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NORDJYLLANDS A M T Amtsgården

Niels Bohrs Vej 30

Postboks 8300 9220 Aalborg øst

Telefon 9635 1000 - Telefax 9635 1470

Til lodsejerne
Teknik og Miljø

Naturkontoret

E-mail nja@nja.dk

Den

Ret:

Jm.

7.11.2006

JJE/DL

8-70-52-1-845-0002-06

Forbud mod ændring af tilstand af skov på Frendruphede

Under screening af et projekt for rydning og opdyrkning af skovareal på ejendommen
Nibevej 213,9240 Nibe har Nordjyllands Amt foranlediget en nøjere undersøgelse af
naturtilstanden i skoven beliggende på matr. nre, lac, lp, 1 q og Ir Moldbjerg by, ø.
Hornum i Støvring kommune. Skoven er gennemgået og vurderet i forhold til plante-
væksten, herunder svampe, mosser og lav. Der henvises til vedlagte artslister og be-
skrivelser af tilstanden.

Skovarealet på matr. nre, lac, lp, 1 q og Ir er konstateret at rumme en bemærkelses-
værdig artsrigdom af især svampe og lav knyttet til skovens træer og betinget af den
nuværende anvendelse af skovarealet. Samme artsrigdom vurderes umidddelbart at
forekomme på tilstødende skovarealer på naboejendomme, matr.nre lf, 19, 10 og Ic
Moldbjerg by. Skovarealerne er ikke omfattet åf fredskovpligt eller beskyttet af na-
turbeskyttelsesloven. Amtet agter derfor at rejse fredningssag for sikring af skovarea-
lernes naturkvalitet.

For at sikre træerne mod hugst og mod nogen form for menneskeskabt ændring af den
eksisterende tilstand, har amtets udvalg for teknik og miljø den 7. november 2006 be-
sluttet, at nedlægge et foreløbigt forbud i medfør afNaturbeskyttelseslovens § 34.

Forbudet har følgende ordlyd:

På de på vedlagte luftfoto viste skovarealer må der ikke ske nogen form for:

• fældning, beskæring eller fjernelse af træer og buske
• oprydning af væltede træer og fjernelse af dødt ved
• gravning og jordbehandling
• plantning og udsåning
• gødskning og anvendelse af kemiske bekæmpelsesmidler
• anden beskadigelse eller fjernelse af plantevækst
• hegning og afgræsning
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Forbudet vil blive offentligt bekendtgjort 9. november 2006 i Nordjyske Stiftstidende
og er gældende fra dette tidspunkt. Forbudet vil blive tinglyst på ejendommene.

Lovgivning
Efter naturbeskyttelseslovens § 34 kan amtsrådet nedlægge forbud mod anvendelse af
en ejendom eller mod, at der retligt eller faktisk etableres forhold, som strider mod en
påtænkt fredning.

Forbudet skal meddeles de berørte ejere og tinglyses på de pågældende ejendomme,
og der skal foretages offentlig bekendtgørelse herom.

Forbudet gælder fra offentliggørelsen heraf, og indtil der er foretaget offentlig be-
kendtgørelse af et forslag til fredning, dog længst i et år.

Afhensyn til sikring af formålet med en fredning, har amtet fundet det nødvendigt at
undlade at foretage partshøring og at undlade at orientere efter persondataloven .

./. Amtets udstedelse af et midlertidigt forbud efter naturbeskyttelseslovens § 34 kan
inden 4 uger anke s efter reglerne i vedlagte klagevejledning. En eventuel klage sen-
des til Nordjyllands Amt. Klage videresendes til naturklagenævnet. Forbudet er gæl-
dende selvom afgørelsen påklages.

Søgsmål til prøvelse af afgørelsen skal anlægges inden 6 måneder efter at forbudet er
bekendtgjort.

