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1. BAGGRUND 

 
Beskyttelsen af biodiversiteten er et af hovedformålene for driften af de kommunale 
skove i Frederikshavn Kommune. 
 
I forbindelse med de stigende driftsmæssige hensyn til biodiversiteten i Frederikshavn 
Kommunes skove ønskes en overvågning af effekten af tiltagene. Særligt ønskes det 
belyst, hvordan udlæg af urørt skov bidrager til biodiversiteten i skovene. 
 
For at belyse forskellige aspekter af biodiversiteten er tre udvalgte grupper blevet un-
dersøgt: 
• Flagermus repræsenterer en gruppe, som har skoven som levested og det forven-

tes, at diversiteten vil påvirkes positivt at udlægget af urørt skov, da mange flager-
mus er knyttet til gamle, døende og døde træer med hulheder og sprækker. 

• Vedboende svampe er direkte knyttet til dødt ved og forventes derfor at bliver en 
mere artsrig gruppe som følge af at der efterlades med dødt ved i skovbunden og 
som stående dødt ved. 

• Epifytiske laver er indikatorer for kontinuitet og skovklima, begge disse parametre 
må forventes at blive påvirket af en ændret driftsform. Især de særlige ”gammel-
skovsindikatorer” må forventes at blive tilgodeset af udlæg af urørt skov. 

 
 

2. METODE 

 

Flagermus 

Undersøgelsens formål har været at kortlægge forekomsten af alle flagermusarter i 
udvalgte skove. Der har været særligt fokus på forekomsten af arter med høj tilknyt-
ning til skovens strukturer og særligt de arter der har deres sandsynlige ynglesteder i 
skovene. Skovene gennemgået i 21 til 23 juli 2020, i den periode hvor flagermusene 
har deres små unger og derfor primært opholder sig tæt på ynglestederne. 
 
Ni flagermus er tidligere registret i Frederikshavn Kommune (dam-, vand-, trold-, 
dværg-, brun-, nord-, syd-, skimmel- og langøret flagermus). Af disse er fleste arter 
knyttet til skov, enten i kraft af deres yngle- og rastesteder i træer eller fordi de søger 
deres føde i skoven.  
 
Otte skove er indgået i kortlægningen 

• Bangsbo Skov 
• Elling Plantage 
• Katsig Bakker 
• Kjeldgaaard/Gybels Plantage 
• Knivholt 
• Købstrup Skov 
• Professorens Plantage 
• Vandværksskoven 

 



 

 
 

 
Flagermusdiversiteten er undersøgt ved brug af små flagermusdetektorer (lyttebokse) 
af typen AudioMoth (Figur 1). Detektoren optager flagermus i en radius af ca. 50 me-
ter omkring placeringen. Store arter som brun- og sydflagermus udstøder så kraftige 
signaler, at de kan høres lidt længere væk, mens arter som vandflagermus og lang-
øret flagermus skal væsentligt tættere på for at blive registreret.  
 

 
Figur 1– Flagermusdetektor (lytteboks) af typen AudioMoth placeret på træ i Vand-
værksskoven. 
 
Optagelserne fra lytteboksene analyseres efterfølgende med anvendelse af program-
merne Kalaidoscope og Batsound, hvor de arts karakteristiske skrig gør det muligt at 
genkende de fleste af arterne med stor sikkerhed (Figur 2, 3, 4). 
 



 

 
 

 
Figur 2 – Eksempel på lyddiagram for Dværgflagermus Professorens Plantage (Boks 
AM42) 21 juli 2020. 
 

 
Figur 3 – Eksempel på lyd diagram for en sandsynlig nordflagermus i Bangsboskoven 
(Boks AM46) 21 juli 2020 
 

 
Figur 4 - Eksempel på lysdiagram for en troldflagermus der f lyver sam-
men med en dværgflagermus i Ell ing Plantage (Boks AM36) 21 juli 2020. 
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Alle skovene blev undersøgt i nætterne fra 21 juli til 23 juli og lytteboksene registre-
rede alle flagermus fra 30 minutter før solnedgang til 30 minutter efter solopgang. 
Det gennemsnitlige antal af registreringer per nat er opgjort i tabel 1. Det er vigtigt at 
understrege at antallet af optagelse på ingen måde kan anvendes som et direkte ud-
tryk for hvor hyppig den enkelte art er i et område. Dette skyldes arternes meget for-
skellige adfærd og flyvemønstre, samt forskelle i styrke af deres skrig. Ligeledes kan 
et enkelt individ være årsag til rigtig mange optagelser, hvis dette dyr opholder netop 
omkring lytteboksen i længere tid. Antallet af optagelserne kan dog med overnævnte 
forbehold godt give et indtryk af flagermus aktiviteten i området omkring lytteboksen. 
Stor aktivitet er således ofte det samme som områder af stor betydning for flagermus 
og derfor kan målet fra forskellige skove af de samme arter godt tages som en slags 
relativ betydning af skovene for den pågældende art. Og den samlede aktivitet i en 
skov kan sammen med antallet af registrerede arter anvendes som omtrentligt mål for 
områdets betydning for flagermus generelt. 
Samtidig er det muligt at gentage målingerne med et lignende setup f.eks. efter fem 
eller ti år for at se om flagermusdiversiteten har ændret sig. 
 

Vedboende svampe 

Dødt ved er en af de væsentligste forskelle imellem en dyrket skov og en urørt skov. 
Det er derfor sandsynligt at udlægget af urørt skov vil føre til en større diversitet af 
disse svampe. 
 
Fem skove med væsentlige udlæg af urørt skov indgår i kortlægning 

• Elling Plantage 
• Katsig Bakker 
• Kjeldgaaard/Gybels Plantage  
• Købstrup Skov 
• Vandværksskoven 

 
Skovene er besøgt to gange (22-23. juli og 7-8. oktober). Under besøgene er registre-
ret alle poresvampe, pigsvampe, bladhatte og udvalgte bævresvampe og sæksvampe 
knyttet til dødt ved. Arter der er vanskelige at feltbestemme er indsamlet og mikrosko-
peret. Artslisterne er samlet ved undersøgelse af de væsentlige naturlige træarter i 
hver skov inkl. bøg, eg, ask, rød-el, birk, bævreasp og skovfyr. Arter på ikke hjemme-
hørende træarter er kun registret i det omfang de er observeret tilfældigt.  
 

