporesvamp (Laetiporus sulphureus) synes
knyttet til større træer og er derfor også kun
fundet de samme steder. Oksetunge (Fistulina
hepatica) forbindes normalt også med store ege,
men i hvert fald i Båstlund Krat er den fundet
på en ganske slank eg, der dog muligvis kan
være meget gammel. 

Den uhyre sjældne Egetunge (Buglossopo-
rus quercinus) er fundet på en meget stor eg på
Livø, lige som der også findes Oksetunge og
Tueporesvamp på Livøs store ege. Når fundene
af Egetunge og Tueporesvamp fra Livø ikke er
inkluderet i tabel 4, skyldes det at Livøs store
ege næppe kan siges at indgå som dele af et ege-
krat, selv om de sandsynligvis en gang har gjort
det. At en sådan udvikling fra krat til skov har
forøget egebevoksningernes værdi som svampe-
lokalitet betydeligt, er en helt anden sag.

Generelt kan arterne i tabel 4 godt opfattes
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Tabel 3: De hyppigst observerede vedboende
svampe i egekrat

Antal krat
Ege-Bævretop (Exidia truncata) 41
Skorpe-Ildporesvamp (Phellinus ferreus) 39
Hvid Tandsvamp (Hyphodontia paradoxa) 36
Rynket Lædersvamp (Stereum rugosum) 35
Alm. Barksprænger (Vuilleminia comedens) 31
Stråle-Åresvamp (Phlebia radiata) 28
Toppet Huesvamp (Mycena galericulata) 24
Håret Kalkskind (Hyphoderma setigerum) 23
Hvid Frynseskive (Dasyscyphella nivea) 21
Ege-Åresvamp (Phlebia rufa) 21
Lillaplettet Kalkskind (Hyphoderma 

roseocremeum) 20
Liden Guldgaffel (Calocera cornea) 20
Knippe-Svovlhat (Hypholoma fasciculare) 19
Laksefarvet Voksskind (Peniophora incarnata) 19
Ege-Voksskind (Peniophora quercina) 19
Jomfru-Frynseskive (Lachnum virgineum) 18
Barksvampen Trechispora cohaerens 17
Ege-Tandsvamp (Hyphodontia quercina) 16
Bleggul Spindskive (Arachnopeziza aurata) 16
Grenet Stødsvamp (Xylaria hypoxylon) 16
Sveden Sodporesvamp (Bjerkandera adusta) 16
Håret Lædersvamp (Stereum hirsutum) 16
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som indikatorarter for værdifulde egekrat, må-
ske undtagen Anis-Læderhat (Panus suavissi-
mus) der er knyttet til Pil. Den blev fundet langs
en søbred og kan derfor ikke betragtes som en
rigtig egekratsart. Til gengæld kan Ræve-Spejl-
poresvamp (Inonotus rheades) godt betragtes
som en indikatorart for gode egekrat. Ligesom
Aspe-Ildporesvamp (Phellinus tremulae) er den
knyttet til Bævreasp.

Tilstedeværelsen af sjældne træboende svam-
pe i et egekrat forudsætter tilstedeværelsen af
dødt ved i et passende omfang og af en passen-
de størrelse. Mikroklimaet i egekrattet spiller
uden tvivl også en stor rolle for mange af de

sjældne arter. Tabel 4 giver således et godt ud-
tryk for hvilke egekrat der med vores nuværen-
de viden må anses som de mest værdifulde.

Nedbrydere i skovbunden
Bestøvlet Fladhat (Collybia peronata), Løv-
Fladhat (C. dryophila), Keglestokket Fladhat
(C. butyracea), Skær Huesvamp (Mycena pura)
og Bredbladet Væbnerhat (Megacollybia platy-
phylla) er blandt de mest almindelige hat-
svampe i skovbunden, hvilket der ikke er noget
specielt ved, for de er også almindelige i andre
former for løvskov. Mere karakteristisk for ege-
krattene er den udbredte forekomst af arter

Tabel 4: Vedboende rød- og gullistearter fundet i egekrat

Art Status Lokaliteter i DK Krat
Cinnober-Muslingesvamp (Crep. cinnabarinus) E 4 (2) Kås (059)
Bæger-Tåresvamp (Femsjonia peziziformis) E 6 (4) Dybdal (142), Hald Ege (148), Hørby-

lunde (259), Gasse Skrøp & Lovrup 
Skrøp (441), Frøslev (?)