Venlig hilsen

Jes Lunde
direktør

Kopi med bilag til:
Hobro-Aalborg landboforening, att. Mikael KirkhoffPedersen, mkp@agriworld.dk
Støvring Kommune, raadhus@stoevring.dk
Skov- og Naturstyrelsen, sns@sns.dk
Buderupholm Statsskovdistrikt, d30@sns.dk
Danmarks Naturfredningsforening, dn@dn.dk
Danmarks Naturfredningsforening, Samrådet, thorkild. kjeldsen@mail.tele.dk
Nepenthes, jk@visent.dk
Dansk Botanisk Forening v/Mette Kirkebjerg Due - mette.due@gmail.com
DOF -Nordjylland, fugle@dofnord.dk
DOF- Hovedkontoret, natur@dof.dk
Aalborg Historiske Museum, esr-kultur@aalborg.dk
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Naturbeskrivelse

Naturkontoret
27.10.2006
JJe

Naturskovsarealer på Frendruphede

Administrative oplysninger:

Beliggenhed: Matr.nre. lac, le, lf, 19, 10, lp, lq og Ir Moldbjerg by, ø. Hornum i Støvring
kommune.
Samlet skovareal på matriklerne er ca. 22,5 ha. Se kort- og luftfotobilag.

Ejerfortegnelse:
Johannes Hendrikus Maria Gunneman, Nibevej 213, 9240 Nibe
(matr. nre lac, lp, lq og Ir, i alt 12,1 ha)
Mona Christiansen, Nibevej 209, 9240 Nibe (matr. nr le, i alt 7,5 ha)
Alice Nielsen, Nihøjevej 30, 9530 Støvring (matr. nre lf og 10, i alt 2,6 ha)
Olav Nielsen, Nihøjevej 34, 9530 Støvring (matr. nr. 19, i alt 0,3 ha)

Skovarealerne er ikke omfattet af fredskovpligt.

Ca. 0,7 ha af matr. nre 1ac, 1f og lp er omfattet af frivillig fredning, tinglyst 1960. Fredningen er til
hinder for opdyrkning, men ikke rydning af trævækst.

Skovarealerne er ikke omfattet naturbeskyttelseslovens § 3. Dog er uafklaret om ca. 0,3 ha
beliggende på matr. nr. 1f er så lysåbent, at det kan karakteriseres som tilgroet, men stadig § 3-
beskyttet hede eller overdrev. Det pågældende areal er optaget i amtets vejledende § 3-registrering
som beskyttet hede.

Mindre dele af skovarealet ligger indenfor 100 m beskyttelseszone omkring to gravhøje i skel
mellem matr. nre l f og 1ac/l p. Efter naturbeskyttelseslovens § 18 er tilstandsændringer i
beskyttelseszonen ikke tilladt. Beskyttelsen er til hinder for f.eks. terrænregulering, men ikke
fældning af skov.

Forhold til regionplan og anden lovgivning

Skovarealet ligger i område der i regionplan 2005 er udpeget som naturområde og værdifuldt
kulturmiljø. Sidstnævnte som sammenhængende med Vokslev Hede og Frendrup Nihøje med
mange gravhøje, jernalderboplads, agersystemer og vej spor.

Et aktuelt projekt for rydning og opdyrkning af 11-12 ha skovareal på matr. nre lac, lp, lq og Ir
Moldbjerg by (ejendommen Nibevej 213) skal efter samlebekendtgørelsen (nr. 428 af2.juni 1999)
screenes for eventuel VVM-pligt. Sagsbehandling pågår.



Efter skovlovens § 25 kan Skov- og Naturstyrelsen efter registrering indgå aftale med ejere om
sikring af drift der understøtter og fremmer biologisk mangfoldighed. For skovarealeme på
Frendruphede har Buderupholm Statsskovdistrikt oplyst, at der ikke er indgået nogen aftaler.