Epifytiske laver og mosser 

Laver og mosser der gror på stammerne af træer, er blandt de bedste miljøindikatorer 
i forhold til ændringer af bl.a. skovklima. En særlig gruppe af epifytiske laver er påvist 
at have en særlig præference for skove med lang kontinuitet og stabilt skovklima. 
 
Fem skove med væsentlige udlæg af urørt skov indgår i kortlægning 

• Vandværksskoven 
• Købstrup Skov 



 

 
 

• Elling Plantage 
• Katsig Bakker 
• Kjeldgaaard Plantage 

 
I hver skov er undersøgt omkring ti træer af hver hovedtræart. Lige som for de vedbo-
ende svampe vil fokus være på de naturligt hjemmehørende træarter i de områder af 
skoven hvor driftsformen er urørt skov. 
 

Bemanding 

Undersøgelserne i 2020 er udført af:  
Morten Christensen, Biolog, PhD, ekspert i skov, flagermus og vedboende svampe. 
Roar S. Poulsen, Biolog, ekspert i skov, laver og mosser. 
Rasmus Riis-Hansen, Biolog, ekspert i vedboende svampe. 
 
   



 

 
 

3. GENNEMGANG AF DE UNDERSØGTE SKOVE 

 

Bangsbo Skov 

 

 
Figur 5 – Flere steder i den indhegnede dyrehavedel af Bangsbo Skov ses dødt ved 
og gamle træer. 
 
Den bedste skov for flagermus med forekomst af i alt syv arter. Årsagen skal søges i 
det varierede landskab med dyrehave, vandløb og parkagtige partier. Samtidig bety-
delige forekomster af ældre træer og flere steder også stående døde træer. 
 
Vedboende svampe og epifytter er ikke undersøgt. Men det er sandsynligt at skoven 
kan rumme betydelige værdier også inden for disse grupper. 
 

Flagermus 7 

 
 
  



 

 
 

Elling Plantage 

 

 
Figur 6 – De største naturværdier i Elling Plantage er knyttet til en smal stribe langs 
Elling Å. 
 
Den tørre nordlige del af plantagen er kun besøgt af få flagermus, mens det fugtigt 
parti langs åen er vigtigt levested for flagermus. Kolonier af både syd- og brunflager-
mus sandsynligvis ved vandmøllen i østenden af skoven. 
 
Naturværdierne i Elling Plantage er primært knyttet til en smal stribe langs åen i sko-
ven sydlige udkant. Særligt de veludviklede ellesumpe er værdifulde for svampe. De 
fugtige områder et også levested for epifytiske laver og især mosser  
 
En del vedboende svampe er fundet langs åen, hvor særligt dødt ved af rød-el er hyp-
pigt. 
 

Flagermus 5 

Vedboende svampe 48 

Svampeindikatorer 6 

Epifytiske laver & mosser 20 

Epifytindikatorer 2 

 
 



 

 
 

 
Katsig Bakker 

 

 
Figur 7 – Store bøgerøller i Katsig Bakker røber en fortid med stævnede bøge og 
langt mere åbne landskaber. 
 
Området historie som stævningsskov giver en høj kontinuitet og har formodentligt sik-
ret at en del vedboende svampearter har kunnet overleve i området på trods af at om-
rådet i perioder har været udnyttet i en grad der næppe har tilladt store mængder af 
dødt ved. 
På trods af at bøg er den dominerende træart er der vigtige forekomster af både 
svampe og laver knyttet til de andre træarter, især birk, bævreasp og seljepil. 
På trods af de relativt tørre forhold er epifytterne fint repræsenteret i forhold til de an-
dre undersøgte skove, med undtagelse af Vandværksskoven. 
Flagermusmæssigt er området relativt fattigt, hvilket sandsynligvis skyldes at store 
dele af området er tørt og derfor sandsynligvis uden store forekomster af insekter, 
som er flagermusenes føde. 
 

Flagermus 3 

Vedboende svampe 60 

Svampeindikatorer 12 

Epifytiske laver & mosser 31 

Epifytindikatorer 3 



 

 
 

Kjeldgaards Plantage/Gybels Plantage 

 

 
Figur 8 – De to sammenhængende Kjeldgaard og Gybels plantage er sandsynlig før-
ste generations plantage plantet på mark eller hedejord. 
 
Artfattig overvejende nåleplante. Sandsynligvis med kolonier af både dværg- og vand-
flagermus i området imod nordøst ved søerne. Plantagerne er med lav værdi for alle 
de undersøgte grupper og meget lidt dødt ved.  
 

Flagermus 3 

Vedboende svampe 22 

Svampeindikatorer 1 

Epifytiske laver & mosser 20 

Epifytindikatorer 0 

 
 
  



 

 
 

Knivsholt 

 

 
Figur 9 – Knivholt gods ligger centralt i området med en stor park. 
 
Generelt relativt lille flagermusaktivitet, men relativt mange arter. Sandsynligvis skyl-
des den relativt høje diversitet området meget blandede karakter med skov, mose, 
åbent land, parkagtig have omkring gården og byområder i umiddelbar nærhed. 
 
Værdifuldt landskab for flagermus med høj diversitet. 
 

Flagermus 7 

 
  



 

 
 

Købstrup skov 

 

 
Figur 10 – Købstrup Skov ligger på en leret skåning og har sandsynligvis været et 
langt mere åbent græsset landskab der er sprunget i skov inden for de sidste 50-100 
år. 
 
Værdifuld skov for flagermus. I skoven ligger også en bunker der benyttes af overvint-
rende flagermus. Middelgod for både vedboende og epifytter. Umiddelbart tyder me-
get på at området tidligere har været langt mindre skovpræget og en del af skoven 
sandsynligvis har været drevet som stævningsskov. Placeringen tæt på Frederikshavn 
har sandsynligvis også ført til stort pres på træ til brændsel mv., og dødt ved er sand-
synligvis først for nyligt blevet en del af skovbilledet. 
 

