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Det har vært en supersommer over hele landet og 
soppfolket vakler mellom gleden over solen og 
bekymringen for hvordan soppsesongen skal bli. 
Kommer regnet i tide? Nå i starten av august vet vi 
ikke. Vestlandet ser ut til å få sine vanlige regnbyger, 
Trøndelag og Nord-Norge har nok også sitt på det 
trygge. Men på Østlandet er det fortsatt usikkert hva året 
vil bringe.

Den ellers sikre kremlefangten ble tynn i år. Men de 
kan også komme nå i august og da er det verdt å være på 
pletten, og vi håper at kremletemaet i denne utgaven av 
bladet kan inspirere deg til å se ekstra nøye etter denne 
slekten i høst. Lær deg noen flere arter, og så har du 
både mat og faglige utfordringer for lang tid framover. 
Vi håper også at omtalene av de forskjellige nøklene kan 
inspirere deg til mer systematisk soppkunnskap. Det er 
mye å lære fra nøkler og egentlig handler det om å finne 
den nøklen du er mest komfortabel med, den som gir 
deg ny kunnskap uten å frustrere over alt du ikke vet. 
Alle nøkler er ikke for alle!

Høstens utgave av bladet er alltid sopptung. Men 
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En gulkremle eller en gul kremle? De får vi aldri vite. Foto: Pål Karlsen

du kan 
lese om 
spansk 
kjørvel, og 
ha et ekstra 
blikk for planten 
slik at du kan samle 
frøene når de er modne. 
Da gjør du både en god ting for Svartelisten og får en 
artig fin matopplevelse, for frø av spansk kjørvel er det 
nærmeste du kommer å plukke Kongen av Danmark-
drops i naturen.

Vi minner også om forbundets vervekampanje denne 
høsten. Vi har absolutt plass til flere medlemmer og 
håper at du vil gjøre en innsats mot venner, kolleger og 
kjente. Nye medlemmer fram til 1. oktober får en flott 
soppbok i innmeldingspremie, og du får den samme i 
vervepremie. Vær på hugget! 

Beste hilsener fra 
Pål Karlsen 

Redaksjonelle linjer
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En grønnkremle eller en grønn kremle? Ingen av delene, for dette 
er den vakre og dypgrønne Russula graminea, en art som det har 
vært noen få norske funn av de siste årene, i gammel barskog. 
Foto: Per Marstad
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En frustrert sopplukker spissformulerte 
utfordringen med kremler slik: Den beste 
måten du kan bestemme en kremle på, er å ta 
den opp og kaste den med full kraft mot en 
trestamme. Hvis den eksploderer i småbiter, 
så kan du være sikker på at det er en kremle. 
Men fordi du knuste den til småbiter, så 
slipper du heldigvis å tenke mer på saken. 

Per Marstad fra Tønsberg soppforening er 
grunnleggende uenig i en slik holdning. For ham er 
kremler ingen mystisk eller uforståelig soppslekt. 
Rett nok har han brukt godt over 30 år av sitt liv på å 
studere dem, men står likevel på at det er fullt mulig 
å skaffe seg god kremlekunnskap på mange nivåer. 
Det beste og mest lærerike er å bestemme kremlene 
ute i skogen. Der har du de ferske og tydelige 
eksemplarene. Ta for deg fargen på hatten og stilken, 
hvilket tre den vokser ved, smaken på skivene, 

A minute to learn, a lifetime to master: 

Kremlenes vidunderlige 
verden

og er du heldig kan du kanskje også se fargen på 
sporepulveret på løvet under soppen. Da har du fått 
et godt grunnlag for videre avgrensing. Det er verdt 
å prøve, både for å høste ypperlig spisesopp og for å 
lære seg mer om soppenes systematikk. 

Veien inn i kremlene
Pers soppinteresse begynte i 1972, ut fra et rent 
nødvendighetsbehov. Han jobbet i Mattilsynet i 
Tønsberg, og skjønte ikke hvorfor en mann fra 
Oslo måtte komme ned dit hver høst for å holde 
soppkontroll. Det måtte de da kunne klare selv? 
Som sagt, så gjort. Han tok soppsakkyndigeksamen 
og startet med egne kontroller i 1974. Professor 
Gro Gulden ble hans mentor gjennom mange år. På 
Soppkontrollen fikk han inn både kjente og ukjente 
sopparter. De ukjente tok han to eksemplarer av, 
ett til seg selv og ett som han sendte inn til Gro i 
Oslo for å få bestemt. Slik vokste kunnskapen, i takt 
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Foto: Per Marstad
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med soppkontrollens suksess. På det meste var 300 
personer innom, og de hadde mangfoldige sekker med 
vraksopp etter endt økt. 

Per lærte seg risker og var innom traktsopper, 
slimsopper og trevlesopper, med god hjelp fra 
soppfagmiljøet. Men på ett område var det lite 
oppdatert ekspertise å hente: Kremler. I mange år var 
Jens Stordal den som jobbet mest med kremler, og på 
1950- og 1960-tallet var det en viss kremleinteresse 
i soppmiljøet i Fredrikstad. Men på 80-tallet, da Per 
fattet interesse for slekten, var det få andre som var 
hadde kremler som spesiale. For Per var kremler 
et godt valg, ettersom han bor i det som sikkert er 
landets rikeste kremleområder, nemlig løvskogene 
i Vestfold. 80 % av landets bøkeskoger ligger i 
fylket. Siden 90-tallet har Per vært i fremste rekke 
blant kremleoraklene i Norge, sammen med Øyvind 
Weholt og Perry Gunnar Larsen fra Ålesund. På alle 
norske samlinger får Per straks kremlene i fanget 
og avkreves et raskt svar, som han nesten alltid har. 
Heftet Kremler i Norden med bilder av 143 arter er 
kommet i fjerde utgave og også oversatt til engelsk. 
Han er aktiv i det internasjonale kremlemiljøet, 
og står som medarrangør av årets ”International 
Russulales Workshop” i Slovakia. 

Feilregisteringer 
Å snakke med Per om kremler, er også å forstå hvor 
kort sopphistorie vi har her i landet. På mange måter 

Foto: Pål Karlsen
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spissformulerer kremleslekten hvordan soppkunnskap 
bygges og endres, ihvertfall i pre-DNA-tiden. På 
det meste hadde Per en liste over 209 arter og én 
varietet av kremler som var registrert i databasene i 
Norden. Men Per fikk etter hvert en mistanke om at 
dette var for mange. Han fant flere lite sannsynlige 
registreringer. Som den systematikeren han er, gikk 
han inn i herbarieoppføringene og sjekket ut hvert 
enkelt for de mer sjeldne artene. 