I forhold til interesser efter museumsloven har Aalborg Historiske Museum oplyst, at eventuel
rydning af arealet på matr. me 1ae, lp, 1q og Ir Moldbjerg by skal foregå i samråd med museet, da
det vil foregå i et kritisk område med arkæologiske fund på nærliggende arealer og da arealet næppe
har været dyrket med traktorplov.

Karakteristik og beskyttelsesinteresser

Området omkring Frendruphede er kuperet moræne og randmoræneområde med store højder og
overgang til andre landskabsformer. Der er storslåede udsigter fra højene ved Frendrup Nihøje, op
til 103 m o.h.

Frendruphede henligger i dag altovervejende som naturskov efter tilgroning af kuperede hedearealer
over en periode på skønsmæssigt op til 75 år. Enkelte mindre de1arealer rummer nåletræs-

'plantninger, hvoraf en del væltede ijanuarstormen 2005. Der er meget få rester af den tidligere
naturtype, hede. Naturskoven domineres afløvtræer, væsentligst Bævre-Asp med varierende islæt
af andre løvtræer, især Stilk-Eg og Alm Røn. Naturskoven bærer ikke præg af forstlige aktiviteter
de seneste årtier. Skoven rummer derved mange udgåede og væltede træer samt dødt ved i
forskellige nedbrydningsstadier .

Ved undersøgelse i efteråret 2006 er konstateret, at naturskoven på matr. me l ae, l p og l q rummer
en bemærkelsesværdig svampeflora knyttet til dødt ved, især Bævre-Asp. Der er bl.a. forekomst af
rødlistearten Stor Skønpig (Steeeherinum robustius), med kun tre registrerede forekomster i
Danmark. Desuden forekommer sjældne arter som Sommer-0stershat, en poppel-tilknyttet varietet
af Ægte Ridderhat samt Ræve-Spejlsporesvamp. Sidstnævnte anses for at være indikator for
værdifuld Bævre- Aspeskov .

Ved en l-dags besigtigelse medio oktober er registreret i alt 109 arter af svampe i naturskoven på
matr. me lae, lp og lq. Da skoven stedvist er ret ufremkommelig og årstiden ikke er optimal for
undersøgelse af alle svampegrupper, skønnes skoven at rumme e~ endnu mere artsrig svampeflora.

Svampefloraen vurderes tillige at kunne blive endnu rigere i takt med at især forrige års stormfald af
især Bævre-Asp får jordkontakt. Skoven vurderes bl.a. at kunne blive en landets vigtigste for
træboende svampe på Bævre-Asp.

Med sin historie som tilgroet hede antages naturskoven på matr. me lac, lp og lq, at rumme en
jordbund, der stort set ikke har været omlagt eller i øvrigt væsentligt forstyrret af tidligere dyrkning
eller næringsstoftilførsel. Det kan være en del af forklaringen på den bemærkelsesværdigt rige
svampeflora.

Floraen er også konstateret at rumme en rødlistet lav. Det er Porina Leptalea (Rødfrugtet Porina),
der er hidtil eneste registrerede forekomst i Nordjylland.

Skoven rummer i øvrigt en flora og fauna af arter knyttet til yngre skov samt i mindre omfang hede
og overdrev. Konstateret plantevækst fremgår afbilag 1-3.



Skovarealerne på tilstødende ejendomme, matr. nre le, If, 19 og 10 Moldbjerg by vurderes i kraft
af sammenlignelig historie og trævækst at have lignende naturskovskvalitet. Plantevæksten på
skovarealerne her er endnu ikke nærmere undersøgt.

Det er ikke fastslået hvorvidt skovens dyreliv rummer ualmindelige eller særligt
beskyttelseskrævende arter, herunder arter optaget på habitatdirektivets bilagslister.

Med beliggenhed på bakkedraget ved Frendrup Nihøje og Vokslev Hede og fravær af nyere
dyrkningshistorie anser Aalborg Historiske Museum skovarealet på Frendruphede for at være et
arkæologisk interesseområde. Nærområdet rummer således gravhøje, jemalderlandsby,
agersystemer og vej spor.
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Frendruphedeskovcn, underinddeling af skoven på matt. nre Iae, l p og J q. til brug for botaniske
undersøgelser.