Flagermus 5 

Vedboende svampe 31 

Svampeindikatorer 7 

Epifytiske laver & mosser 13 

Epifytindikatorer 2 

 
  



 

 
 

Professorens Plantage 

 

 
Figur 11 – Professorens Plantage er en klitplantage med relativt unge træer. 
 
Plantagen er plantet på klitjord og de primære naturværdier er relateret til klitvegetatio-
nen. Flagermusfaunaen er meget begrænset og det er næppe sandsynligt at selve 
plantage rummer væsentlige yngle og rastesteder for flagermus. 
 

Flagermus 3 

 
 
 
 
  



 

 
 

Vandværksskoven 

 

 
Figur 12 – Vandværkskoven er den skov der rummer de største mængder af dødt ved 
og gamle træer. Sammen med et stærkt kuperet landskab og fugtige forhold gør det 
skoven til den biodiversitetsmæssigt bedste inden for de behandlede grupper. 
 
Naturskovsmæssigt hører vandværksskoven sammen med Bangsboskoven til de 
mest værdifulde af de undersøgte skove. Forekomsten af gammelskovindikatorer 
blandt laverne, en række fine epifytiske mosser og flere værdifulde forekomster af 
svampe tilknyttet dødt ved giver et fint billede af en lokalitet med høj kontinuitet af 
gamle træer og dødt ved. Lokaliteten har potentiale til at udvikle sig til at blive et na-
turskovsområde af regional betydning. 
 
Uden tvivl en god flagermusskov med talrige hule træer og velegnede raste- og yngle-
steder. Desværre var der tekniske problemer med detektoren der var placeret i skoven 
vestlig del, således at denne del ikke blev dækket ordentligt. 
 

Flagermusarter 5 

Vedboende svampe 92 

Svampeindikatorer 14 

Epifytiske laver & mosser 30 

Epifytindikatorer 9 

 



 

 
 

4. KONKLUSIONER 

 

Flagermus 

 
I alt otte arter blev registreret i de otte undersøgte skove. Størst diversitet blev fundet i 
de frodige overvejende løvskove i området omkring Frederikshavn (Figur 1). 
 

 
Figur 13 – Oversigt over alle de undersøgte skove. Størrelsen af signaturerne viser 
antallet af registreringer, mens farverne angiver de arter der er registreret. 
 
  



 

 
 

Tabel 1 – Oversigt over det gennemsnitlige antal registreringer per boks per skov. Be-
mærk at dette mål ikke siger noget om bestande, og at arterne ikke direkte kan sam-
menlignes, da arternes adfærd og skrigenes styrke er meget forskellig. Antallet af regi-
streringer er et udtryk for den relative flagermusaktivitet på de pågældende detektor-
placeringer. Skove med høj aktivitet kan dog generelt antages at have større betyd-
ning for flagermus end skove med meget få registreringer. 
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Nordflagermus 4,5       0,8 1,7     
 
Sydflagermus 1,5 41,5 6,5 3,3 0,2 2,5 0,8 2,0 
 
Vandflagermus 7,5 21,8 0,3 36,2 0,2   0,2 2,5 
 
Brunflagemrus 0,8 73,2     0,8 0,7   2,8 
 
Troldflagermus 0,3 1,5     0,5       
Pipistrel- 
flagermus         0,2 0,2     
 
Dværgflagermus 857,5 119,0 52,8 225,3 7,8 23,0 4,5 291,0 
Langøret  
flagermus 0,5             0,8 

Arter 7 5 3 3 7 5 3 5 

 
 
Flagermusdiversiteten er størst i skovene tæt på Frederikshavn. Årsagen skal sand-
synligvis findes i en kombination af forekomsten af gamle træer med gode muligheder 
for yngle- og rastesteder og et varieret landskab med fugtige, insektrige partier. 
 
 

Vedboende svampe 

 
Diversiteten af vedboende svampe er undersøgt i fem af de otte skove. I alle skove er 
der fundet vedboende svampe på dødt ved, men antallet af arter er meget forskelligt. 
Artsrigdommen af vedboende svampe styres af tre vigtige parametre:  
 



 

 
 

1. Mængden af dødt ved er helt afgørende for en høj diversitet af vedboende 
svampe. I skove med små mængder af dødt ved er svampene ofte begrænset til at 
gro på grene og stubbe. Svampe på disse typer af dødt ved er oftest almindelige 
og generelt udbredte arter, som kan findes i de fleste skove. I skove hvor der ligger 
store stammer til henfald er diversiteten normalt langt højere, og der optræder en 
række specialiserede arter, hvor flere er sjældne. 

2. Antallet af træarter der bidrager med dødt ved er også et vigtigt parameter der be-
stemmer diversiteten af vedboende svampe. Selvom en række af de vedboende 
svampe kan gro på dødt ved af flere arter af træer, er der også en række speciali-
ster der foretrækker at gro på en enkelt art. 

3. Historikken i forhold til mængden af dødt ved er uden tvivl også vigtig for den diver-
sitet af vedboende svampe man finder i en skov. Lang kontinuitet i forekomsten af 
dødt ved kendetegner normalt de skove, hvor man finder den største diversitet af 
vedboende svampe. Desværre er egentlige kilder omkring mængder af dødt ved 
tilbage i historien ofte usikre og normal må man bruge indirekte kilder omkring den 
generelle anvendelse af skovene, ejerforhold mv. 

 
I de frederikshavnske skove er mængden af dødt ved ikke opgjort. Men bedømt ud fra 
vores besøg er der store forskelle på de fem undersøgte skove. Størst mængde af 
dødt ved vurderes der at være i Vandværksskoven og i Købstrup Skov. Katsig Bakker 
og Elling Plantage (i området langs åen) har lidt mindre mængder af dødt ved, mens 
Kjeldgaard/Gybels Plantage har meget lidt dødt ved. 
 
Træart diversiteten er generelt ret høj i alle de undersøgte skove. Men når det kom-
mer til dødt ved, er bøg kun rigtigt forekommende i Vandværksskoven og i Katsig Bak-
ker, mens dødt ved af ask primært findes i Købstrup Skov og Vandværksskoven, dødt 
ved af rød-el er hyppigst forekommende i Elling Plantage, men forekommer også i be-
tydelige mængder i de øvrige skove med undtagelse af Kjeldgaard/Gybels Plantage, 
Dødt ved af birk og bævreasp findes kun i væsentlige mængder i Katsig Bakker. Øv-
rige træarter, inkl. eg, selje-pil, samt nåletræer findes kun i mindre mængde i skovene.  
 