- Jeg så hvor disse funnene var gjort og hva slags 
habitat det var i. Så dro jeg ut for å finne dem, sier 
Per. - Men når du har vært 20 år i skogen tre ganger 
i uka hele sesongen og aldri finner igjen den aktuelle 
kremlen på de stedene den skal være funnet før, så 
blir man litt tvilende. 

Per mener at opp mot 20-30 % av kremleartene 
var feilregistrert, da han begynte den personlige 
gjennomgangen på 2000-tallet. - Disse var identifisert 
i en tid da vi ikke hadde god nok oversikt, og man 
presset kanskje funn inn i den kunnskapen som 
var tilgjengelig, mener Per. - For kremler har dette 
alltid vært et reelt problem, med så mange og såpass 
like arter. Det meste av litteraturen er skrevet med 
utgangspunkt i arter fra kontinentet, og vi har rett og 
slett gitt våre nordiske kremler navn etter arter som 
bare finnes i Sør-Europa.

Slik går det når Per leter i databasene: Han 

1.  Gulkremle Russula aurea
2.  Per Marstad ved sitt arbeidsbord hjemme i Tønsberg. 
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finner for eksempel to registreringer av Russula 
carpini (ikke norsk navn) som var funnet i Norge. 
Men problemet er at arten kun vokser med agnbøk 
Carpinus betulus, et tre som ikke finnes naturlig 
i Norge. Kun helt sør i Øst-Norge finnes agnbøk 
som plantede parktrær. Da kan noe være feil, selv 
om det skjer at sopper ”hopper over” til andre 
treslag når de beveger seg nordover. Et tilsvarende 
eksempel er en registrering av aprikoskremle Russula 
persicina fra norske fjellstrøk. Det lukter muffens. 
Aprikoskremle er en søreuropeisk art som vokser 
i løvskog, med eik og agnbøk. Men hva kan det ha 
vært? Trolig en feilbestemt 
tomatkremle Russula renidens, 
som er en nybeskrevet art 
fra 1998, og derfor generelt 
underrapport. Den vokser 
med bjørk og er trolig ganske 
vanlig med dvergbjørk. 30 
funn er registrert i Artsobs, 
de er gjort over hele landet, 
så det er bare å begynne å 
lete. Men husk da at du ikke 
forveksler tomatkremle med 
lakkremle Russula rhodopus, 
som kan være veldig lik. Men 
lakkremle vokser i barskog og helst med gran, så du 
må ha flere tanker i hodet enn bare å være nærsynt på 
fruktlegemets utseende. 

Feltarbeid ruler
Selv om Per har brukt mye tid på databaser, er det 
feltarbeid som teller for han. Clouet er å være ute i 
skogen, og ha med seg all ny kunnskap dit. Slik har 
han fått ned antallet fra 209 registrerte arter til ca 160. 
Det er nok mer i nærheten av det reelle antallet arter i 
Norden. Kremler i Norden inneholder 143 arter. Men 
kremlefeltet er på ingen måte uttømt og det ligger nå 
en 6-7 nordiske kremler som fortsatt er ubeskrevet. 
Det er særlig de to finske kremleekspertene Juhani 
Ruotsalainen og hans makker, konservator Jukka 
Vauras som bryter ny mark i kremleland, og Per har 

hentet mye inspirasjon og kunnskap fra dem. 
Men om man skal være skeptisk til registreringer 

av sydeuropeiske arter her i Norden, så skal man 
motsatt være åpen for at furu- og granskogarter er 
vanlige. - Inntil nylig var pukkelkremle Russula 
caerulea rødlistet i Norge. På starten av 2000 var 
det bare et par registrerte funn, noe som virket reelt 
fordi den er så lett å kjenne igjen. Men det var helt 
til vi gjorde feltarbeid på Vestlandet. Pukkelkremle 
er faktisk en vestlig art i Norge. Nå er det over 90 
registeringer i Artsobs, og den er fjernet fra rødlista. 
Slik gir feltarbeid hele tiden ny kunnskap. 

Et varmere klima kan føre 
til at søreuropeiske arter kryper 
opp til oss. Særlig arter som er 
registrert i Danmark vil være 
aktuelle. Men de fleste ”nye” 
arter har mest sannsynlig vært 
her hele tiden. For eksempel den 
flotte, grønne Russula graminea. 
Den har ikke fått noe norsk navn 
ennå, men er registert 6 ganger 
på Artsobs. To av registreringene 
ble gjort under Høststopptreffet 
på Ringerike i fjor. R. graminea 
vokser i gammel granskog 

og har sannsynligvis tidligere bare blitt funnet som 
”grønnkremle”. Nå leter kremlefolket etter Russula 
”lunaris” - en art som er funnet i Sverige og Finland, 
men som fortsatt ikke er funnet her i landet.

- Den kan vi finne, sier Per, - når vi vet at den er 
der, så vil den dukke opp før eller siden. De vi ikke 
finner, vet vi ikke om. Ofte er det bare rett og slett at 
vi ikke har hatt kunnskap nok. Under et besøk i Italia, 
fant vi Russula roseoaurantia i en bøkeskog der. Bare 
noen dager etter at jeg kom tilbake fra Italia, fant jeg 
en i bøkeskogen ved Larvik. Første funn i Norge! 
Så ble den også funnet rett etterpå et annet sted her i 
Vestfold - to funn på to dager. Jeg hadde funnet den 
tidligere, men da trodde jeg at det var blekgul kremle 
Russula raoultii. Jeg foreslo navnet blekrosa kremle 
på R. roseoaurantia, som ble godkjent.
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– Hvis du kjenner noen som 
er så intellektuelt overmodig 
at han tar alle mentale 
utfordringer som en lek, så 
kan du sette han på plass 
ved å la ham beskrive og 
klassifisere slekten Russula helt 
til han mestrer det.

Anna Maria Hussey, 1847 
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3–4.  Per med sine europeiske venner. Bildet er fra 
Slovakia i 2013 og kurven viser fangsten på turen.

5.  Nærbilde av hatten til rutekremle Russula virescens. 

Hvorfor ble kremlene så forskjellige?
Ingen andre soppgrupper er i nærheten av å komme i 
så mange hattfarger som kremler, uten at forskjellene 
ellers er påfallende. Så er også soppfarger verdt 
en egen artikkel- I tillegg til farger på hatten, er 
det mest preferansen for mykorrhizapartnere som 
skiller artene. Alle kremler er mykorrhizasopper. 
De fleste artene vokser generelt i løvskog, med 
eik, bøk, bjørk, hassel og lind. Noen ser bare ut til 
å ha én mykorrhizapartner, for eksempel enkelte 
av bøkeartene. Andre lever med bøk og eik. Så er 
det en del som foretrekker barskog, for eksempel 
de vanligste nordiske artene. Men det er fortsatt 
masse vi ikke vet om mykorrhiza, som er et stort 
forskningsområde innenfor mykologien. 