• Bilag I: Svampeundersøgelse 16.10.2006 (Jan Vesterhoh)

Frendruphede skov

Skoven blev besigtiget 16.10.2006, og skovarealcme på matT. nr. lea, 1 p og Iq blev gennemgået
med et tidsforbrug på ialt 7 timer. På grund af lokalitetens størrelse og stedvise ufrcmkommelighed,
og de mange døde stammer, kan registreringen kun opfattes som cn stikprøve. Tidspunktet for
besigtigelsen er hensigtsmæssigt for flertallet træboende svampe. men ikke optimalt for
mykorrhizadannere (så som rørhatte. skørhatte. mælkehatte. slørhatte. etc.) der typisk findes
tidligere på året.

Fordi skoven er urørt så længe, har den opnået et naturskovspræg som man sjældent ser i
Danmark. Det er især karakteristisk for skoven at der er mange væltede stammer af bævreasp. Dette
gælder i næsten ane delområder. men der er især mange store stammer i delområde 2. Disse
aspestammer har allerede nu en bemærkelsesværdig artsrigdom af tilknyttede svampearter, især
poresvampe og barks\'ampe.

Der blev registreret 109 arter ved besøget. Dcn overvejende del af de jordboende svampe er
almindeligheder, med der er flere fund af sjældne eller halvsjældne arter på dødt ved.•

.



• Der blev fundet cn rødJistet art. stor skønpig. der hidtil kun er fundet tre gange i landet, senest i
1986 iMaltrup Skov på Lolland. Den har status som moderat truet (EN). Den er ikke tidligere set i
Jylland og er rødlistet som forsvundet i Slesvig-Holsten siden 1973. I perioden fra 1885 til 1995 er
den fundet ct antal gange på to lokaliteter på Sjælland, Jægersborg Dyrehave og Korsør Skov. I
Fredruphcdeskovcn blev den fundet idelområde 8 på en rådden. liggende stamme af uidentificeret
løvtræ. Dens foretrukne vært i Europa er elm.

•

Stor skønpig (Steccherinum robustius), Frendruphede. 16.10.2006•
Skoven rummer også andre sjældne svampe. Ocr blev således set adskillige aspe med den

sjældne ræve-spejlporcsvamp der er specifikt knyttet til bævreasp, og ihven fald to aspe med den
sjældne sommer-østershat. Ræve-spejlporesvamp har længe været rødlistet. men blev fjernet fra
rødlisten ved den seneste revision. Den anses dog fortsat for at være en god indikator for værdifulde
forekomster af bævreasp, især når den forekommer så talrigt som her. Blandt de mere sjældne
svampe kan også nævnes den poppel-tilknyttede varietet af ægte ridderhat. Tricholoma equestre var.
populinum.

At der "kun" blev fundet en roolistet svampean ved besøget. skyldes nok især at de store
stammer endnu har ligget i relativt kort tid, og at mange af dem endnu ikke har fuld jordkontakt. De
er derfor relati\1 torre og stadig på et tidligt stadium af deres nedbrydningsforlob. Hvis stammerne
får lov til al tigge urørt, vil lokaliteten i løbet af fa år kunne udvikle sig til at blive en meget
værdifuld naturskov og sandsynligvis en af de vigtigste lokaliteter i Danmark for træboende svampe
på bævreasp.•



e
Eventuelle yderligere undersøgelser af lokaliteten kan med fordel koncentrere sig om

forekomster af dødt ved, især af bævreasp i delområde 2, men også i delområde 4, 7 og 8.