Historien for de undersøgte skove er også forskellig. Egentlig kontinuert forekomst af 
store mængder af dødt ved har næppe være tilfældet i nogle af skovene. Alle skove 
har været præget af en generel mangel på træ i hele området, og det er sandsynligt at 
alt ikke-tømmeregnet ved, i tiden før indførelsen af alternative brændsler, er blevet ud-
nyttet til især brænde. Det er dog sandsynligt at mindre mængder af dødt ved har 
overlevet i f.eks. bøgerøller og elletrunter og at en del af svampene har kunne over-
leve der.  
 
Forekomsten af vedboende svampe der er foreslået til at indikere stor naturværdi er 
givet i Tabel 2. Vandværksskoven med i alt 14 indikatorarter topper listen med Katsig 
Bakker med 12 arter på en anden plads. Købstrup Skov og Elling Plantage ligger midt 
i feltet, mens Kjeldgaards/Gybels Plantage ligger i bunden med kun enkelt indikatorart. 
 
 



 

 
 

 
Tabel 2 – Oversigt over vedboende svampearter der er inkluderet i tre forskellige indi-
katorsystemer. 

Dansk navn 

Videnskabeligt 

navn 

Indikator 

system 

E
llin

g
 P

la
n

ta
g

e
 

K
a
ts

ig
 B

a
k
k
e

r 

K
je

ld
g

a
a

rd
s
 / 

G
y
b

e
ls

 P
la

n
ta

g
e

 

K
ø

b
s
tru

p
 S

k
o

v
 

V
a
n

d
v
æ

rk
s
-s

k
o

v
e
n

 

Poresvampe 

Rødmende  
læderporesvamp  

Daedaleopsis  
confragosa 

2  x  x x 

Tøndersvamp 
Fomes  
fomentarius 

2  x  x x 

Randbæltet  
hovporesvamp  

Fomitopsis 
 pinicola 

2 x x x x x 

Flad lakporesvamp 
Ganoderma  
applanatum 

2  x   x 

Birke-spejlporesvamp 
Inonotus  
obliquus 

2  x   x 

Bøge-spejlporesvamp 
Mensularia 
nodulosa 

1 x x   x 

Elle-spejlporesvamp 
Mensularia  
radiata 

2 x x  x x 

Birkeporesvamp 
Piptoporus  
betulinus 

2 x x  x  

Poppel-ildporesvamp 
Phellinus  
populicola 

3  x    

Flammeporesvamp 
Pycnoporellus  
fulgens 

3     x 

Bladhatte 

Spatel-filthat 
Hohenbuehlia 
auriscalpium 

1,2,4     x 

Netåret skærmhat 
Pluteus 
 phlebophorus 

1     x 

Andre vedboende svampe 

Elle-kulsnegl 
Camarops 
 polysperma 

1,3 x   x  

Grov kulskorpe 
Eutypa  
spinosa 

1,2  x   x 



 

 
 

Sammenflydende  
kulbær 

Jackrogersella  
cohaerens 

1  x   x 

Pudderkølle 
Phleogena  
faginea 

1     x 

Smuk lædersvamp 
Stereum 
subtomentosum 

1 x x  x x 

Antal indikatorer 6 12 1 7 14 

 
1) Forslag til indikatorer for danske bøgeskove (Heilmann-Clausen & Christensen 

2000) 
2) Miljøstyrelsen vejledning til Novana i skov (Rune et al. 2000) 
3) Svenske Naturvårdsarter (Nitare 2019) 
4) Rødlistede arter (Moeslund et al. 2019) 

 
 

Epifytiske laver og mosser 

 
De laver og mosser der gror på stammerne af de levende træer, kaldes epifytter. 
Denne gruppe er kendt som gode indikatorer for skovkontinuitet, skovklima og luftkva-
litet. 
 
Som beskrevet i afsnittet om de vedboende svampe vurderes det, at skovkontinuiteten 
mange steder i Vendsyssel har været afbrudt af en periode med stort pres på bl.a. 
brænderessourcen fra skovene. I mange af skovene har der uden tvivl været en drift 
med stævning, hvor store stammer kun sjældent har fået lov at udvikle sig.  
 
Det nuværende skovklima er også vigtigt for epifytterne. Kraftig udtørring gavner ikke 
epifytterne og især i områder uden vand kan dette nok være medvirkende til en relativ 
lav diversitet. Kuperet terræn med mange fugtige områder, som det se i vandværks-
skoven er derimod rigtig godt for epifytter. 
 
Luftkvaliteten i Vendsyssel er generelt god, sammenlignet med andre dele af landet. 
Men især kvælstofafdampningen fra landbruget kan have en negativ påvirkning på di-
versiteten af de epifytiske laver og mosser. Alle de undersøgte skove er små, hvilket 
betyder at afstanden til landbrugsarealer alle steder er lille.  
 
Forekomsten af epifytiske laver og mosser der i danske og svenske undersøgelser er 
foreslået til at indikere stor naturværdi er givet i Tabel 3. Vandværksskoven med i alt 9 
indikatorarter topper listen med et langt spring ned til Katsig Bakker med 3 arter på en 
anden plads. Købstrup Skov og Elling Plantage ligger 2 indikatorarter i hver, mens der 
i Kjeldgaards/Gybels Plantage slet ikke er fundet indikatorer. 
 
 
 
 



 

 
 

 
Tabel 3 – Oversigt over epifytiske laver og mosser der er inkluderet i tre forskellige in-
dikatorsystemer. 

