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Kartlegging av sopp i ravinelandskap i søndre Nittedal  2017 

 

Emneord: Kartlegging, sopp, raviner, Nittedal 

Bakgrunn: 

Kartleggingskoordinatorene i Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening og 
Romerike sopp- og nyttevekstforening Startet i 2016 opp en gruppe som 
jobber med å bli bedre artskartleggere med vekt på sopp. Målet er å øke 
kompetansen samtidig som vi får registrert gode observasjoner i 
Artsobservasjoner.no. Høsten 2016 hadde vi åtte fellesturer, de fleste i 
barskog. I 2017 ville vi fortsette dette men også velge et tema som vi mener 
passer godt geografisk og vil være egnet for å utvide ikke bare artskunnskap 
men også kunnskap om naturtyper. 

Ravinedal er en truet naturtype, kategori sårbar (VU). Særlig grunnet 
nydyrking og bakkeplanering er denne naturtypen blitt betydelig redusert. 
Raviner finnes i Norge hovedsakelig i østlandsområdet og i Trøndelag. I 
Akershus finner vi det største sammenhengende ravineområdet i Nord-
Europa så vi har et ansvar for å ta vare på dette.  

Asplan Viak har vært engasjert i 2012 og 2013 av Nittedal kommune for å 
kartlegge  prioriterte naturtyper i kulturlandskapet i dalbunnen og i 
ravineområdene. Vi tolket av rapporten som ble laget at ravineområdene sør 
i Nittedal nå er kartlagt men mye gjenstår når det gjelder artskartlegging. Av 
arter var det spesielt fokus på vilt (fugl) og insektgrupper. Vi leser ut av 
rapporten at det er funnet noe sopp, litt på beitemark og en del treboende, 
men lite av dette finner vi igjen i Artsdatabankes Artskart. Vi ønsket derfor å 
bruke av vår tid til å utforske disse områdene for å registrere flere arter, 
spesielt sopp. Siden naturtypene i raviner er svært varierende med 
gammelskog, planta granskog, beitemark, flommarkskoger for å nevne 
noen, tror vi dette også vil være egnet til å lære mer om beskrivelser av 
naturtyper/biotoper. 

Vi ønsket å starte med å oppsøke noen av ravineområdene sør i Nittedal og 
håpet å få til kartleggingsturer minst en gang i måneden gjennom sesongen 
frem til oktober 2017. 

Gjennomføring: 

Ravineområdene er vanskelig å ta seg frem i med bratte, leirete sider og 
mange bekker. Dette førte til at færre enn ellers ble med på ekskursjonene. 
Allerede i slutten av august viste det seg at det ble for tidlig mørkt til å 
gjennomføre turer etter arbeidstid. De to siste fellesturene ble derfor 
gjennomført på dagtid og bare to hadde andledning til å være med hver 
gang. 

https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98stlandet
https://no.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B8ndelag
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Disse var med på minst en tur:  

Edvin Johannesen 
Siv Moen 
Anne Christenson 
Bente Hoseth 
Torfinn Bjørseth 
Helge Bråten 
Berit Nyrud 
Kåre Homble 
 
 
 
Det ble gjennomført fire felles kartleggingsturer og noen av enkeltpersoner: 

Dato: ID i Naturbase Antall 
arter 

Utvalgte funn 

13.02.2017 IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

9  

21.02. 
2017 

IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård  

13 Ospebarkkjuke Oxyporus corticola, ny for Nittedal 

14.03.2017 IID: BN00045698 

Li skole SV og 

 IID BN00099429 

Li skole NV 

17  

21.03.2017 

 

IID: BN00089204 

Åsbekken 

11  

04.04.2017 

 

IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

22 3 nye arter for Nittedal: 

Viftelærsopp Stereum subtomentosum 

Skorpekjuke Datronia mollis 

Rogneknapp Eutypella sorbi 

18.04.2017 IID: BN00045698 

Li skole SV 

3  

30.04.2017 

 

IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

6  

11.07.2017 

 

IID: BN00045698 

Li skole SV 

3  

24.08.2017 

 

IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

32 Tatraea dumbirensis 4. funn i Norge  

Lillastilket trevlesopp Inocybe cincinnata, andre funn i Akershus 

Ophiostoma polyporicola, andre funn i Akershus 

Lærøre Otidea alutacea, 4. funn i Akershus 

og 3 arter til som er nye for Nittedal: 

Vrangkremle Russula nauseosa 

Mørk vorterøyksopp Lycoperdon nigrescens 

Scutellinia crinita 
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31.08.2017 

 

IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

23 Melanospora lagenaria, 4. funn i Akershus 

20.09.2017 

 

IID: BN00089210 

Øgarden S 

11  

02.10.2017 

 

Nord for 

IID: BN00089204 

Åsbekken 

10 Ny for Nittedal: 

Praktkjuke 

03.10.2017 

 

IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

54 Bjønnkamhengeskål Flagelloscypha mairei, første funn i Akershus 

Ombrophila violacea, andre funn i Akershus 

Maurtueparasollsopp Chlorophyllum olivieri, tredje funn i Akershus 

og 6 arter til som er nye for Nittedal: 

Sotegg Reticularia lycoperdon 

Glasskjuke Physisporinus vitreus 

Rustkjuke Phellinus ferruginosus 

Bregnehette Mycena pterigena 

Strutsevingepipe Woldmaria filicina 

Svart tvillingbeger Holwaya mucida 

Ikke registrert: 

Penicillium (cf.) brevicompactum, nytt funn for Norge men bør DNA-testes 

før registrering 

Scirrhia osmundicola på strutsevingblader, 2. funn i Norge, registreres når 

navnet ligger i artsobservasjoner.no 

20 belegg som enda ikke er undersøkt. 

09.10.2017 IID: BN00045698 

Li skole SV 

5 2 nye arter for Nittedal: 

Blek blåkjuke Postia alni 

Konglemyldrehatt Baeospora myosura 

16.10.2017 IID: BN00089207 

Korperud – 

Nygård 

35 4 nye arter for Nittedal: 

Ospekjuke Ceriporiopsis aneirina 

Klubbehonningsopp Armillaria lutea 

Olivenbeger Chlorencoelia versiformis 

Brun putesopp 
 

 

Alle antall i tabellen over gjelder bare sopp og registreringer i 

artsobservasjoner.no pr 09.11.2017. Vi har liggende ca 20 belegg som vi har 

tro på skal bli artsbestemet i løpet av vinteren. Disse vil da bli lagt inn med 

prosjektnavn. 

 

Totalt er det pr 09.11.2017 lagt inn 273 observasjoner med prosjektnavn, 

151 arter sopp, noen moser, karplanter og virvelløse dyr.  

 

Hovedvekten av de rapporterte artene er funnet i de våteste delene av 

ravinene, altså i flommarksområdene og langs bekkene nederst i dalene. 

Det er flest arter som vokser på andre arter, altså vedboende, snyltere og 

sopp på karplanter som strutseving. Den gamle granskogen ligger lenger sør 

enn områdene vi rakk å underøke på turene våre, de granskogene vi 

besøkte var fattige på arter. De gamle beitemarkene i norddelen av 

https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/51977/2017-10-03/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/51977/2017-10-03/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/67241/2017-10-03/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/67241/2017-10-03/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/56851/2017-10-09/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/56851/2017-10-09/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/53307/2017-10-09/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/57129/2017-10-16/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/57129/2017-10-16/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/54688/2017-10-16/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/67523/2017-10-16/False
https://www.artsobservasjoner.no/SightingsByTaxonAndDate/67523/2017-10-16/False
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områdene vi undersøkte er overgrodde og vi fant svært lite jordboende sopp 

der. Noen av beitemarkene i den sørlige delen er i bruk, men der gikk det 

hester og det var svært opptråkket, så vi prioriterte heller ikke denne delen i 

år. 

 

 
Scirrhia osmundicola på strutsevingbasis. 

Foto: Kåre Homble 
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Bilde tatt i februar 2017 i området som kalles «Korperud – Nygård» i Naturbase 