Frendruphede skov, artsliste d. 16.10.2006 (l09 arter)

Sæksvampe (5) delområde
Ascocoryne cylichnicum stor sejskive på bævreasp 4
Hymenoscyphus caudatus på løvtræ 8
Phaeohelotium geogenum på bævreasp 4
Scutel1inia scutellata frynset skjoldbæger på bævreasp 4
Xylaria hypoxylon grenet stødsvamp på løvtræ m.alm.

Bævresvampe (2)
Calocera comea liden guldgaffel på løvtræ 8
Tremella mesenterica gul bævresvamp på løvtræ 8

e Barksvampe og poresvampe (34)
Basidioradulum radula grovtandet kalkskind på bævreasp hist og her
Bjerkandera adusta sveden sodporesvamp på løvtræ 5
Bjerkandera fumosa grågulsodporesvamp på løvtræ 8
Chondrosterum purpureum purpur-lædersvamp på bævreasp alm.
Daedaleopsis confragosa rødmende læderporesvamp på løvtræ hist og her
Datronia mollis blød begporesvamp på løvtræ 5
Fomes fomentarius tøndersvamp på bævreasp hist og her
Fomitopsis pinicola randbæltet hovporesvamp på bævreasp, gran 1,2,4
Ganoderma lipsiense flad lakporesvamp på bævreasp m.alm.
Hapalopilus rutilans rødlig okkerporesvamp på løvtræ 7,8
Heterobasidion anno sum rodfordærver på løy- og nåletræ alm.
Hymenochaete tabacina tobaksbrun ruslædersvamp på pil 8
Hyphoderma roseocremeum på bævreasp 4
Hyphodontia radula på løvtræ 1

e Hyphodontia sambuci hyldehinde på hyld l
Hypochnicium bombycinum på bævreasp 2
Hypochnicium subrigescens på bævreasp 2
Inonotus rheades ræve- ildporesvamp på bævreasp 2,4,8
Peniophora polygonia på bævreasp 4
Phaeolus schweinitzii brunporesvamp på gran 2
Phlebia radiata stråle-åre svamp på eg 7
Polyporus varius foranderlig stilkporesvamp på bævreasp m.alm.
Postia alni blegblå kødporesvamp på løvtræ 2
Postia caesia blålig kødporesvamp på gran hist og her
Postia tephroleuca mælkehvid kødporesvamp på løvtræ 2
Scopuloides rimosa på bævreasp 4,8
Steccherinum fimbriatum trådet skønpig på bævreasp 2
Steccherinum nitidum på bævreasp 4
Steccherinum robustius stor skønpig på løvtræ 8 EN
Stereum rugosum rynket lædersvamp på løvtræ 7
Trametes hirsuta håret læderporesvamp på bævreasp alm.

e



e
Trametes ochracea bæltet læderporesvamp på bævreasp alm.
Trechispora farinacea vatpig på bævreasp 2
Trichaptum abietunum alm. violporesvamp på fyr 5
Vuilleminia comedens alm. barksprænger på eg 1

Rørhatte (1)
Boletus badius brunstokket rørhat under gran 2

Lamelsvampe (i bred forstand) (57)
Clitocybe ditopus \ mel-tragthat iblandskov 7
Clitocybe fragrans velugtende tragthat i løvskov 8
Clitocybe nebularis tåge- tragthat i løvskov 1,8
Clitocybe odora anis-tragthat i blandskov 5
Clitopilus hobsonii skæv melhat på bævreasp 2
Coprinus micaceus glimmer-blækhat på/ved løvtræ m.alm.