Dansk navn 

Videnskabeligt 

navn 

Indikator 

system 

E
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lt. 
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e

r 
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s
-s

k
o

v
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Laver 

Hvidlig  
brunskivelav 

Loxospora  
elatina 1 

x x    

Glinsende  
kernelav 

Pyrenula  
nitida 1,2,3, 4 

    x 

Rødbrun  
tensporelav 

Bacidia  
rubella 3 

    x 

Mosser 

Åben krogtand 
Antitrichia  
curtipendula 3, 4 

    x 

Stor stammemos 
Isothecium  
alopecuroides 2 

 x  x x 

Slank  
stammemos 

Isothecium  
myosuroides 2 

x x  x x 

Krybende  
Silkemos 

Homalothecium 
sericeum 3 

    x 

Ulvefod- 
kransemos 

Rhytidiadelphus 
loreus 2,3 

    x 

Køllemos 
art 

Zygodon spp. 
2 

    x 

Glinsende  
bronzemos 

Frullania  
tamarisci 3 

    x 

Antal indikatorer 2 3 0 2 9 

 
1) Danske gammelskovsindikatorer (Søchting & Christensen 1989) 
2) Miljøstyrelsen vejledning til Novana i skov (Rune et al. 2000) 
3) Svenske naturvårdsarter (Nitare 2019) 
4) Rødlistede arter (Moeslund et al. 2019) 
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6. BILAG 

 
Bilag 1 – Kort - Flagermus lyttebokse 
 
Bilag 2 – Kort - Vedboende svampe indikatorer 
 
Bilag 3 – Artslister - Vedboende svampe 
 
Bilag 4 – Artslister – Epifyttiske laver og mosser 
 
Bilag 5 - Artsbilleder 



 Bilag 1A - Bangsbo Skov – Flagermus lyttebokse

 

  



 Bilag 1B - Elling Plantage – Flagermus lyttebokse 

 

  



 Bilag 1C - Katsig Bakker – Flagermus lyttebokse 

 

  



 Bilag 1D - Kjeldgaard/Gybels Plantage – Flagermus lyttebokse 

 

  



 Bilag 1E - Knivholt – Flagermus lyttebokse 

 

  



 Bilag 1F - Købstrup Skov – Flagermus lyttebokse 

 

  



 Bilag 1G - Professorens Plantage – Flagermus lyttebokse 

 

  



 Bilag 1H – Vandværksskoven – Flagermus lyttebokse  

 



 Bilag 2A - Elling Skov – Svampeindikatorer 

 



 Bilag 2B - Katsig Bakker – Svampeindikatorer 

 



 Bilag 2C - Kjeldgaard/Gybels Plantage – Svampeindikatorer 

 



 Bilag 2D - Købstrup Skov – Svampeindikatorer 

 



 Bilag 2E - Vandværksskoven – Svampeindikatorer 
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Bilag 3. Vedboende svampe  
 

Bilag 3A - Elling Plantage 

Gruppe Dansk navn Videnskabeligt navn 
Antal 
obs. 

Rødliste 
status 

Ikke fundet i 
projektperioden 

Poresvampe      

 gulrandet elastikporesvamp Antrodiella serpula 3 LC  

 sveden sodporesvamp Bjerkandera adusta 2 LC  

 ensfarvet læderporesvamp Cerrena unicolor 1 NT x 

 randbæltet hovporesvamp Fomitopsis pinicola 4 LC  

 skinnende lakporesvamp Ganoderma lucidum 1 LC x 

 fyrre-korkhat Gloeophyllum sepiarium 2 LC  

 purpurbrun foldporesvamp Meruliopsis taxicola 1 LC x 

 rødlig okkerporesvamp Hapalopilus rutilans 1 LC x 

 almindelig rodfordærver Heterobasidion annosum 1 LC  

 bøge-spejlporesvamp Mensularia nodulosa 2 LC  

 elle-spejlporesvamp Mensularia radiata 17 LC  

 gran-tjæreporesvamp Ischnoderma benzoinum 1 LC  

 birke-læderporesvamp Trametes betulina 1 LC x 

 skorpe-ildporesvamp Fuscoporia ferrea 1 LC x 

 blod-skorpeporesvamp Physisporinus sanguinolentus 1 LC  

 birkeporesvamp Piptoporus betulinus 4 LC  

 blålig kødporesvamp Postia caesia 1 LC  

 blegblå kødporesvamp Postia alni 1 LC  

 håret læderporesvamp Trametes hirsuta 2 LC  

 broget læderporesvamp Trametes versicolor 2 LC  

 almindelig violporesvamp Trichaptum abietinum 1 LC  

 blomme-ildporesvamp Phellinus pomaceus 1 LC x 

Lædersvampe      

 stiv ruslædersvamp Hymenochaete rubiginosa 1 LC  

 håret lædersvamp Stereum hirsutum 2 LC  

 rynket lædersvamp Stereum rugosum 2 LC  

 smuk lædersvamp Stereum subtomentosum 6 LC  
Bladhatte      

 grå slimslør Gomphidius glutinosus 2 DD  

 fibret flammehat Gymnopilus spectabilis 1 LC x 

 almindelig orangekantarel Hygrophoropsis aurantiaca 1 LC  

 knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare 1 LC  

 stor løghat Mycetinis alliaceus 1 LC  

 toppet huesvamp Mycena galericulata 3 LC  

 blødende huesvamp Mycena haematopus 1 LC  

 kliddet epaulethat Panellus stipticus 1 LC  

 korkagtig østershat Pleurotus dryinus 1 LC  

 sodfarvet skærmhat Pluteus cervinus 2 LC  
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 stiv skærmhat Pluteus salicinus 1 LC  

 mørkfiltet barkhat Resupinatus trichotis 1 LC  

 kløvblad Schizophyllum commune 1 LC  

 sortfiltet viftesvamp Tapinella atrotomentosa 1 LC x 

 purpur-væbnerhat Tricholomopsis rutilans 1 LC  
Andet      

 kuljordbær Hypoxylon fragiforme 1 LC  

 krystal-støvbold Lycoperdon perlatum 1 LC  

 laksefarvet voksskind Peniophora incarnata 1 LC x 

 polygon-voksskind Peniophora polygonia 1 LC x 

 gul bævresvamp Tremella mesenterica 2 LC  

 grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon 1 LC  

 læder-åresvamp Byssomerulius corium 1  x 
 

 

Bilag 3B - Katsig Bakker 

Gruppe Dansk navn Videnskabeligt navn 
Antal 
obs. 