- Vertstreet kan bety hele forskjellen, mener Per. 
- Det er vinrød kremle Russula vinosa et eksempel 
på. I gamle soppbøker står det at arten vokser både 
i barkskog og løvskog, men det stemmer jo ikke. 
Juhani Ruotsalainen og Jukka Vauras tok fatt i 
dette og satte det i sammenheng med arten Russula 
pubescens. Den var beskrevet av Axel Blytt i 1905, 
men av en eller annen grunn gått i glemmeboken. 
De argumenterte for at dette var en bjørkevariant av 
vinrød kremle og fikk rett. Jeg hadde selv funnet arten 
på Dovre, men da presset jeg den inn som vinrød 
kremle. Nå heter R. pubescens for bjørkevinkremle. 

Spørsmålet er om trepartner-preferansen er nok 
til å definere en kremleart. Neslekremle Russula 
consobrina er en barskogart for oss på Østlandet, 

men kommer du høyt nok opp i fjellet, så er det 
en bjørkeart. Så den bytter partner et sted oppi lia. 
Kremleeksperten spør seg da om det er samme 
art, eller om det kan være en forskjell som bare 
DNA-analyser kan avsløre. Når man så eventuelt 
har fått bestemt den genetiske forskjellen, kan man 
begynne jakten på morfologiske, mikroskopiske eller 
økologiske forskjeller. 

DNA-forskningen har hittil ikke ført til de store 
omveltningene i kremleslekten. Tvert imot, så har 
kremler vist seg som et meget vanskelig felt for 
genetisk forskning. Man har fortsatt rett og slett ikke 
klart å lage et fullstendig slektstre, og da er det meget 
vanskelig å analysere seg fram til hvilken art du har 
genetiske koder for. 

DNA-forskningen så langt tyder mer på at 
forskjellene mellom kremler og risker kan bli mer 
komplisert, enn at kremlene vil bli delt opp i helt nye 
mønstre. Det finnes få varieteter innen kremler, mest 
rene arter. Likevel er det en god del ”splitters”på 
kremlefeltet - mykologer som har en hang til å dele 
opp i flere arter. Per sukker: - En franskmann har 
beskrevet 70-80 ny arter, men bare et par er godtatt. 
De fleste er fantasisopper. Det han ikke skjønner 
er hvor mye ekstraarbeid han skaper, for alle slike 
forslag må jo tas alvorlig og sjekkes ut.

Foto: Per Marstad
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Per Marstad er definitivt mer en ”lumper” - en 
som søker å holde arter samlet inntil det motsatte er 
bevist - enn en splitter. - Nå har jeg gått i skogen i 42 
år. På de første 20 årene lærte jeg meg de 30-40 første 
kremleartene og etter det de 100 neste. De fleste ser 
man jo veldig ofte, de sjeldne tar det litt mer tid å bli 
kjent med. Du må se dem fra de er unge til gamle, 
utvasking, sporeprøver, etc. Etter hvert vil jeg påstå 
at en kan bestemme 95 % av kremlene ute i skogen. I 
hvert fall hvis du får med sporeavtrykk og smaker på 
dem. Men det er en utfordring noen ganger å gidde. 
Selv når du vet at du kan være den første til å finne 
en ny art i komplekset med stankkremler, så skal 
du ha litt utholdenhet for å løfte opp alle og sjekke 
eksemplarene du finner de gangene disse vokser i 
overflod. 

Kremler som mat
Per vil ikke ut med noe tall på hvor mange kremler 
en god soppkjenner bør kunne. Til prøven for 
soppsakkyndige skal man kunne 9 arter og vite om 
grunnkarakterene for både kremler og risker. - De 
fleste sopplukkere kan jo ikke mange kremler, men 
man lærer jo dem man ser ofte. At man skal smake 
seg fram til om det er matsopp, kan lett bli galt, for 
når du har smakt på et par-tre skarpe kremler, så er 

smaksansen ødelagt. Kremlekunnskap handler mer 
om å lære seg grupper og komplekser, enn enkeltarter. 
For en nybegynner er jo ikke grønnkremle eksakt, 
det er 5-6 arter, men alle er milde. Sildekremler kan 
man ta på lukta, de er innen rekkevidde. Lær de seks 
kompakte. De tre hvite. Røde kremler er både skarpe 
og milde, så det er verre. Men har du sett en sopp 
mange nok ganger, så blir man jo kjent med den, det 
er som å kjenne igjen personer.

 Hvilken kremle er best er ofte kveldens 
diskusjon på kremletreffene. På et slikt sted lærte 
Per å være litt mer ydmyk i spørsmålet. . - Mange 
mener at sildekremler R. xerampelina-komplekset 
er det beste, og det mente jeg også inntil vi hadde 
en blindtest, vi var 5-6 soppfolk. Vi hadde funnet 
masse kremler, og fikk noen til å tilberede 6-7 kremler 
som vi så skulle gi karakter. Jeg var sikker på at jeg 
skulle gjenkjenne sildekremle, men tok helt feil. Både 
gulrød kremle Russula decolorans og storkremle 
Russula paludosa fikk høyere karakter, og vi klarte 
ikke engang å gjenkjenne sildekremlen. Det var en 
morsom øvelse, som det er lett å prøve selv i gode 
kremleår. 

Generelt kan man si at kremler er milde sopper 
med en lett soppsmak. I Europa blir da også mange 
kremlearter brukt til mat, men de blir mest samlet 

6
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lokalt og sjelden solgt på soppmarkedene. De mest 
populære er nøttekremle Russula vesca, broket 
kremle R. cyanoxantha og rutekremle R. virescens. 
Sildekremlene er mer populære i Nord-Amerika enn 
i Europa. I Sør-Kina og Thailand er en grønnkremle-
liknende art meget høyt verdsatt sammen med arter 
som er meget like fagerkremle R. lepida.

Faktisk finnes det rapporter om nærmere 130 arter 
som blir brukt i 28 land, som mat og medisin. Det 
inkluderer flere av artene som vi ikke kaller matsopp 
her.

Hvor giftig er giftkremlen? 
Soppbøkene forteller at det finnes en giftig kremle 
og at de skarpe ikke er matsopp. Det står også i 
Normlisten for norske soppers matverdi, som alle 
soppsakkyndige plikter å følge. Men det er en viss 
uenighet i kremlemiljøet om hvor giftig giftkremlen 
egentlig er og om skarpe kremler kan spises etter 
avkoking, slik som Normlisten tillater for flere skarpe 
risker. Per kjenner flere som synes at også de skarpe 
kremlene er gode: -Skarpheten er jo også alt fra 
veldig skarpe til nesten milde, alle avskygninger. Det 
skarpe stoffet er ganske flyktig, så om du steker et 
kvarter, så blir det borte. 