Topporesvamp (Pachykytospora tuberculosa) E 6 (2) Hald Ege (148)
Sprække-Ruslædersvamp (Hym. corrugata) V 7 (4) Kås (059)
Anis-Læderhat (Panus suavissimus) V 8 (5) Rørbæk Krat (311)
Aspe-Ildporesvamp (Phellinus tremulae) V 30 (9) Kås (059), Hald Ege (148), Bur (161)
Ved-Posesvamp (Volvariella caesiotincta) V 8 (5) Kås (059)
Vifteblad (Cheimonophyllum candidissimum) R 6 (6) Kås (059)
Stor Blækhat (Coprinus alopecia) R 7 (4) Kås (059)
Bredsået Muslingesvamp (Crepidotus carpaticus) R 5 (5) Geestuplund (449)
Barksvampen Dendrothele commixta R 3 (3) Kovtrup Sønderkrat (318)
Blålig Barkhat (Hohenbuehelia atrocoerulea) R 19 (12) Geestruplund (449)
Barksvampen Hyphoderma obtusiforme R 5 (2) Frøslev Polde (465)
Kernesvampen Nemania confluens R 25 (22) Troldtoft (215), Billund Krat (342), 

Gasse Skrøp (441), Lindet (443), 
Frøslev Vesterkrat (464)

Lasses Bruskhat (Marasmiellus lassei) R 1 (1) Tinnet Krat (313)
Vinrød Bark-Huesvamp (Mycena meliigena) R 11 (10) Bjerget Krat (024), Dybdal (142), 

Båstlund Krat (341), Lovrup (441)
Tandet Naftalinskind (Radulomyces molaris) R 6 (3) Kås (059), Hald Ege (148)
Frynsehinden Tomentella punicea R 8 (8) Kås (059)
Barksvampen Tubulicium vermiferum R 3 (1) Billund Krat (342)
Tueporesvamp (Grifola frondosa) X 44 (38) Kås (059)

Statuskategorier: E = akut truet, V = sårbar, R = sjælden, X = opmærksomhedskrævende.
Lokaliteter i Danmark: I parentes angives antallet af lokaliteter med fund efter 1980.
Egekratnumrene svarer til dem som anvendes hos Gram, Jørgensen & Køie (1944).
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Skorpe-Ildporesvamp (Phellinus
ferreus) kan findes i et hvilket som
helst egekrat. Den ses især på døde
grene af levende træer. Foto Jens
H. Petersen.

Lillaplettet Kalkskind (Hyphoder-
ma roseocremeum) er mere almin-
delig i egekrat end i andre skov-
typer. Foto Jens H. Petersen.

Ege-Bævretop (Exidia truncata)
ses meget ofte i vinterhalvåret på
døde grene af Eg. Foto Jens H. Pe-
tersen.



som Løv-Skælhat (Pholiota lenta), Kridt-Tragt-
hat (Clitocybe candicans), Egeblads-Bruskhat
(Marasmius quercophilus) og Alm. Mørkhat
(Psathyrella artemisiae).

Egekrattene rummer også flere arter som
man ellers mest forbinder med nåleskov. Gryn-
hattene kan være talrige hvor der er mosrig
bund, og selv om Okkergul Grynhat (Cystoder-
ma amianthinum) er den mest almindelige, kan
man også finde Rødgrå Grynhat (C. carcharias)
og de to „røde arter“ Cinnober-Grynhat (C. ter-
rei) og C. adnatifolium. Tilsvarende steder kan
man i nogle krat finde Stålblå Rødblad (Entolo-
ma nitidum).

Der er kun fundet to jordboende nedbrydere
som er anført på den nationale rødliste: Filtet
Pælerodshat (Xerula pudens) i Kås Skov og
Porfyrbrun Rødblad (Entoloma porphyrophae-
um) i Agerskov. Desuden er der fund af Mose-
Huesvamp (Mycena tubarioides) fra stængler af
Lyse-Siv i Kås Skov. Ingen af disse tre arter har
nogen særlig tilknytning til egekrat. 