Rødliste 
status 

Ikke fundet i 
projektperiode 

Poresvampe      

 sveden sodporesvamp Bjerkandera adusta 2 LC  

 ensfarvet læderporesvamp Cerrena unicolor 1 NT x 

 rødmende læderporesvamp Daedaleopsis confragosa 1 LC  

 tøndersvamp Fomes fomentarius 21 LC  

 randbæltet hovporesvamp Fomitopsis pinicola 1 LC  

 flad lakporesvamp Ganoderma applanatum 2 LC  

 almindelig skønporesvamp Junghuhnia nitida 1   

 bøge-spejlporesvamp Mensularia nodulosa 2 LC  

 elle-spejlporesvamp Mensularia radiata 2 LC  

 pile-ildporesvamp Phellinopsis conchata 1 LC  

 poppel-ildporesvamp Phellinus populicola 2 LC  

 mastesvamp Physisporinus vitreus 2 LC  

 birkeporesvamp Piptoporus betulinus 2 LC  

 blålig kødporesvamp Postia caesia 1 LC  

 sammenvokset trylleporesvamp Rigidoporus populinus 1 LC  

 fin flødeporesvamp Sidera vulgaris 1 LC  

 puklet læderporesvamp Trametes gibbosa 3 LC  

 håret læderporesvamp Trametes hirsuta 1 LC  

Lædersvampe      

 ene-lædersvamp 
Amylostereum 
laevigatum 1 LC x 

 stiv ruslædersvamp 
Hymenochaete 
rubiginosa 1 LC  

 håret lædersvamp Stereum hirsutum 1 LC  

 rynket lædersvamp Stereum rugosum 1 LC  
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 blødende lædersvamp Stereum sanguinolentum 1 LC  

 smuk lædersvamp Stereum subtomentosum 1 LC  

Bladhatte      

 porcelænshat  Mucidula mucida 1 LC  

 køllestokket honningsvamp Armillaria lutea 1 LC  

 glimmer-blækhat Coprinellus micaceus 1 LC  

 kål-fladhat Gymnopus impudicus 1 VU x 

 duftende kæmpeskælhat Hemipholiota heteroclita 1 VU x 

 knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare 1 LC  

 foranderlig skælhat 
Kuehneromyces 
mutabilis 1 LC  

 bredbladet væbnerhat Megacollybia platyphylla 1 LC  

 toppet huesvamp Mycena galericulata 1 LC  

 blødende huesvamp Mycena haematopus 1 LC  

 pudret huesvamp Mycena tenerrima 1  x 

 stor løghat Mycetinis alliaceus 1 LC  

 kliddet epaulethat Panellus stipticus 1 LC x 

 løv-skælhat Pholiota lenta 1 LC x 

 sodfarvet skærmhat Pluteus cervinus 2 LC  

 almindelig bægertragthat 
Pseudoclitocybe 
cyathiformis 1 LC x 

Andet      

 stor sejskive Ascocoryne cylichnium 1   

 almindelig judasøre Auricularia auricula-judae 1 LC  

 gylden spindhinde Botryobasidium aureum 1 LC  

 liden guldgaffel Calocera cornea 2 LC  

 almindelig gulskive Calycina citrina 1 LC  

 bleg grønskive Chlorociboria aeruginosa 1   

 grov kulskorpe Eutypa spinosa 7   

 gran-bævretop Exidia pithya 1 LC x 

 kuljordbær Hypoxylon fragiforme 2 LC  

 sammenflydende kulbær 
Jackrogersella 
cohaerens 2 LC  

 foranderlig kulbær 
Jackrogersella 
multiformis 1 LC  

 stor kulsvamp Kretzschmaria deusta 1 LC  

 bøgefod-kulhals Melanamphora spinifera 1   

 almindelig kuldyne Nemania serpens 1 LC  

 bleg bævreskive Ombrophila pura 1   

 stråle-åresvamp Phlebia radiata 1 LC  

 rank koralsvamp Ramaria stricta 1 LC x 

 naftalinskorpe  
Scytinostroma 
hemidichophyticum 1 LC x 

 almindelig skønpig Steccherinum ochraceum 1 LC  

 grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon 1 LC  
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Bilag 3C - Kjeldgaard/Gybels Plantage 

Gruppe Dansk navn Videnskabeligt navn 
Antal 
obs. 

Rødliste 
status 

Ikke fundet i 
projektperioden 

Poresvampe      

 sveden sodporesvamp Bjerkandera adusta 1 LC  

 randbæltet hovporesvamp Fomitopsis pinicola 2 LC  

 almindelig rodfordærver Heterobasidion annosum 1 LC  

 gran-tjæreporesvamp Ischnoderma benzoinum 1 LC  

 blålig kødporesvamp Postia caesia 1 LC  

 puklet læderporesvamp Trametes gibbosa 1 LC  

 almindelig violporesvamp Trichaptum abietinum 1 LC  

 foranderlig stilkporesvamp Cerioporus varius 1 LC  

Bladhatte      

 randbæltet hjelmhat Galerina marginata 1 LC  

 knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare 1 LC  

 toppet huesvamp Mycena galericulata 1 LC  

 porcelænshat  Mucidula mucida 1 LC  

 krumskællet skælhat Pholiota squarrosa 1 LC  

 lysstokket mørkhat Psathyrella piluliformis 1 LC  

 foranderlig skælhat Kuehneromyces mutabilis 1 LC  

Andet      

 almindelig guldgaffel Calocera viscosa 1 LC  

 almindelig gulskive Calycina citrina 1 LC  

 krystal-støvbold Lycoperdon perlatum 1 LC  

 ege-voksskind Peniophora quercina 1 LC  

 bævretand 
Pseudohydnum 
gelatinosum 1 LC x 

 gul bævresvamp Tremella mesenterica 2 LC  

 grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon 1 LC  
 

 

Bilag 3D - Købstrup skov. NB: ingen fund før vores besøg, hvorfor den kolonne mangler 