Per mener også at giftkremlen ikke er særlig giftig. 

6.  Trenger du en ny hobby? I så fall kan vi foreslå 
Russulamykofilateli

7–9. Fra Pers arbeidsbord: Mikroskop, kjemiske 
reagenser og de tre viktigste referanseverkene.

Den gir forbigående, influensaaktige symptomer. 
Men det er også kilder som mener at det stoffet som 
skaper problemer blir borte ved varmebehandling. 
Er det ikke da et misvisende navn som skaper 
utrygghet for alle som vil lære seg mer om kremler? 
Det er jo mange arter som er ganske lik giftkremle. 
Sumpkremle Russula aquosa opplevdes de første 
årene som veldig lik. - Jeg sleit noen år og syntes de 
var veldig like. Men ikke i dag. Så du får altså etter 
hvert sett nyansene fortere, sumpkremle har en helt 
annen rødfarge. Giftkremle er skikkelig rød i forhold 
til sumpkremle, som er mer fiolett, og mørkere mot 
midten. Rød bøkekremle Russula mairei er mer lik, 
men vokser i bøkeskog. Det gjør ikke giftkremle. Så 
er det gråfotgiftkremle Russula grisescens, den er jo 
nesten helt lik, men vokser mer fuktig. 

Men Per vil ikke gå for noe navnebytte på 
giftkremle. - Der er jeg konservativ, jeg synes det 
generelt byttes for mye rundt på navn. Men det er bra 
at vi får norske navn, nå har vi over 100 kremlearter 
med norske navn. 

Hvordan lære seg kremler? 
Per har holdt flere kurs om kremler og har tenkt mye 
på hvordan folk kan lære å orientere seg i feltet. 
Kanskje handler det ikke om å ønske å kunne alle 
kremler, men finne ut av hvilke som er vanlige i de 
skogene du pleier å plukke? Det er kunnskap du kan 
flyte på hvert år. 

Per lyver også litt når han sier at han ikke bruker 
nøkler. For opp gjennom årene har han brukt 
et oppsett laget på 80-tallet av svenske Birgitta 
Wasstorp, som Per selv har modifisert og supplert. 
Det består av 16 A4-sider, som med tydelige 
overskrifter gir deg muligheter til å plassere kremlen 
du har i hånden i et pragmatisk system. Jeg har nå 
selv sett på mange nøkler, og synes at denne gir 
mest mening når man er på et stadium sånn midt 
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Om det språklige 
opphavet til kremler 
og risker
Hvor kommer navnene ”kremler” og ”risker” fra? Og 
hvordan står disse navnene i forhold til vitenskaplige 
og andre nasjonale navn?

Begge slektene tilhører kremlefamilien 
Russuláceae. Kremleslekten heter Rússula, og i 
Norske soppnavn Kremler. Den har mange røde eller 
rødlige arter (russus er lyserød) , og endelsen er 
diminutiv eller forminskende. Kremlene er jo ikke 
veldig store. Det norske navnet er vanskeligere. Vi 
har det vel fra svensk, krämla, og der stopper det. 
Sannsynligvis kommer det videre østfra. Hadde 
mange av dem hatt gylne hatter, kunne man ha tenkt 
på Kreml, men det har de jo ikke. 

Risker har det vitenskaplige slektsnavnet Lactárius. 
Det har selvfølgelig med melk å gjøre, og betyr 
”som inneholder melk”. Melk på latin heter lac og 
i genitiv lactis. Genitivstammen gir grunnlaget for 
adjektivformer og sammensetninger, som lácteus, 
melkeaktig eller melkehvit, og láctifer, melkeførende. 
En rekke planter har jo også melkesaft, som skogsalat 
og dyrket salat, Lactúca sátiva. Den heter på fransk 
laitue og på engelsk lettuce, og melkesaft på latin 
latex. Det er lett å se (og høre) likheten. 

Alle som drikker kaffe med melk ute kjenner den 
italienske caffèlatte. I Spania heter det café con leche 
og på fransk café au lait. På katalansk er det llet hvor 
ll uttales lj og t-en uttales tydelig. I de germanske 
språkgruppene er det variasjoner av milch, milk, melk 
og mjølk som gjelder.

Riske heter riska på svensk og Reizker på tysk, 
lånt fra russisk riškow. Det tsjekkiske navnet ryzec 
er beslektet med rød farge. På tysk dialekt heter 
furumatriske Rötling. Det generelle navn på riske i 
Tyskland er Milchling. 

Av Oliver Smith

på treet. Hvert ark har et tydelig tema, og flere arter 
går igjen på mange av arkene. Det er altså ikke et 
vanntett system fra a til å, men heller et umiddelbart 
forståelig tilbud om å orientere seg i feltet. Dette er 
overskriftene: 
• Svarte kremler (harde, kompakte arter)
• Stankkremler (brungul, blank, klebrig, kamfuret)
• Mandelkremler (brun hatt, mild) 
• Sildekremler (lukt av sild, brune ved berøring, 

brun marg, rød eller brun på foten) 
• Giftkremler (rød hatt, hvit fot, skarp, ganske blank)

• Skjørkremler (liten, skjør, kamfuret, mørkere mot 
midten, hvit fot, skarp)

• Mellomkremler (mild, med hvit fot)

• Helt røde kremler med rød fot 
• Røde kremler med hvit fot
• Kremler med rød fot
• Rødlilla, blålilla eller grønnlilla kremler med hvit 

fot

• Grønne kremler
• Gule kremler
• Brune kremler
• Oransje kremler
• Rosa kremler

Kanskje Per Marstad burde oversette og tilrettelegge 
arkene for norske forhold? I så fall kan han begynne 
på arket for stankkremler. Der har han sitt fokus nå. 
Han drømmer om å finne Russula fragrantissima 
i Norge. Den vokser med bøk og eik, og derfor er 
vestfoldskogene stedet den eventuelt kan treffes på. 
Men den er skikkelig lik alle de andre stankkremlene, 
og Per må lukte seg gjennom hvert eneste 
stankkremle-fruktlegeme for å finne unntaket som 
med en distinkt lukt av anis.