I krat med frodigere bund findes en række
svampearter man ellers ikke ser i egekrat. I en del
af Kås Skov kan der eksempelvis findes arter som
Pigget Parasolhat (Lepiota aspera), Kastaniebrun
Parasolhat (L. castanea), Rustbrun Parasolhat

(L. fulvella), Stinkende Parasolhat (L. cristata)
og Filtet Pælerodshat (Xerula pudens). Disse ar-
ter kan ikke betragtes som indikatorarter for
gode egekrat. I det hele taget synes det vanskeligt
at udpege nedbrydere fra skovbunden der i særlig
grad skal kunne opfattes som gode indikatorarter
for værdifulde egekrat.

Sammenfatning
Vores datamateriale giver et godt indtryk af
hvilke arter der er karakteristiske for egekrat,
og det har også været muligt at identificere en
række svampearter der kun synes at forekom-
me på få og særligt værdifulde lokaliteter. Til
gengæld kan vores data ikke bruges til at opstil-
le kriterier der kan bruges til en egentlig værdi-
sætning af krattene, sådan som det f.eks. har
været muligt for visse andre naturtyper, bl.a.
overdrev og lokaliteter med bøgestammer. Der-
til har vores undersøgelser ikke været tilstræk-
keligt omfattende eller systematiske.

Normalt skulle man antage at et højt artsan-
tal var et udtryk for høj naturværdi, men når det
handler om egekrat, er artsantallet ikke nød-
vendigvis en god målestok for naturværdien.
Med sine 240 registrerede svampearter er Kås
Skov det egekrat hvorfra der er kendt flest
svampearter, og artsantallet ville antagelig kun-
ne mere end fordobles hvis krattet blev under-
søgt systematisk over en årrække. Det høje
artsantal – især blandt jordboende arter - skyl-
des dog bl.a. at der findes overgange til andre
naturtyper, f.eks. mose, overdrev, muldbunds-
krat og decideret skov.

Selv om der i egekrat findes mykorrhizadan-
nere og førnenedbrydere der kunne indikere
høj naturværdi, er det først og fremmest tilste-
deværelsen af sjældne svampe knyttet til dødt
ved der kan bruges til at identificere de bedste
egekrat. Dette ses også afspejlet ved at langt de
fleste rødlistearter som er fundet i egekrat, er
træboende. At egekrattet Kås Skov virkelig er
landets vigtigste egekrat – bedømt ud fra fore-
komsten af svampe – dokumenteres således
bedst ved forekomsten af Cinnober-Muslinge-
svamp, Vifteblad, kernesvampen Biscogniauxia
repanda samt de øvrige arter der kan ses i tabel
4. Andre bud på krat af stor værdi som svampe-
lokaliteter kunne være Hald Ege, Brejning,
Stenholt Skov, Rørbæk Krat, Tinnet Krat, Båst-
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Tabel 5: De hyppigst observerede nedbry-
dende svampe på jordbunden i egekrat

Antal krat
Bestøvlet Fladhat (Collybia peronata) 15
Løv-Fladhat (Collybia dryophila) 14
Skær Huesvamp (Mycena pura) 11
Løv-Skælhat (Pholiota lenta) 11
Keglestokket Fladhat (Collybia butyracea) 12
Bleg Fnughat (Tubaria conspersa) 12
Kridt-Tragthat (Clitocybe candicans) 11
Bredbladet Væbnerhat (Megacollybia 

platyphylla) 11
Okkergul Grynhat (Cystoderma amianthinum) 9
Egeblads-Bruskhat (Marasmius quercophilus) 9
Mangestribet Huesvamp (Mycena polygramma) 9
Rødmælket Huesvamp (Mycena sanguinolenta) 9
Alm. Tragthat (Clitocybe gibba) 9
Alm. Mørkhat (Psathyrella artemisiae) 8



lund Krat, Grimstrup og Gasse Skrøp.
Det generelle træk synes at være at de ege-

krat som er svampemæssigt særligt værdifulde,
har haft en høj grad af urørthed gennem en kor-
tere eller længere årrække. Det er til gengæld
meget tvivlsomt om der skulle findes svampe i
egekrattene som blev begunstiget nævnevær-
digt af stævningsdrift.

Før i tiden var egekrattene hårdt udnyttede
skovrester i de ellers træfattige egne, men i nye-
re tid har de været stort set glemt og uden skov-
dyrkningsmæssig værdi. Derfor indeholder
mange af krattene nu betydeligt mere dødt ved
end de fleste andre skovtyper. Et egekrat der lig-
ger uudnyttet hen, vil langsomt udvikle sig hen
mod egeblandskov. Blandt andet derfor sker der
flere steder pleje af egekrat som fastholder eller
genoptager tidligere tiders driftsform.

