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Rapport fra kartlegging i Nordre Gjersjøli  

Området Nordre Gjersjøli i Oppegård kommune, Akershus, har vært Follo sopp- og 

nyttevekstsforenings (FSNF) kartleggingprosjekt i 2015 og 2016. Målet for 

prosjektet har vært å kartlegge så mange arter som mulig i området med hovedvekt 

på storsopper.  

 

Foreningen valgte å legge sitt kartleggingsprosjekt til Nordre Gjersjøli fordi dette 

området har mange ulike biotoper med preg av gammel skog. Området var 

klassifisert med verdi A (Bratli 2008). Vi tok kontakt med Mariella Memo i 

Naturvernforbundet i Oppegård, og det viste seg at de arbeidet for å få området inn 

under statlig vern. Det ble derfor ekstra viktig å få til en bred kartlegging av 

området. 

 

Gjennomføring 

FSNF opprettet i 2015  en egen kartlegginggruppe med Bente Rian som ansvarlig.  

De offisielle kartleggingsturene i 2015 og 2016 har blitt lagt til Nordre Gjersjøli fra 

tidlig vår og til begynnelsen av oktober. Området har også blitt besøkt av gruppens 

medlemmer utenom de fastsatte turene. 

 

Norsk botanisk forening ved Geir Arne Evje var med på en tur i 2015 og Kjukelaget 

i Norges sopp- og nyttevekstforbund la sin vårtur til Nordre Gjersjøli i 2016. 

 

Et av medlemmene våre, May Bente Brurberg, som jobber i Nibio, tilbød seg å 

sekvensere sopp for oss. 

 

Resultat 

Det har blitt gjort mange spennende funn av storsopper i Nordre Gjersjøli. 

Men, mange av funnene er, av ulike årsaker, fremdeles ikke registrert. Noen 

mangler sikker bestemmelse og noen rapportører bruker lang tid på å legge inn 

sine funn. En del av soppene som er sekvensert på Nibio skal undersøkes 

nærmere av Tor Erik Brandrud.  

 

Alle funn i Nordre Gjersjøli er registrert under: 

Prosjekt «Nordre Gjersjøli» i Artsobservasjoner. 

Dessverre er ikke alle funn merket med «Kartleggingsmidler SABIMA». 
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