10–11. Kremlesporer ser ut som en blanding av pinnsvin 
og Angry Birds-figurer.  
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Kremler for den sultne nybegynneren
Når du kan kantarell, piggsopp, kanskje også steinsopp, 
og vet forskjellen på rørsopp og skivesopper, så er du 
klar for neste nivå: kremler. Det er ikke vanskelig å 
lære seg hvilke sopper som hører til kremleslekten, 
og når du først vet det, har du et rikt matfat å høste 
av både fordi det er mange av den og fordi få andre 
plukker kremler. 

Dette er karaktertrekkene du skal se etter:
En stilk som brekker som kritt og soppkjøtt som lar 

seg pulverisere helt uten trevler
Det skal ikke komme væske (melkesaft) ut av 

soppkjøttet i hatten
Soppen skal smake mildt når du tar en liten bit på 

tunga

Finn kremlene og riskene
Du begynner med å dele soppverdenen din i to: kremler 
+ risker - og alle de andre. Som oppvarming kan du 
en ukes tid fordype deg litt i soppenes stofflighet. Det 
gjør du ved at du tar opp et eksemplar av hver eneste 
skivesopp du finner og brekker stilken i to, og legger 
merke til hva som skjer: Brekker stilken tvert av? Kan 
soppkjøttet i stilken lett pulveriseres og fragmenteres, 
eller blir det til korte eller lange trevler? 

Du har en kremle eller riske når stilken brekker 
tvert av og soppkjøttet i stilken lett lar seg mose til 
småbiter helt uten trevler. Det er mange billedlige 
forklaringer på hvordan stilken brekker og soppkjøttet 
fragmenteres: Noen beskriver det som ”som kritt”. 
Man kaller soppkjøttet for osteaktig, eller som et eple. 
Det handler altså om at soppkjøttet ikke har lange 
fibre. For å være sikker, så tar du en av bitene i stilken 
og bare knuser den i hånden. 
Den skal lett kunnes moses til 
småbiter, nærmest pulveriseres 
i håndflaten din. 

Skill kremlene fra riskene 
Men nå må du skille kremlene 
fra riskene og det er lett. Du 
skjærer en bit av hatten og 
observerer hva som skjer: Hvis det kommer væske ut 
av bruddflatene i hatten, så har du en riske foran deg. 
Væsken kan være blank, den kan være gul, hvit eller 
oransje. Den oransje kan du lære deg nå som en bonus, 
det er matriske, som er en god matsopp. Ingen andre 
sopper har oransje melkesaft, så den kan du være trygg 
på.

Men nå er det kremler det handler om. Det er altså 
skivesopp som brekker som kritt og smuldrer som ost 
og som IKKE har væske eller melkesaft i bruddflatene 
på hatten. Nå har du faktisk kommet langt, og 
sannsynligvis lenger enn de fleste soppbøkene du har 
rundt deg. Ikke gjør feilen i å presse inn funnet ditt i 

disse få utvalgte artene som soppboken presenterer, 
bare husk på at det finnes 150 arter å ta av. Men sjekk 
noen kilder for giftkremle, slik at du lærer deg den sånn 
noenlunde, selv om du neppe får mer enn litt ubehag i 
magen om du får den i deg ubehandlet. 

Smak deg fram til de gode kremlene 
Nå er du kommet til punktet der du skiller klinten fra 
hveten, eller de milde fra de skarpe kremlene. Det gjør 
du enklest ved å smake. Det er ikke farlig, selv for 
giftkremle, men vi anbefaler at du spytter ut etterpå. 
Har du spesielt gode smaksevner holder det egentlig 
å bare sette tunga inn til skivene under soppen. Da får 
du straks følelse med om du har med en skarp kremle å 
gjøre, det kan brenne skikkelig. Andre må tygge litt på 
en bit for å finne svaret. Men husk at når du har smakt 
på noen kremler på den måten, så kan tungen din bli 
ganske immun mot å kjenne forskjellene. 

Er du en systematiker? Da kan du notere deg de 
karakterene som kremlene bestemmes etter:
•  Hatt: Farge, størrelse og form, tørr, klebrig, glatt/

rimet, konsistens, hvor avtrekkbar    
hatthuden er.

•  Skivene: Farge, tetthet, tykkelse og feste mot 
stilken. Er de myke eller sprø?

•  Stilk: Farge, konsistens, indre bygning (hul; 
trappeformet; tett)

•  Kjøtt: Lukt, smak, farge, konsistens
•  Sporepulver: Hvitt, krem, oker, okergult, eggegult
•  Økologi: Hvilke treslag finnes i en radius på 20 

meter?

Vær nøye på at du bare sjekker 
friske fruktlegemer. Gamle 
sopper kan miste mange av 
sine beste karaktertrekk, både 
etter å ha stått lenge i skogen 
eller å ha blitt plukket for en 
stund siden. Ikke kast bort tid 
på råtten sopp, det er alltid mer 

å hente litt lenger inn på stien. 
Kremlekunnskap gir deg en spennende og lang 

soppsesong. Kremlene kan komme i juni, og noen 
arter vokser langt ut i sesongen. Du finner flere arter 
i løvskog og blandingsskog enn i ren barskog, men 
det er i barskogen du finner mest av spiselige og lett 
gjenkjennelige kremler. Når det kommer regn etter 
tørke, gå gjerne på kremlejakt i åpne landskap, parker 
og gravlunder. Her trenger regnet raskest ned og gir 
gode vekstforhold. Inne i skogen kan det ta mye lenger 
tid før vannet trenger ned og bærer frukter, bokstavelig 
talt.

 Velkommen til kremlenes vidunderlige verden!

Her ser man forskjellen på strukturen i kjøttet for 
en kremle og andre sopper med trevlet kjøtt. 
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Alle lenker, kilder og tips til videre lesning 
finner du på bladets nettsider 
bladet.soppognyttevekster.no. Hvis du 
skanner QR-koden, kommer du dit direkte. 

Grønn kremlesnylter etterlyses! 
 Av Anna-Elise Torkelsen  
 (a.e.torkelsen@nhm.uio.no) og Katriina  
 Bendiksen (katriina.bendiksen@nhm.uio.no) 

Ofte finner sopplukkere merkelige sopper – skivesopper 
som mangler skiver, skivesopper med «grønne årer» 
på undersiden av hatten eller sjampinjonger med rosa 
hatter - og tar kontakt med 
Soppherbariet på Botanisk 
museum for å finne ut hva dette 
kan være. 

Det er sopper i slekten 
soppsnyltere Hypomyces som 
er årsaken til at kjente sopper 
forandrer utseende. I Norge er det 
kjent 8-10 soppsnyltere og syv 
har norske navn. Artene snylter 
på ulike soppgrupper: kjuker, 
rørsopper og skivesopper og 
mange er lett synlige på grunn 
av sine fargesterke fruktlegemer – grønt, oransje, gul og 
rosa.