Gruppe Dansk Navn Videnskabeligt navn 
Antal 
observationer Rødlistestatus 

Poresvampe     

 gulrandet elastikporesvamp Antrodiella serpula 1 LC 

 foranderlig stilkporesvamp Cerioporus varius 1 LC 

 rødmende læderporesvamp Daedaleopsis confragosa 1 LC 

 tøndersvamp Fomes fomentarius 1 LC 

 elle-spejlporesvamp Mensularia radiata 4 LC 

 blod-skorpeporesvamp 
Physisporinus 
sanguinolentus 1 LC 

 birkeporesvamp Piptoporus betulinus 2 LC 

 blegblå kødporesvamp Postia alni 1 LC 
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 stor krystalporesvamp Skeletocutis nemoralis 2 LC 

Lædersvampe     

 purpurlædersvamp Chondrostereum purpureum 1 LC 

 rynket lædersvamp Stereum rugosum 1 LC 

 smuk lædersvamp Stereum subtomentosum 2 LC 

Bladhatte     

 køllestokket honningsvamp Armillaria lutea 1 LC 

 bredsået blækhat Coprinellus disseminatus 1 LC 

 blød muslingesvamp Crepidotus mollis 1 LC 

 randbæltet hjelmhat Galerina marginata 1 LC 

 knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare 1 LC 

 toppet huesvamp Mycena galericulata 1 LC 

 blødende huesvamp Mycena haematopus 1 LC 

 sodfarvet skærmhat Pluteus cervinus 1 LC 

Andet     

 stor sejskive Ascocoryne cylichnium 1  

 almindelig gulskive Calycina citrina 1 LC 

 elle-kulsnegl Camarops polysperma 1 LC 

 almindelig bævretop Exidia nigricans 1  

 foranderlig kulbær Jackrogersella multiformis 1 LC 

 almindelig kuldyne Nemania serpens 1 LC 

 dunskive Polydesmia pruinosa 1 LC 

 

almindelig 
vedsprængerskive Propolis farinosa 1  

 krystalpore-kødkerne Protocrea farinosa 1  

 grønprikket kødkerne Trichoderma strictipile 1  

 grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon 1 LC 
 

Bilag 3E - Vandværksskoven 

Gruppe Dansk navn Videnskabeligt navn 
Antal 
obs. Rødlistestatus 

Ikke fundet i 
projektperiode 

Poresvampe      

 

gulrandet 
elastikporesvamp Antrodiella serpula 1 LC  

 

sveden 
sodporesvamp Bjerkandera adusta 3 LC  

 

skællet 
stilkporesvamp Cerioporus squamosus 2   

 

lilla 
voksporesvamp Ceriporia excelsa 2 DD  

 

purpur-
voksporesvamp Ceriporia purpurea 1 DD x 

 

ensfarvet 
læderporesvamp Cerrena unicolor 2 NT x 

 

rødmende 
læderporesvamp Daedaleopsis confragosa 1 LC  
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blød 
begporesvamp Datronia mollis 1 LC  

 tøndersvamp Fomes fomentarius 9 LC  

 

randbæltet 
hovporesvamp Fomitopsis pinicola 4 LC  

 flad lakporesvamp Ganoderma applanatum 3 LC  

 fyrre-korkhat Gloeophyllum sepiarium 2 LC x 

 

almindelig 
rodfordærver Heterobasidion annosum 2 LC  

 

birke-
spejlporesvampe Inonotus obliquus 1 LC  

 

bøge-
spejlporesvamp Mensularia nodulosa 3 LC  

 

elle-
spejlporesvamp Mensularia radiata 1 LC  

 kæmpeporesvamp Meripilus giganteus 1 LC  

 

blod-
skorpeporesvamp 

Physisporinus 
sanguinolentus 1 LC  

 mastesvamp Physisporinus vitreus 1 LC  

 birkeporesvamp Piptoporus betulinus 1 LC  

 

blegblå 
kødporesvamp Postia alni 1 LC  

 

blålig 
kødporesvamp Postia caesia 1 LC  

 flammeporesvamp Pycnoporellus fulgens 1 LC  

 

sammenvokset 
trylleporesvamp Rigidoporus populinus 2 LC  

 

puklet 
læderporesvamp Trametes gibbosa 2 LC  

 

håret 
læderporesvamp Trametes hirsuta 1 LC  

 

broget 
læderporesvamp Trametes versicolor 2 LC  

Lædersvampe      

 håret lædersvamp Stereum hirsutum 1 LC  

 rynket lædersvamp Stereum rugosum 2 LC  

 smuk lædersvamp Stereum subtomentosum 3 LC  
Bladhatte      

 

ægte 
honningsvamp Armillaria mellea 2 LC  

 krat-keglehat Conocybe subpubescens 1 LC  

 glimmer-blækhat Coprinellus micaceus 2 LC  

 gul fløjlsfod 
Flammulina velutipes var. 
velutipes 1  x 

 spatel-filthat 
Hohenbuehelia 
auriscalpium 1 EN  

 pile-filthat Hohenbuehelia fluxilis 1 LC x 

 

almindelig 
pælerodshat Hymenopellis radicata 5 LC  

 gran-svovlhat Hypholoma capnoides 1 LC x 

 knippe-svovlhat Hypholoma fasciculare 3 LC  

 teglrød svovlhat Hypholoma lateritium 1 LC x 
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 foranderlig skælhat 
Kuehneromyces 
mutabilis 5 LC  

 hjul-bruskhat Marasmius rotula 1 LC x 

 porcelænshat  Mucidula mucida 1 LC  

 

gulmælket 
huesvamp Mycena crocata 1 LC  

 toppet huesvamp Mycena galericulata 1 LC  

  