Meget tyder på at den udvikling et egekrat
gennemgår fra krat hen mod skov, kun vil forøge
dets værdi som svampelokalitet. Derfor taler re-
sultaterne fra vores undersøgelse for at man und-

lader at foretage en pleje som indbærer at ved bli-
ver fjernet. Måske vil nogle af egekrattene der-
med „vokse sig ud af“ den generelle fredning,
men det er et problem som bør tages op politisk.
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Ræve-Spejlporesvamp (Inonotus rheades) på Bævreasp. Foto Jens H. Petersen.
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Håret Judasøre (Auricularia mesenterica)
fundet i Danmark
I Knudsen og Pedersens (1980) meget grundige ar-
tikel om Almindelig Judasøres (Auricularia auri-
cula-judae) udbredelse i Danmark blev Håret
Judasøre (A. mesenterica (Dicks.: Fr.) Pers.) om-
talt som en art der var god grund til at lede efter
her i landet, da den var fundet både nord og syd
for landets grænser. Der er da næppe heller tvivl
om at den længe har været en af de mest eftersøgte
svampe i Danmark, og endelig i efteråret 2001 lyk-
kedes det at finde den.

Nedefra kan man sagtens se slægtskabet med
den velkendte Judasøre, men set oppefra er den
helt forskellig med sin hårede og koncentrisk zo-
nerede hat. Mens Alm. Judasøre er smalt tilvokset
og med alderen bliver uregelmæssigt bægerformet
med hulheden vendt nedad, er Håret Judasøre
bredt tilvokset og med vandret udstående hatte,
omtrent på samme måde som en Læderporesvamp
(Trametes). Ofte kan frugtlegemerne dække store
lodrette flader og have mange taglagte hatte. Er
man uopmærksom, kan man let gå forbi svampen i
den tro at det netop er en Læderporesvamp eller
måske en Lædersvamp (Stereum). Ser man under-
siden af svampen – eller mærker man dens bævre-
svamps-konsistens – er den til gengæld umulig at
forveksle med andre arter.

Håret Judasøre blev fundet af Lise Samsø på en
foreningstur til Palsgård Park nord for Juelsminde.
Den voksede vidt udbredt på en høj, hul stub, an-
tagelig af Elm (Ulmus). Elm angives at være den
foretrukne vært i Norden (Torkelsen 1997), men
den er kendt for også at kunne vokse på andre løv-
træer, f.eks. Ask (Fraxinus), Poppel (Populus), Eg
(Quercus) og Pil (Salix) (Krieglsteiner 2000). Den
skal kunne findes hele året rundt, men angives at
være mest almindelig i efterårsmånederne.

MATERIALE: Ø-JYLL.: Palsgård Slotspark, 14.10.2001, L.
Samsø (JV 01-754).

Jan Vesterholt & Lise Samsø

Rosenrød Vokshat genfundet
I Svampe 2 beskrev Thomas Brandt-Pedersen
(1980) det første fund af Rosenrød Vokshat (Hy-
grocybe calyptriformis) herhjemme. Det var gjort
på det markante bakkedrag Lysnet mellem Langå
og Hadsten. Siden har alle vi med særlig interesse
for vokshatte søgt ihærdigt og forgæves efter den-
ne let genkendelige og flotte art. Selv har jeg be-
søgt Lysnet talrige gange uden at finde den. Men
endelig her i efteråret 2001 lykkedes det. 

På nordøsthjørnet af Salling ligger et stort over-
drev mellem en gammel molergrav og kysten. Det
har karakter af en dyb erosionskløft med stejle si-

Usædvanlige danske svampefund red. Jan Vesterholt
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Notes on rare fungi collected in Denmark
Auricularia mesenterica is reported as new to Denmark. It was found in a park in eastern Jutland, apparently on
a stump of Ulmus. Hygrocybe calyptriformis was found for the second time in Denmark on October 14, 2001 in
Salling, Northwest Jutland. The first record was from 1979. Leucopaxillus compactus is reported from its second
Danish locality and for the first time since 1950. Tricholoma inamoenum is reported from the central part of Jut-
land in 2000. It was the first find in this part of the country since 1962. Even though Tricholoma umbonatum ori-
ginally was described by J.E. Lange from Danish material, a recent record from Lolland is the first Danish re-
cord since 1909.
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Håret Judasøre (Auricularia mesenterica) fundet i Palsgård Slotspark nord for Juelsminde 14.10.2001 (JV01-
754). Foto Jan Vesterholt.