Dr.Kadri Põldmaa, estisk mykolog og tilknyttet 
universitetet i Tartu, arbeider med slekten Hypomyces 
og nærstående slekter. Kadri har revidert innsamlet 
materiale som tilhører Botanisk museum og har 
ombestemt en del av vårt materiale. Hennes revisjoner 
viser at norske innsamlinger bestemt til blek riskesnylter 
H. lateritius, er to arter, en som snylter på skjeggriske 
og blek skjeggriske og en annen art på matriskene. 
Det er blek riskesnylter som snylter på matriskene og 
danner et kremfarget overtrekk på skivene, mens arten 

på skjeggriske og blek skjeggriske er H. lithuanicus (=H. 
spadiceus). Den sees som et grågrønnbrunt overtrekk og 
har ikke norsk navn. Det er gjort flest innsamlinger av 
arten som snylter på skjeggriskene. 

Så til grønn kremlesnylter H. luteovirens. Denne 
irrgrønne, noen ganger nesten svarte snylteren på 

kremler er lett kjennelig, med 
ca 100 innsamlinger i herbariet. 
Men hvilke kremler snylter den 
på? Det er spørsmålet Kadri 
ønsker å besvare, for det er 
sjelden verten er oppgitt og 
umulig å se av materialet slik 
snylteren forandrer kremlen. 
For å finne hvilken/hvilke verter 
grønn kremlesnylter har, må 
vertskremlen DNA–undersøkes, 
og derfor ønsker hun materiale 
av snylteren. 

Finner du den i høst, så send materialet (helst tørket) 
til Naturhistorisk museum, Soppherbariet v/
Katriina Bendiksen, Universitetet i Oslo, Postboks 
1172 Blindern, 0318 Oslo med opplysninger om 
funnsted (med koordinater), voksested, innsamler og 
innsamlingsdato. Materiale som kommer inn i løpet 
av høsten sendes samlet videre til Kadri Põldmaa.
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Det �nnes kilovis av grunner 
til å ta vare på myrene våre

Flomdemper, karbonlager, leveområde, historisk arkiv

Vil du hjelpe?
Send MYR til 2160. Da gir du 100 kroner 

til arbeidet for å redde verdifulle naturtyper.

www.sabima.no
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Bestemmelsesnøkler til 
besvær
Bestemmelsesnøkler er fascinerende. 
De framstår gjerne som komplette og 
rasjonelle systemer der du steg for steg kan 
artsbestemme soppen du har foran deg. Men 
hvor ofte har du klart å bruke en slik nøkkel på 
den måten? Er det slik at nøkler overselger? Er 
problemet bare at vi ikke klarer å bruke dem 
riktig? Eller handler det bare om at du ikke har 
funnet nøklene som passer ditt kunnskapsnivå?

Selv Carl von Linné (1707-1778), som har fått æren av 
å være den som etablerte den moderne taksonomien, 
hadde problemer med soppriket. Prinsipielt fordi han 
mente at ”soppene er et streifende pakk, som røver alt 
hva de finner forlatt av plantene, når disse går i hi for 
vinteren”. I praksis fordi ”ikke noe annet i naturen er 
så foranderlig som soppene, og med en slik mengde 
av tvil vil det være vanskelig med undersøkelser og 
artsbestemmelser”.  

Verden har kommet videre siden den gang, men mer 
på det prinsippelle enn det praktiske. Fortsatt sliter vi 
med artsbestemmelser og systemer for hvordan det 
kan gjøres, både som amatører og fagpersoner. Selv 
om nøklene kan være en prøvelse, så trenger vi dem, i 
en eller annen form. Uten nøkler hadde vi bare hatt en 
endeløs rekke av enkeltfakta. Nøkler er kunnskap satt i 
system. 

To typer nøkler
Det er viktig å være klar over at det finnes to forskjellige 
typer bestemmelsesnøkler. I praksis handler det om 
hvorvidt du har én eller flere innganger til hvordan du 
starter bestemmelsen. Én-inngangsnøkkelen er den 

klassiske, der du gjennom en rekke enten-eller-spørsmål 
og hvis-så-valg vikler deg fram til artsbestemmelsen 
som i et spill eller på et kart. Slike nøkler kalles gjerne 
analytiske eller dikotome etter det greske ordet for 
todelt. Ved hvert veiskille må du gjøre et valg.  Fler-
inngangsnøkkelen gir deg mulighet til å ta utgangspunkt 
i det du faktisk ser og starte prosessen derfra. Den er 
mye mer åpen, og lar deg prøve ut flere alternativer uten 
at du nødvendigvis mister oversikten eller retningen.  
Slike nøkler kalles synoptiske, etter gresk for oversikt.  

Sann/falsk, svart/hvit, enten/eller er dikotomier, mens 
både/og er det alternative, synoptiske utgangspunktet.  
Spissformulert enda mer kan man si at en dikotom 
nøkkel gjør at du kan orientere deg i labyrinten etter 
at du har gått inn i den, mens en synoptisk nøkkel gjør 
at du hele tiden ser labyrinten utenfra, om ikke alltid 
ovenfra. Dikotome nøkler egner seg for å trykkes på 
papir og er mest funksjonelle for avgrensede områder 
eller slekter, mens synoptiske nøkler fungerer mer som 
en database du søker i, og kan i prinsippet omfatte hele 
soppriket. 

Hva ønsker du av en nøkkel?
Hvis du går inn i en nøkkel for å finne en rask og lett vei 
fram til sikker artsbestemmelse, så er det den dikotome 
du velger.  Men da må du også ha dine grunnleggende 
soppkunnskaper i orden. En nybegynner er fortapt bak 
første sving. For hvilken farge har hatten, egentlig? 
Er skivefestet helt tilvokst eller bare delvis? Lukter 
den mandel eller er den bare gammel? Og hvilket tre 
i blandingsskogen vokste den nærmest? Det er utrolig 
vanskelig å redusere alle faktorene til så tydelige og rene 
valg som en dikotomisk nøkkel krever. Feilen mange 
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gjør er da å ønsketenke at man ser det valget man må 
gjøre for å komme videre. Det kan bære feil avsted. Og 
gjør du et feil valg midtveis i løypa, havner du selvsagt 
helt på feil jorde.  