e Cortinarius anomalus gulfnugget slørhat i løvskov 7
Cortinarius casimiri i løvskov 8
Cortinarius croceus gulbladet slørhat i løvskov 7
Cortinarius delibutus gul slørhat under bævreasp 4
Cortinarius flexipes pelargonie-slørhat i løvskov 8
Crepidotus cesatii alm. muslingesvamp på løvtræ hist og her
Crepidotus mollis blød muslingesvamp på bævreasp 2
Cystoderma amianthinum okkergul grynhat i blandskov 5
Entoloma caccabus i mos iblandskov 2
Entoloma conferendum sijernesporetrødblad i løvskov hist og her
Entoloma sordidulum smudsig rødblad i løvskov 8
Galerina marginata randbæltet hjelmhat på løvtræ hist og her
Galerina vittiformis dunstokket hjelmhat i løvskov 8
Gymnopus confluens knippe- fladhat i løvskov hist og her
Gymnopus dryophilus løv-fladhat i løvskov 8
Gymnopus peronatus bestøvlet fladhat i løvskov hist og her

e Hebeloma helodes rank tåreblad under bævreasp 7
Hygrophorus pustulatus mørkprikket sneglehat under gran 7
Inocybe cincinnata lillabladet trævlhat i løvskov 8
Inocybe geophylla alm. trævlhat i løvskov 8
Laccaria laccata rød ametysthat i løvskov hist og her
Megacollybia platyphylla bredbladet væbnerhat i løvskov hist og her
Merismodes anomalus alm.læderskål på bævreasp 2
Mycena adscendens pudret hue svamp på løvtræ 8
Mycena citrinomarginata gulægget huesvamp i blandskov 8
Mycena filopes jod-huesvamp i blandskov 7
Mycena epipterygia gulstokket huesvamp i løvskov 8
Mycena galericulata toppet hue svamp på løvtræ hist og her
Mycena galopus hvidmælket huesvamp i løvskov 8
Mycena leucogala i blandskov 2
Mycena metata rødlig huesvamp i blandskov 2
Mycenapura skær hue svamp i løvskov alm.
Mycena rubromarginata rødægget huesvamp på nåletræ 8

e



e
Mycena sanguinolenta rødmælket hue svamp i løvskov alm.
Mycena vitilis blankstokket huesvamp i løvskov 2
Pholiota flammans flamme-skælhat o hist og herpa gran
Pholiota mutabilis foranderlig skælhat på løvtræ 7
Pholiota squarrosa krumskællet skælhat på bævreasp, gran alm.
Pleurotus dryinus korkagtig østershat på bævreasp 2,4
Pleurotus pulmonarius sommer-østershat på bævreasp 2,7
Pluteus cervius sodfarvet skærmhat på løvtræ hist og her
Psathyrella artemisiae alm. mørkhat i løvskov 7
Psathyrella candolleana Candolles mørkhat på løvtræ alm.
Psathyrella fusca i løvskov 7
Psathyrella piluliformis lysstokket mørkhat på løvtræ 7
Rhodocollybia asema homgrå fladhat i løvskov hist og her
Schizophyllum commune kløvblad på bævreasp 2
Strobilurus esculentus gran-koglehat på grankogler 8

e Stropharia aeruginosa spanskgrøn bredblad i blandskov l
Tricholoma equestre var populinum under bævreasp 5
Tubaria conspersa bleg fnughat i løvskov m.alm.

Skør- og mælkehatte (3)
Lactarius quietus ege-mælkehat under eg alm.
Lactarius tabidus rynket mælkehat i blandskov alm.
Russula ochroleuca okkergul skørhat i løvskov alm.

Bugsvampe (3)
Lycoperdon perlatum krystal-støvbold i løvskov hist og her
Phallus impudicus alm. stinksvamp i blandskov hist og her
Sclerderma citrinum alm. bruskbold i løvskov 8

Svampedyr (3) - bestemt af Jens Mårbjerg
Trichia persimilis på løvtræ

e Trichia scabra tæppe-hårbold på løvtræ
Trichia varia foranderlig hårbold på løvtræ

Algevampe (1)
Spinellus fusiger huenål på løv-fladhat 7



Bilag 2: Lav- og mosflora, 25.10.2006 (Roar Poulsen og Lise Frederiksen)

Lav- og mosfloraen i Frendruphede Skov er undersøgt ved en 5 timers besigtigelse, væsentligst i
delområde 7. Dette delområde rummer skovens ældste trævækst, bl.a. spredte ca. 75 år gamle ege.