Rosenrød Vokshat (Hygrocybe calyptriformis) blev fundet på Urhøje på Mors hvilket var det andet danske
fund. Billedet her stammer på fra England (JV98-717). Foto Jan Vesterholt.
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der. Allerhøjest ligger et par gravhøje, Urhøje,
som jeg bruger som betegnelse for hele overdre-
vet. Det er sparsomt afgræsset, så mange steder
står græsset højt og tæt uden den store mulighed
for at finde svampe. Der er en del krat af roser,
hyld, tjørn og slåen, og her og der findes partier
med kortere græsdække og mange svampe. Bun-
den er mange steder meget leret.

Jeg besøgte Urhøje første gang den 14. oktober
2001 og fandt hurtigt 12 arter af vokshatte, bl.a.
Tæge-Vokshat (Hygrocybe quieta), Skarlagen
Vokshat (H. punicea) og Bleg Vokshat (H. praten-
sis var. pallida), samt køllesvampen Clavaria fusi-
formis. Først på vejen tilbage i et område, som
ikke så specielt interessant ud, stod den der: Ro-
senrød Vokshat – for anden gang herhjemme. Der
var tre frugtlegemer, de to var i fremskreden for-
rådnelse, det tredje helt fint, men gik i stykker (ar-
ten er altid meget skør) da jeg prøvede at frigøre
svampen fra den omgivende vegetation. 

Leret på Urhøje-overdrevet er det oligocæne,
plastiske ler kaldet Branden-ler. Overdrevet på
Lysnet er også præget af plastisk ler, men her er
der tale om ældre paleocænt/eocænt ler. Jeg ken-
der ikke til de edafiske kår, som disse lertyper gi-
ver, men det er da påfaldende at de hidtil to eneste
fund af Rosenrød Vokshat herhjemme er gjort på
plastisk ler.

MATERIALE: NV-JYLL.: Urhøje, Salling (NH 065
929), 14.10.2001, D. Boertmann (DB 2001/36).

David Boertmann

Trefarvet Tragtridderhat (Leucopaxillus
compactus) genfundet
Den 12. september var jeg som hjælpelærer en tur
i Farum Nørreskov sammen med Thomas Læssøe
og en flok studerende. Uden at have det til hensigt
– selvom Thomas måske vil påstå det modsatte –
blev jeg væk fra de studerende og kunne uforstyr-
ret gå på skrænten ned mod søen og kigge efter
knoldslørhatte.

Det var her på skrænten nogle hundrede meter
syd for Furesøbadet at jeg puttede et par eksem-
plarer af tragtridderhatten i kurven, dog uden at
vide hvad det var.

Da vi kom hjem, kunne vi hurtigt fastslå at
Thomas’ første indskydelse om at det var en Tragt-
ridderhat, var korrekt, og at det nærmere bestemt
var Trefarvet Tragtridderhat (Leucopaxillus com-

pactus (Fr.) Neuh.), som ingen af os før havde set.
Dagen efter drog vi trods dårligt vejr atter af

sted til Furesøen for at fotografere svampen.
Skrænten var i regnvejret blevet godt glat, og
Thomas blev hele to gange ramt af nemesis efter at
have kommenteret mine „utætte vandrestøvler“.
Første gang sendte hans „glatte gummistøvler“
ham en tur i søen, hvor han stod med vand til støv-
lekanten, næsten tømt kurv og svampene svøm-
mende omkring sig. Anden gang blev resultatet en
blå finger. Desuden havde undertegnede proble-
mer med at genfinde stedet, men trods problemer-
ne fandt vi til sidst tragtridderhatten igen – oven i
købet på et nyt mycelium.

Ud over tragtridderhatten rummer skrænten
syd for Furesøbadet en interessant funga med an-
dre sjældne svampe knyttet til kalk- eller mineral-
rig jord – blandt andet Blodplettet Koralsvamp
(Ramaria sanguinea), Orangegylden Slørhat (Cor-
tinarius elegantissimus) og Prægtig Slørhat (C.
cedretorum).