Hvis du er mer ute etter å sirkle inn hva du har foran 
deg på en åpen måte, så velger du en synoptisk nøkkel. 
Der definerer du alt du ser og vet om fruktlegemet og 
hvor det vokste, og lar det stå til. Om du er i tvil om 
skivefeste, lukt eller fargenyanse, så trenger du ikke å 
velge dette for å komme videre, slik du ofte må under 
det dikotome regimet. Du kommer deg derfor raskt 
fram til noen mulige arter for en soppen du ønsker 
å bestemme, og derfra kan du lete videre. Prøv å 
justere med andre nyanser av hattfarger, størrelser og 
skivefester, hvis nøkkelen er bygget opp slik. Se på 
bildene, om det er noe du kjenner igjen på soppen foran 
deg. Du lærer masse underveis i en slik prosess, om 
slekter og familier og forskjellige kjennetegn. Du blir 
utfordret på å gjøre valg uten at du blir sittende med 
svarteper om du velger feil. Ulempen med synoptiske 
nøkler er at du ikke går så raskt etter arten, men sirkler 
inn en begrenset gruppe arter, snarere enn å ende opp 
med én. Kanskje må du gå til en helt annen kilde - den 
store soppboken din eller søk på Internett - for å komme 
til bunns til svaret. 

Vitenskap eller hjelpemiddel?
Hvorfor er bestemmelsesnøkler så forskjellige? Vi må 
forstå at slike nøkler fyller forskjellige behov i en stor 
verden av kunnskap. Ditt behov for å vite om soppen 
foran deg er spiselig, er helt annerledes enn mykologens 
ønske om et vanntett system for å beskrive en hel 
soppslekt.  

Man kan grovt dele nøklene inn i tre nivåer. 
Mykologen velger nøklene i Funga Nordica, med 
Nordens ”offisielle” soppbeskrivelser.  Disse er 
strengt vitenskaplige, og går opp løypa innenfor de 
fylogenetiske slektene. Det neste nivået er for den 
kunnskapsrike amatøren. Nøklene her drar fram det 
morfologiske, mikroskopiske og økologiske, og har 
som mål å gi en komplett beskrivelse av alle artene 
innen en slekt eller soppgruppe. Det tredje nivået er 

kanskje mer et hjelpemiddel for nybegynnerne enn en 
egentlig nøkkel. Her prøver man på en pedagogisk måte 
å redusere deler av an slekt eller soppgruppe til å bli 
forståelig på en mer systematisk måte enn når man leter 
i soppbøkene. Temaet kan være de mest vanlige artene 
eller de spiselige artene innenfor en slekt. 

Men også innenfor disse tre nivåene er nøklene meget 
forskjellige. Alle nøkler innebærer utstrakt tolkning og 
rasjonalisering av mykologisk kunnskap. De blir til i 
skjæringspunktet mellom fagkunnskap og pedagogisk 
tilrettelegging, og farges også av at de lages av personer 
som har hatt sitt eget utgangpunkt for prosjektet. Det 
finnes ingen ”offisielle” nøkler vedtatt i «sopptinget», og 
det skal vi kanskje bare være glade for? 

La ikke alle disse motforestillingene og utfordringene 
stoppe deg. Å bruke nøkler er en sunn og god 
læringsprosess, både for å dobbeltsjekke dine antakelser 
og for å få den store oversikten under huden. Vi skal se 
på noen nøkler som alle prøver å sirkle inn kremlene.

Nettstedet Mycokey (www.mycokey.com) 
Danske Mycokey er den mest omfattende og lærerike 
databasen for soppkunnskap du kan tenke deg. Den 
er på samme tid både nøkkel og kunnskapsbase, og 
tilbyr mengder av ekstrastoff og referanser. Men den 
krever at du setter deg inn i systemet og du må forstå at 
det er mest en base for å bestemme slekter, ikke arter. 
Mycokey finnes både som en gratis versjon på nettet 
og en kjøpeversjon som du kan installere på din egen 
maskin. Den fungerer både på PC og Mac, koster 400 
DKK og er nå ute i versjon 4.0. Grunnspråket er enten 
engelsk eller dansk. 

Det er en viss forskjell mellom nettversjonen og 
kjøpeversjonen. Kjøpeversjonen er definitivt mer 
komplett. Versjonen på nettet inneholder et enklere 
bestemmelsesverktøy som omfatter skivesopper, 
rørsopper, piggsopper og kantareller, mens 
kjøpeversjonen byr på alle data om de fleste slekter i 
hele soppriket. I tall omfatter den 1100 slekter, 8400 
fotografier av 3300 arter, 600 undernøkler som pdf-er 
og 24.000 referanser til annen litteratur og nettsteder. 
Hvis du liker nettversjonen, så får du anledning til å teste 

!
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fullversjonen med en gratis 14 dagers prøveperiode.
Mycokey er en rendyrket synoptisk nøkkel der du 

kan søke med karaktertrekk på tvers av alle slekter i 
soppriket.  Du har mange innfallsvinkler, fra å gå rett 
på slekter med vanlig tekstsøk eller ved å krysse ut 
forskjellige karaktertrekk fra visuelle oversikter, på 
flere nivåer og med forskjellige hurtigknapper. Her 
er det særlig lærerikt å krysse inn og ut forskjellige 
karaktertrekk, da ser du direkte hvilke slekter som 
kommer og går i forslagslisten. Når du nærmer 
deg et resultat, kan du sammenlikne arter og få opp 
sammenstillinger av bilder i de aktuelle slektene du 
jobber med. 

For de store soppgruppene ligger også artene inne, 
med bilder, beskrivelser og nasjonale navn på dansk, 
norsk, svensk, engelsk, fransk, tysk og nederlandsk. 
Du har direkteknapper til bildesøk på Google og til 
forskjellige internasjonale, mykologiske databaser.  På 
dette nivået fungerer Mycokey som en god soppbok 
du kan bla fram og tilbake i, og etter hvert begynne å 
nærme deg en konklusjon på soppen du prøver ut med. 

Hvis du skal bruke Mycokey for kremler, så vil du 
ha 122 arter å velge mellom, om du går rett på slekten 
i databasen. Går du via den synoptiske nøkkelen og 
legger inn hattfarge, stilkfarge, aktuelle størrelsesmål, 
etc. vil du raskt få betydelig færre alternativer. På dette 
punktet kan du finne fram alle dine andre soppbøker, 
nøkler og huskelapper og begynne å lete, slik vi 
ofte gjør når vi føler at vi er på sporet av noe. Det er 
bare nøkkelens opphavsperson som har behov for at 
systemet er komplett i seg selv, vi som brukere har lov 
og plikt til å shoppe rundt i all den informasjonen vi 
har til rådighet.  