Lavfloraen: På stammerne i delområde 7 er der i alt fundet 30-40 arter aflav. De fleste er
almindelige arter, men på en af de ældste af egene blev der fundet enkelte sjældne arter, bl.a. den
rødlistede lav Porina leptalea (Rødfrugtet Porina), som på den seneste rød liste 1997 er kategoriseret
som Sårbar (V), og som i Danmark hidtil kun har været angivet for Nordvestjylland, Vestjylland og
Sønderjylland. Fundet i Frendruphede Skov er således første angivelse fra Nordjylland. I den
seneste tjekliste over Danmarks laver angives artens voksested at være gammel naturskov.

Mosfloraen: Skoven rummer en artsrig flora af almindelige skovmosser.

Generelt: Det vurderes at skoven på sigt vil kunne udvikle sig til en god lav- og mos lokalitet i kraft
af skovens naturskovspræg med forskelligt aldrende træer, mange forskellige træarter, både
liggende og stående dødt ved, mange rodvæltere med bar jord til følge mv.

Bilag 3: Karplanteflora, 22.9.2006 (John Mønsted Jensen).

På en l-dages besigtigelse er konstateret forekomst af82 arter afkarplanter, almindelige og
karakteristiske for skov og hede. Tilstedeværende hede- og overdrevsplanter udgør de sparsomme
rester af den tidligere naturtype, hede og/eller stedvist overdrev. Bortset :fraet par mindre
granplantninger der nu er væltede, domineres skoven af selvgroede, hjemmehørende arter af træer
og buske. Skoven bærer kun i meget beskedent omfang præg af forstlig udnyttelse. Mindre dele har
tilsyneladende været stævnet for omtrent 30 år siden. Plantevæksten har derfor været overladt til :fri
succesion (udvikling) med gradvis fortrængning af plantavækst karakteristisk for hede og
indvandring af plantevækst karakteristisk for naturskov. På besigtigelsen blev registreret
nedenstående karplanter. Listen omfatter ikke rødlistede arter.

Ahorn
Alm. Gedeblad
Alm. Gyldenris
Alm. Hundegræs
Alm. Hvene
Alm. Hyld
Alm. Kongepen
Alm. Rapgræs
Alm. Røn
Alm. Syre
Bævre-Asp
Berberis
Bjerg-Fyr
Bjerg- Rørhvene
Blåbær
Blåtop
Bøg

Bølget Bunke
Bredbladet Mangeløv
Drue-Hyld
Dueurt sp.
Dunet Gedeblad
Dværgmispel sp.
Engelsød
Engriflet Hvidtjørn
Eng-Rottehale
Feber -Nellikerod
Femradet Ulvefod
Fugle-Kirsebær
Gederams
Glansbladet Hæg
Hanekro sp.
Håret Frytle
Hedelyng

Hindbær
Høgeurt sp.
Hunde-Viol
Hvid Anemone
Hvid Okseøje
Hvid-Gran
Kær-Tidsel
Kanadisk Gyldenris
Krybende Hestegræs
Kvalkved
Læge-Ærenpris
Lancet-Vejbred
Liden Klokke
Liguster
Lund-Rapgræs
Mælkebøtte sp.
Majblomst



""

Mangeløv sp.
Mark-Frytle
Mirabel
Mose-Bunke
Normanns-Gran
Pebertræ
Pengebladet Fredløs
Pille-Star
Prikbladet Perikon
Rød Svingel
Rød-Gran

Selje-Pil
Selje-Røn
Sitka-Gran
Skov-Æble
Skov-Fyr
Skov-Salat
Skovstjerne
Skvalderkål
Slåen
Solbær
Stikkelsbær

Stilk-Eg
Stor Nælde
Storbladet Elm
Stor-Konval
Stortoppet Hvene
Tveskægget Ærenpris
Tyttebær
Vikke sp.
Viol sp.
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