Mycena galopus var. 
candida 1  x 

 

blødende 
huesvamp Mycena haematopus 1 LC  

 

mangestribet 
huesvamp Mycena polygramma 1 LC x 

 stor løghat Mycetinis alliaceus 4 LC  

 

krumskællet 
skælhat Pholiota squarrosa 1 LC  

 krusblad  Plicatura crispa 1 LC  

 

sodfarvet 
skærmhat Pluteus cervinus 2 LC  

 netåret skærmhat Pluteus phlebophorus 1 LC  

 

gulstokket 
skærmhat Pluteus romellii 1 LC x 

 skygge-skærmhat Pluteus umbrosus 1 LC x 

 skællet mørkhat Psathyrella cotonea 1 LC x 

 

almindelig 
bægertragthat 

Pseudoclitocybe 
cyathiformis 1 LC  

 kløvblad Schizophyllum commune 1 LC  
Andet      

 pære-støvbold Apioperdon pyriforme 1   

 stor sejskive Ascocoryne cylichnium 3   

 rødlilla sejskive Ascocoryne sarcoides 1   

 almindelig judasøre Auricularia auricula-judae 1 LC  

 

afsmittende 
topsvamp Bulgaria inquinans 1 LC  

 

almindelig 
guldgaffel Calocera viscosa 1 LC  

 almindelig gulskive Calycina citrina 2 LC  

 

almindelig 
tåresvamp Dacrymyces stillatus 1 LC x 

 kant-kulskorpe Diatrype disciformis 1  x 

 hassel-læderskive Encoelia furfuracea 1  x 

 grov kulskorpe Eutypa spinosa 7   

 kuljordbær Hypoxylon fragiforme 1 LC  

 kegleformet kulbær Hypoxylon fuscum 2 LC  

 nedsænket kulbær Hypoxylon petriniae 2 LC  

 

sammenflydende 
kulbær 

Jackrogersella 
cohaerens 2 LC  

 foranderlig kulbær 
Jackrogersella 
multiformis 2 LC  

 stor kulsvamp Kretzschmaria deusta 1 LC  

  Melanomma pulvis-pyrius 1  x 

 

bævrende 
åresvamp Merulius tremellosus 2   
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  Neodasyscypha cerina 1 LC  

 bleg bævreskive Ombrophila pura 1   

 linde-voksskind 
Peniophora 
rufomarginata 1 LC x 

 Ved-bægersvamp Peziza varia 1   

 dunet randtråd Phanerochaete velutina 1 LC x 

 stråle-åresvamp Phlebia radiata 1 LC  

 ege-åresvamp Phlebia rufa 1 LC x 

 pudderkølle Phleogena faginea 1 LC  

 rank koralsvamp Ramaria stricta 1 LC  

 glat børstekerne Ruzenia spermoides 1  x 

 almindelig skønpig Steccherinum ochraceum 2 LC  

 gul bævresvamp Tremella mesenterica 2 LC  

 grenet stødsvamp Xylaria hypoxylon 2 LC  

 kølle-stødsvamp Xylaria polymorpha 2 LC  

 hvid tandsvamp Xylodon paradoxus 1   
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Bilag 4. Epifytiske laver og mosser  
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Laver Latinsk navn      

Sprække-punktlav Anisomeridium polypori  x x  x 

Stjerne-pletlav Arthonia radiata  x   x 

Skygge-pletlav Arthonia spadicea x x x x x 

Rødbrun tensporelav Bacidia rubella     x 

Gråskurvet orangelav Caloplaca obscurella    x  

Rustbrun knappenålslav Chaenotheca ferruginea x     

Brungrøn bægerlav 
Cladonia chlorophaea 

grp. 
x x x  x 

Træfods-bægerlav Cladonia coniocraea   x   

Bægerlav art Cladonia sp.  x    

Trefarvet tensporelav Cliostomum griffithii    x  

Liden vokslav Coenogonium pineti x x x  x 

Almindelig slåenlav Evernia prunastri   x   

Almindelig skriftlav Graphis scripta     x 

Bleggul kantskivelav Lecanora expallens x x x  x 

Kantskivelav art Lecanora subfusca grp. x x x x x 

Grågrøn skivelav Lecidella elaeochroma x x  x  

Almindelig støvlav Lepraria incana x x x x x 

Støvlav art Lepraria lobificans  x   x 

Hvidlig brunskivelav Loxospora elatina x x    

Glinsende skållav Melanelixia glabratula x x x   

Oliven-bogstavlav Opegrapha vulgata   x x  

Rynket skållav Parmelia sulcata  x   x 

Bitter prikvortelav Pertusaria amara   x   

Åben prikvortelav Pertusaria hymenea     x 

Almindelig prikvortelav Pertusaria pertusa  x  x  

Almindelig sølvlav Phlyctis argena x x x x x 

Spæd rosetlav Physcia tenella x x    

Grønlig porina Porina aenea  x x   

Glinsende kernelav Pyrenula nitida     x 

Melet grenlav Ramalina farinacea  x    
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Mosser  Latinsk navn      

Åben krogtand Antitrichia curtipendula     x 

Almindelig kortkapsel 
Brachythecium 

rutabulum 
x x x x x 

Almindelig kløvtand Dicranum scoparium  x x  x 

Mat bronzemos Frullania dilatata x x   x 

Glinsende bronzemos Frullania tamarisci     x 

Krybende silkemos 
Homalothecium 

sericeum 
    x 

Almindelig cypresmos Hypnum cupressiforme x x x x x 

Stor stammemos Isothecium alopecuroides  x  x x 

Slank stammemos Isothecium myosuroides x x   x 

Almindelig gaffelløv Metzgeria furcata x x  x x 

Brunfiltet stjernemos Mnium hornum x x   x 

Furehætte art Orthotrichum sp. x x x  x 

Almindelig spartelmos Radula complanata x x x  x 

Ulvefod-kransemos Rhytidiadelphus loreus     x 

Hulbladet fedtmos Scleropodium purum   x   

Pryd-bregnemos Thuidium tamariscinum  x    

Kruset låddenhætte Ulota crispa  x    

Køllemos art Zygodon spp.     x 
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Bilag 5 - Artsbilleder – Indikatorer mv. 
 

      
Elle-kulsnegl (Elling Plt.)                   Rødmende læderporesvamp (Elling Plt.) 

 

     
Blød labyrintsvamp (Elling Plt.)                  Barkhat (Elling Plt.) 

 

     
Elle-spejlporesvamp (Elling Plt.)                  Birkeporesvamp (Elling Plt.) 
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Grønbæger (Katsig Bakker)                    Tøndersvamp (Katsig Bakker)  

 

     
Krusblad (Vandværksskoven)                   Spatel-filthat (Vandværksskoven) 

 

      
Glinsende kernelav (Vandværksskoven)                   Ulvefod-kransemos (Vandværksskoven) 