Trefarvet Tragtridderhat er en stor, tykkødet og
kompakt svamp. Hatten er op til 20 (-30) cm bred,
hvælvet med længe indrullet rand. Hathuden har
en bleggul grundfarve, men anløber hurtigt med
orangebrune farver fra midten og opsprækker i fla-
ger hvorimellem man kan se de gule farver. Ran-
den er kamfuret og en anelse dunet. Lamellerne er
bleggule, smalle, tætte og nedløbende, og de er
desuden lette at løsne fra kødet, hvilket kendeteg-
ner arter af tragtridderhat. Kødet er overvejende
hvidligt, men bleggult under hathuden og i gnav.
Stokken er kraftig og kølleagtigt udvidet, op mod
6 cm bred, hvidlig, men anløbende gråorange fra
basis. Kødet smager tydeligt af mel og lugter svagt
sødligt. Arten udnøgles let både i Nordic Macro-
mycetes bind 2 (Hansen & Knudsen 1992) og i
Danske Storsvampe (Petersen og Vesterholt
1990), hvor man dog skal sige at smagen er mild.

Svampen er også kendt under to andre viden-
skabelige navne – nemlig L. pseudoacerbum
(Cost. & Dufour) Bours. og L. tricolor (Peck)
Kühn., hvoraf det danske navn er en oversættelse.

Trefarvet Tragtridderhat er kun kendt fra to
tidligere fund i Danmark – begge fra Møns Klinte-
skov i henholdsvis 1943 og 1950. Fundene er be-
handlet i F.H. Møllers artikel om Leucopaxillus i
Danmark (Møller 1954). Det sidste af fundene
blev gjort under bøg og eg ved Hotel Storeklint,
hvor en eftersøgning af svampen vil være oplagt.
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Trefarvet Tragtridderhat optræder på den sene-
ste udgave af rødlisten (Stoltze og Pihl 1998) i ka-
tegorien uddød (Ex), hvorfra den nu bør flyttes til
akut truet (E). 

MATERIALE: NØ-SJÆLL.: Farum Nørreskov, mellem
Furesøbadet og Kollekolle, 12.9.2001, T. Frøslev og
13.9.2001, T. Frøslev og T. Læssøe (TF2001-026, C).

Tobias Frøslev

Højstokket Ridderhat (Tricholoma
inamoenum) genfundet i Midtjylland
På en af vore ture efter kantareller fandt vi i Pals-
gård Skov under gamle rødgraner nær en bevoks-
ning af blåbær nogle hvide frugtlegemer, som bort-
set fra farven mindede om Svovl-Ridderhat, idet
de var af samme størrelse og tydeligt lugtede af
gas. Det var den 14. juli 2000.

Da vi trods vore mange ture rundt om i skovene
ikke havde set den pågældende art før, tog vi nogle
frugtlegemer med os hjem for at bestemme arten.
På grund af lugten og de fjerne lameller og den
rodslående stok, bestemte vi den til at være Høj-
stokket Ridderhat (Tricholoma inamoenum), som
i litteraturen betegnes som sjælden.

Vi tørrede nogle frugtlegemer og sendte dem til
Pia Boisen Hansen og Jan Vesterholt, der bekræf-
tede bestemmelsen. Indsamlingerne er nu gemt på
Botanisk Museum i København.

Ifølge foreningens database over fund af sjæld-
ne arter er Højstokket Ridderhat fundet ni steder
i landet, heraf seks steder i Midtjylland. Dette var
det første midtjyske fund siden 1962.

MATERIALE: Ø-JYLL.: Palsgård Skov ved Nørre Snede,
14.7.2000, E. Tryel; samme sted, 21.8.2000, P. Kongs-
gaard.

Lis og Ejgil Tryel

Puklet Ridderhat (Tricholoma umbonatum)
genfundet i Danmark
Selv om den første beskrivelse af Puklet Ridder-
hat (Tricholoma umbonatum (J.E. Lange ex)
Clémençon & Bon) er baseret på dansk materia-
le, er det en art der har hersket en del uklarhed
om, også herhjemme. Den er medtaget i „Dan-
ske storsvampe“ (Petersen & Vesterholt 1990),
og i Nordic Macromycetes (Hansen og Knudsen,
red. 1992) er den nævnt, men ikke inkluderet i
nøglerne.

Trefarvet Tragtridderhat (Leucopaxillus compactus) fra Farum Nørreskov (TF2001-026). Foto Tobias Frøslev.
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Højstokket Ridderhat (Tricholoma inamoenum) genfundet i Midtjylland i Palsgård Skov. Billedet stammer
fra Sverige (MC95-115). Foto Morten Christensen.

