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Sabima kartleggingsnotat 4- 2018 

 

 

 

Rapport - kartlegging Moss sopp- og 

nyttevekstforening 2018 

 

Av Reidun Braathen 

 

 

 
Moss sopp- og nyttevekstforening (MSNF) har i 2018 gjennomført 

kartlegging i tre steder, Kajalunden naturreservat, Eldøya i Rygge kommune 

samt i Sandå og Henestangen naturreservat i Råde og Våler kommuner. I 

tillegg har det under ordinære turer også blitt lagt vekt på kartlegging.  

Totalt har 15 personer vært engasjert og fire turer og en helgetur er 

gjennomført.  

 

Emneord: Sopp, planter, Kajalunden, Eldøya, Sandå-Henestangen 

 

Kajalunden naturreservat har vært jamnlig besøkt siden 2006, men det har 

tidligere ikke vært gjennomført kartlegging der i regi av foreningen. I år 

ønsket vi å gjennomføre en ny kartlegging med medlemmer for å stimulere 

til artsregistrering og for å se på utviklingen i reservatet. Reservatet ble 

besøkt 23. mai, 29. august og 6. oktober. Seks personer har deltatt.  

Dessverre var det en svært tørr og varm sommer og høst. Totalt er ca. 100 

registreringer gjort i artsobservasjoner.no og av disse er det fire rødlistefunn. 
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Irene Simonsen og Ann-Christin Vassbotn                           Porselenshatt, funnet 23. mai. 

 
Buskgelesopp Tremellodendropsis tuberosa       Eva Madsen og Ann-Christin Vassbotm 

NT på rødlista, ble funnet 29.august 

 

 

Sandå og Henestangen naturreservat. Dette området var veldig dårlig 

kartlagt når det gjaldt sopp og av den grunn valgt vi å sette av en helg til å 

undersøke området. Vi bodde på speiderhytta på Sandå 24. – 26. august. Vi 

hadde to båter tilgjengelig. Det var ni deltagere på samlingen og totalt sett 

ble det rapportert 124 funn.  
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Her er noen av artene vi fant: 

  

 
Stankkremle, Russula foetens - Gul trompetsopp Craterellus lutescens – Svovelskjellsopp 

Pholiota flammans 

 

Eldøya utenfor Larkollen i Rygge kommune ble besøkt 7. oktober. Eldøya 

ligger innenfor Eldøya-Sletter landskapsvernområde. Totalt var 12 personer 

på turen. Det ble registrert 37 funn. Av spesielle funn kan nevnes blek 
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parasollsopp – Lepiota oreadiformis og sodaurt – Kali turgida, begge arter er 

VU på rødlista. 

 

 

 
Papegøyevokssopp – Hygrocybe psittacina 

 

Full artsliste finnes på artsobservasjoner.no 

 

 
Moss, 30. oktober 2018 
Reidun Braathen 
Moss sopp- og nyttevekstforening 
Kartleggingsansvarlig 


