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Sabima kartleggingsnotat 28- 2017 

 

Høstsopptreff 7-10. september 2017 i Bodø 
 

Beate Venaas Røkke, Salten naturlag 
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Kartlegging av storsopper i forbindelse med Høstsopptreff i Bodø, 7-10 

september 

 

Emneord: sopptreff, kartlegging, sopp, Bodø 

 

Om høstsopptreffet 

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) har siden 1994 deltatt i Kartlegging av 

Storsopper i Norge. Tidligere var dette et samarbeid med universitetenes 

samlingsmiljøer. Fra 2015 har styret i NSNF overtatt ansvaret for kartleggingen og 

det oppnevnes kartleggingsansvarlige i medlemsforeningene. Fokuset på 

kartlegging følges blant annet opp under de årlige høstsopptreffene hvor 

soppinteresserte tilknyttet Norges sopp og nyttevekstforbund møtes på en 

helgesamling med storsopper som fokus.  

 

Deltakerne på høstsopptreffet utveksler kunnskaper og erfaringer både om 

kartlegging og soppkjennskap. For mange er arrangementet en god arena for å øke 

egen kompetanse innen fagområdet. Under høstsopptreffet i Bodø oppfordret vi 

samtlige deltakere til å registrere sine funn i Artsobservasjoner og hadde en egen 

gjennomgang i plenum med demonstrasjon av registrering i 

www.artsobservasjoner.no . En del av deltakerne fikk ikke tid til å legge inn sine 

funn, men Salten naturlag har registreringskortene, slik at i tillegg til de allerede 

registrerte funnene, vil det bli tilført noen ytterligere registreringer. 

 

Faglig ansvarlig for høstsopptreffet var Håkon Holien med støtte fra Per Marstad. 

 

NORBOL var også tilstede gjennom helgen med tre representanter som registrerte 

200 ulike arter for Nordland som vil bli DNA-registrert. 

 

http://www.artsobservasjoner.no/
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Sonet kamfluesopp - ny registrering for Nordland 

 

Soppsesongen 

Helgen før høstsopptreffet var høydepunktet i sesongen i Bodø-området. Dette 

skyldtes et kraftig regnvær over flere dager. Vi i arrangørkomiteen var stor-fornøyd 

med nedbøren og så for oss fin-fine forhold påfølgende helg. I dagene før 

høstsopptreffet var det imidlertid en varm og kraftig fønvind fra øst, noe som 

resulterte i en del «lufttørkede» sopper i skogen og artsmangfoldet ble redusert ila 

få dager. Ikke desto mindre blir det alltid gjort en del funn under et slikt arrangement 

når så mange er ute på jakt etter sopper. 

 

Bakgrunn for valg av kartleggings- og turområder 

I forkant av høstsopptreffet var vi i kontakt medKlima- og mijøvernsjef Jan Erling 

Wasmuth i Bodø kommune og ba om innspill på områder som Bodø kommune 

kunne ønske kartlagt. Hovedsakelig var det naturvernreservatene som sto på 

ønskelista. En annen faktor i valg av kartleggings- og turområder var at av de 

90 tilreisende deltakere kom alle, med et par unntak, reisende pr fly, båt eller tog. Vi 

måtte med andre ord tilrettelegge for all transport for å få gruppene ut på tur. Vi 

valgte da å benytte oss både av hurtigbåttilbudet som går til «Værran» utenfor 

Bodø, innleid buss samt lokale turledere som stilte med egne biler. 

 

Fagdagen med «øysopping» 

I forkant av høstsopptreffet arrangeres en fagdag. Temaet for fagdagen i år var 

«Marine sopper - sopp ved malstrøm, holmer og skjær» og Teppo Rämä fra 

uniersitetet i Tromsø fordro om marine sopper; vedboende sopp i Atlanterhavet. 

Teppo ble etterfulgt av et fotoforedrag med Vebjørn Karlsen som delte sine 
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naturopplevelser fra dypet av Saltstraumen og Klima- og miljøvernsjefen i Bodø 

kommune som orienterte om Saltstraumen marine verneområde. 

 

Turområdene tilknyttet fagdagen var to av øyene i Helligvær; Sørvær og Vokkøya 

samt Givær. Alle disse øyene er hensiktsmessige å nå fra Bodø sentrum med 

hurtigbåt men reisen tar ca 1 time hver vei. På Givær ble det registrert sopp for 

første gang, selv om det var sparsomt med funn, ble det funnet både blå ridderhatt 

og sauevokssopp. Registreringene fra Givær gjenstår å bli registrert i 

artsobservasjoner, men dette vil bli fulgt opp. 

I tillegg konsentrerte vi oss om Straumøya. Store deler av Straumøya er 

naturreservat og det er en spennende blanding av furuskog, beitemark og 

strandområder. Naturreservatet på Seinesodden var ett av områdene som ble 

besøkt. 

En konsekvens av Teppo Rämä sitt foredrag var interessen for å finne marine 

sopper hos de gruppene som var på soppjakt i nærheten av fjæra. 

 

 

Høstsopptreffet med turer også til Gildeskål og Fauske kommune 

Lørdag var den dagen hvor vi kunne organisere de mest tidkrevende turene. Dette 

kombinerte vi med øyturer til Gildeskål kommune; Sørarnøy og Sandhornøya samt 

busstur (inkl ferge) til naturreservatene på Kjerringøy; Fjære, Os og 

Strandåvassdraget. I tillegg hadde vi «lengre turer» som Valsnesfjord med 

granskog og Åselid med ospeskog. 

Søndag, avreisedagen, ble det gjennomført kortere turer på nordsia av Bodø; 

Nordstranda og området rundt Vantvatnet som har et variert terreng fra 

granplantefelt, furuskog, ospeskog og myrområder. 

 

  

Funn 

Det er pr dags dato registrert nærmere 900 funn i forbindelse med høstsopptreffet. 

For en «feinsmecker» var det kanskje ikke så mange spesielt interessante funn 

under sopptreffet, men det er noen arter som ikke tidligere har vært registrert i 

Nordland – som nå er dokumentert. 
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Gul ekornnøtt - ny registrering for Nordland 