Puklet Ridderhat (Tricholoma umbonatum) fundet i Roden Skov på Lolland (JV00-490). Foto Jan Vesterholt.
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Der er tale om en middelstor Ridderhat med
klæbrig, ret spidspuklet og indvokset radiærfibret
hat. Hatten er bleg, men med en tone af brungråt,
smudsigt oliven eller lædergult. Stok og lameller er
hvide. Med sine blege farver kan den minde om
Silke-Ridderhat (T. columbetta), men denne er
næsten rent hvid. Omvendt er Grøngul Ridderhat
(T. sejunctum) kraftigere farvet.

En beskrivelse er givet herunder. Farverne re-
fererer til Kornerup og Wanscher (1969).

Hat 7-9 cm bred, først bredt klokkeformet, si-
den udbredt hvælvet med tydelig pukkel, rand lyst
bleggul (3A6-4A4) til mod midten brungul (5C6),
tør til let fedtet, med tydelig radiær struktur, men
ikke egentlig fibret. Stok 5-7 x 1-2 cm, cylindrisk til
noget udvidet mod basis, nogle gange hul i den
øverste del, overflade hvid, ofte med gulligt an-
strøg på ældre eksemplarer, glat til let fibret fnug-
get, nær basis svagt rødmende. Lameller middel-
tætte, relativt tykke sammenlignet med andre
nærtstående arter, tydeligt udrandede til svagt ud-
randede, ofte noget uregelmæssige og krøllede og
noget delte, hvide. Kød ret fast, hvidligt uden far-
veændring. Lugt svag, efter gennemskæring mel-
agtig. Smag melagtig, mild.

Sporer: (5,5-)6,0-8,0(-8,5) x (4,5-)5,0-6,0(-6,5)
µm, Q: 1,18-1,50, ellipsoidiske til subglobose, far-
veløse. Basidier 4-sporede, 28-40 x 6-8 µm. Hyfer
uden øskenceller.

Arten blev første gang omtalt af Jakob E. Lan-
ge i „Studies in the Agarics of Denmark“ (Lange
1933) under navnet Tricholoma spermaticum. To
år senere blev den beskrevet og afbildet i bind 1 af
„Flora Agaricina Danica“ (Lange 1935) under det
nye navn Tricholoma spermaticum Fr. forma um-
bonatum. Navnet på formen kan ikke anses som
gyldigt publiceret af Lange da det ikke ledsages af
en diagnose på latin. Clémençon og Bon gyldiggør
navnet i 1975 og ophæver det til artsniveau. Siden
har arten været afbildet i farve hos både Marchand
(1986), Riva (1988) og Galli (1999). 

I 1933 citerer Lange to fynske fund, det ene fra
Hesbjerg 1897 (afbildet i 1935 som tavle 19A), det
andet fra Tøjstrup i 1909. Begge fund var fra bøge-
skov. Nyere danske fund kender vi ikke til, og vi
opfattede begge Puklet Ridderhat som en slags
„spøgelsesart“ indtil det lykkedes at genfinde den
i oktober 2000. Fundet blev gjort i Roden Skov på
den sydøstlige del af Lolland, hvor den stod i en le-
ret vejkant under Eg og Bøg. Inden for få meter

fra dens voksested stod der også Brændende Mæl-
kehat (Lactarius acerrimus) og flere knoldslørhat-
te, bl.a. Firefarvet Slørhat (Cortinarius rufooliva-
ceus). Jordbunden på stedet er leret og antagelig
kalkholdig. UTM-koordinaterne er PF 81246,
63189 – med ca. 4-5 meters nøjagtighed.

Puklet Ridderhat er næppe almindelig noget
sted i Europa, men er med sikkerhed kendt fra
Danmark, Frankrig og Schweiz. Den synes at være
knyttet til kalk- eller lerrig bund og er hyppigst
fundet under Bøg. I Danmark vil det være oplagt
at inkludere Puklet Ridderhat ved en fremtidig re-
vision af rødlisten.

MATERIALE: LOLL.: Roden Skov, 9.10.2000, J. Vester-
holt (JV00-490); samme sted,  2.10.2001, J. Vesterholt
og M. Holm. (MC01-026).

Morten Christensen & Jan Vesterholt
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