
MED BÅDE LANGE
OG KORTE LAMELLER

NÆSTEN KUN MED
LANGE  LAMELLER

MED LUGT AF KOGTE SKALDYR
(Fx HUMMER); STOK BRUN VED
BERØRING, GRØN MED FeSO4

ANDERLEDES

HATRAND TYDELIGT
KAMFURET og HAT

±LÆDERGUL TIL
BRUN

HAT MED NÆSTEN
GLAT RAND
eller MED

ANDRE FARVER

Kød ikke anløbende;
hat hvidlig: nøgle A (tragt-skørhat gruppen)

Kød anløbende ved gennemskæring; hat oftest
±brun til sort: nøgle B (sværte-skørhat gruppen)

Hat creme, gul, orange, ±rød til brunrosa: nøgle E

Hat i det mindste stedvist med grønne farver: nøgle F (grålig skørhat gruppen)

Hat creme, cremegul
til lædergul: nøgle H

Nøgle G

Nøgle C (kam-skørhat gruppen)

Hat med andre farver: Nøgle I

Nøgle D (hummer-skørhat gruppen)

Nøgle J

BESTEMMELSESKORT TIL  GRUPPER OG VIGTIGE ARTER AF SKØRHATTE
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Start

SPORESTØV
HVIDT TIL
CREME; 

SMAG MILD

SPORESTØV
HVIDT TIL
CREME; 

SMAG SKARP

SPORESTØV
CREMEGULT TIL
ORANGEGULT;
SMAG MILD

SPORESTØV
CREMEGULT TIL
ORANGEGULT;
SMAG SKARP

underslægt Compacta underslægt Russula

hat cinnoberrød til rød,
3-8 cm bred, ikke

kamfuret; stok hvid:
orangerød s.

hat rød til vinrød, 2-6 cm
bred, tydeligt

kamfuret;
stok hvid til rødlig:

året s.

Hat gul, 4-12 cm bred;
stok grånende:

birke s.

UNDER BIRK

stok og lamelæg med
gyldengule farver; hat 5-
10 cm bred, orangerød

gylden s.

hat ±rød til grøn, fedtet,
5-14 cm; stok hvid:

Romells s.

hat ±rød til grønlig, tør,
5-14 cm; stok ofte med

rød top:
stor s.

hat gul, orange til
rosabrun, 2-6 cm; stok

blød, hvid:
abrikos s.

UNDER ANDRE
LØVTRÆER, ISÆR BØG

stok hvid; hat vinrød til
brun, 2-7 cm bred;under

gran: 
spinkel s.

stok grånende; hat
orangerød, 4-12 cm

bred; under fyr:
afblegende s.

stok grånende; hat
vinrød til brun, 4-14 cm

bred; under fyr:
vinrød s.

stok hvid med røde
strejf; hat orange til rød,
5-18 cm bred;under fyr:

prægtig s.

UNDER NÅLETRÆER

under birk; stok grånende; hat
rødlig, siden bleg; lameller lyst

cremegule: falmende s.

under birk; stok  gulnende; hat
rødlig, grønlig til brunlig; lamel-
ler cremegule: foranderlig s.

under bøg; hat rødlig, siden
afblegende; lameller gule:

plettet s.

under bøg; hat ±brun, evt. med
grønne strejf; lameller gule:

kanel-s.

under gran; hat og stok vinrøde;
kød meget skørt, hvidt:

Quélets s.

under fyr; hat og stok
rødviolette; kød fast, i stokbark

og lameller gult:
citronbladet s.

under fyr; hat og stok røde til
mørkt røsa; kød hvidt:

blodrød s.

under bøg; hat ±rød; lameller hvide med et
svagt grønt skær; stok hvid: lille gift-s.

under bøg og eg; hat rød; lameller først hvide,
så gulplettede; stok hvid:

gulplettet gift-s.

under eg; hat broget vinrød og grønplettet;
lamelæg savtakket; stok hvid:

savbladet s.

under krybende pil i klitter; hat broget i røde,
vinrøde og grønne farver; stok hvid: klit-s.

under birk; hat 2-5 cm, blegrød men hurtigt
afblegende til hvidlig; stok hvid:

bleg gift-s.

under birk; hat 4-10 cm, først rødlig, siden
afblegende til hvidlig; stok grånende:

falmende-s.

UNDER NÅLETRÆER

hat rød; stok hvid:
stor gift-s.

hat og stok vinrød: Queléts s.

lamelæg savtakket; hat broget vinrød og
grønplettet; stok hvid: savbladet s.

lamelæg hel; hat broget vinrød og
grønplettet; stok hvid: sortrød s.

UNDER LØVTRÆER

UNDER LØVTRÆER UNDER NÅLETRÆER

med lugt af
marcipan;

hat ±okkerbrun:
marcipan-s

med harsk eller
ubehageligt

olieagtig lugt; hat
±okkerbrun:
stinkende s.

med svag lugt af
fisk eller gummi-
støvler; hat ±læ-
der- til gråbrun:

mild kam-s.

med lugt af
camembert
eller frugt;

hat mørkt brun:
mørk kam-s.

under pil; hat rød; stok
oftest hvid: pile-s.

under fyr; hat og stok
±røde: hummer s.

under bøg; hat oftest rød;
stok hvid: bøge s.

under eg; hat broget; stok
hvid ell. rosa: bugtet s.

hat smudsigt gul til
lædergul; stok grå-
nende med alderen;
under løv- og nåle-
træer: okkergul s.

hat ±vinrød med
sortrød midte, ofte
med cremefarvede
pletter; under eg:
purpurbroget s.

hat rosa til brunrød;
stok ofte udvidet mod

hatten;
under bøg:

rosa s.

stok ±rød, meget
hård; hat rød; smag af

blyantstræ;
under bøg:

fastkødet s.

hathuden når ikke
helt ud til hatkanten;

hat ±rosabrun;
lameller bløde og
seje: spiselig s.

under birk og gran;
hat grågrøn til olivengrøn,
ofte brunplettet; lameller
creme, ofte brunplettede:

græsgrøn s.

under eg og bøg;
hat tør og dugge, grågrøn

til gråblå;
lameller creme:

blågrå s.

under bøg;
hat tør, opsprækkende i små
tern, grågrøn til olivengrøn;

lameller hvide:
spanskgrøn s.

under bøg;
hat fedtet, oftest med

grønne og violette farver;
lameller bløde og seje,

hvide: broget s.

lameller hvidlige, lysere end hatten; smag
lidt bitter og skarp: okkergul s.

lameller, stok og hat næsten med samme
farve; smag meget skarp: galde s.

hat tragtformet, 5-15 cm;
lugt noget fiskeagtig:

tragt s.

under bøg;
lameller meget

fjerne;
hat 5-20 cm:

sværtende s.

under bøg;
lameller tætte;

hat 3-8 cm:
tætbladet s.

under fyr; 
lameller middel-

tætte; hat 5-16 cm;
med lugt af vinfad
eller fugtig kæl-
der: sveden s.

Om skørhatte
Vi i Danmark over 100 arter af
skørhatte. I denne forsimplede
nøgle er medtaget 47 alminde-
lige eller karakteristiske arter.
Udførlige nøgler findes i Dans-
ke storsvampe (J.H.Petersen og
J.Vesterholt 1990), hvortil også
bestemmelseskortets nøgle-
numre (nøgle A-J) henviser.

Ved bestemmelse af skør-
hatte er sporefarven kritisk: lav
derfor sporeaftryk!

Alle milde arter er spiselige,
dog er milde arter i underslægt
compacta og i kam-skørhat
gruppen næppe velsmagende.