Når alt positivt er sagt, så er det også gjort noen 
grep som ikke er optimale, men som har sine praktiske 
begrunnelser. For eksempel at skjermbildet ikke fyller 
hele skjermen. Begrunnelsen er at det komplette 
materialet med fullformat bilder da ville blitt for stort, 
allerede nå er den installerte versjonen på 1,6 Gb.  En 
annen funksjon jeg savner er tilbake-knappen. Den 
finnes ikke. Det kan være irriterende å måtte starte på 

nytt etter at du opplagt bommet i en sammenlikning av 
to slekter ganske langt ut i prosessen.  Men fordi det er 
en såpass omfattende database i bunnen, så ville en slik 
løsning rett og slett kostet for mye å få til. Sånn må det 
bli når man skal lage en så omfattende databaseløsning 
for det som nok har vært småpenger i forhold til hva 
en stor kommersiell eller offentlig aktør ville brukt på 
et tilsvarende prosjekt. Jens H. Petersen og Thomas 
Læssøe begynte arbeidet rett før årtusenskiftet, og har 
helt sikkert hatt tunge stunder underveis i det de planla 
som et treårsprosjekt.  15 år senere har dataverdenen 
utviklet seg enormt, og vi har store krav til design og 
funksjonalitet. Det koster å oppgradere både i faglig tid 
og i innkjøpte konsulenttimer. Noen valg man gjorde 
da, kommer man aldri utenom. Men dette er småpirk i 
et prosjekt som opphavspersonene skal ha all ære av og 
som fortjener en mye større brukergruppe enn de 1000 
som har det idag. 

Nøkkelen ”Skørhat (Russula)” fra Danmarks 
svampeatlas
Jens H. Petersen har også sammen med avdøde Jan 
Vesterholt laget en mer klassisk kremlenøkkel som 
en del av prosjektet Danmarks svampatlas (www.
svampeatlas.dk). Som papirversjon er den definitivt mest 
dikotom, men fordi nett-pdf-en er koplet til Mycokey, 
er den til en viss grad synoptisk ved at du lett kan gå 
ut og dobbeltsjekke på artene, for så å vende tilbake til 
hovedløpet. Det er en styrke. 

Først må du gjennom en side med ”nøkler til 
undernøkler” med åtte trinn. Herfra blir du ført ut til de 
ni undernøklene som bestemmer til sammen 112 arter.  
Disse undernøklene har fra 4 til 38 punkter.  Det er en 
klassisk og systematisk bestemmelse med både synlige, 
morfologiske kjennetegn, beskrivelse og tegninger av 
sporer, samt andre mikroskopiske trekk og hvordan 
soppen reagerer på diverse kjemiske stoffer. 

En slik nøkkel har noen iboende problemer. 
Sporepulverets farge er en vanskelig variabel. Dels å få 
den ekte fargen ut av den faktiske soppen, dels for så å 
sammenlikne mot et skjermbilde eller papirutskrift du 
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Høstsopptreffet 2013: Deltakerne artsbestemmer sopp til utstillingen.



17SN - 3/2014

ikke nødvendigvis har helt kontroll på når det gjelder 
fargebalanse. Den har også noen utrolig vanskelige 
elementer, som for eksempel at fagerkremle Russula 
lepida har ”kjøtt med ettersmak av cedertre”. Som at 
vi vet hvordan den smaker, selv om det tradisjonelt var 
tresorten som ble brukt i blyanter og sigarkasser? 

Denne nøkkelen er ikke for nybegynnere, kanskje 
ikke engang for viderekomne amatører. Det er lett å gå 
seg bort. Da er du mer tjent med å bla i soppbøker og 
lete i bilder på nettet, for så å avgrense soppen til en 
håndfull aktuelle arter. Derfra kan du ta fram nøkkelen 
igjen og se om ”dine” funn går opp i nøkkelen.

Bestemmelsesnøkkel for 12 kremler, fra Norske 
sopper
Inger Lagset Egelands Norske Sopper (4. utgave i 
2011)) er en av de bestselgende soppbøkene på det 
norske markedet. Boken har flere korte og avgrensende 
nøkler for utvalgte arter i utvalgte slekter. I kapitlet om 
kremler har hun med en enkel nøkkel for de 12 vanligste 
kremlene, som kan være et godt begynnersted for deg 
som vil mer inn i kremlenes verden.  Men fordi den er så 
begrenset i antallet, så står man også i fare for å presse 
andre kremler inn i skjemaet, om man ikke forstår at det 
finnes 140 arter til der ute... 

Det er en enkel, dikotom nøkkel, som også peker til 
beskrivelsene av enkeltartene lenger ut i boken. Den gir 
en god pekepinn på hvordan slike nøkler bygges opp, og 
her er den i sin helhet: 

1 
A. Kjøtt hardt og kompakt , som rå potet; hatt hvit, 

hvitaktig, grå, sotgrå eller svart > 2.
B. Kjøtt har løsere konsistens , som eple eller tørr ost; 

hatt med klare, livlige farger > 3.

2 
A. Hatt gråhvit til sotgrå. Skiver svært tykke, fjerntstilte 

med ulik lengde; kjøtt rødner ved overskjæring > 
svartkremle.

B. Hatt hvit eller hvitaktig, matt og som oftest med jord 
eller bøss på; skiver middels tette og nedløpende; 
kjøtt rødner ikke, men kan ha brune flekker > 
traktkremle.

3 
A. Hatt gul, rødgul, oransje, brungul eller honninggul 

> 4.
B. Hatt grønn, olivengrønn, rød, brunrød eller fiolett > 6.

4
A. Hatt brungul eller honninggul med riflet hattkant; 

vond lukt som av harskt fett; innvendig er stilk 
kamret (sees hvis den splittes) > stankkremle.

B. Hatt gul, rødgul eller oransje, ikke vond lukt, ikke 
kamret stilk > 5.

5 
A. Hatt rødgul, gulrød eller oransje, kjøtt grått med 

alderen , mild eller svakt skarp smak > gulrød kremle.
B. Hatt gul > mild gulkremle. 

6 
A. Hatt grønn, men kan bli avbleket; skiver hvite, men 

får rustbrune flekker > grønnkremle.
B. Hatt brungrønn, olivengrønn, brun, rød eller fiolett 

> 7.

7 
A. Hatt brun, brungrønn eller olivenbrun; kjøtt får brune 

flekker ved behandling; lukt som av krabbe eller sild, 
kommer best fram når sopp har ligget en stund eller 
er gammel > sildekremle.

B. Hatt mer eller mindre rød , rødbrun, mørkebrun eller 
fiolett > 8.

8
A. Hatthud kortere enn hatt, så hvitt kjøtt kan sees i 

hattkant («den viser tenner», «huden har krympet»); 
mild, god smak > nøttekremle.

B. Hatthud rekker helt fram til kant > 9. 

9 
A. Sopp relativt liten; hatt skinnende flaggrød eller 

blodrød; skiver, stilk og sporepulver hvitt; smak 
brennende skarp. Farge kan være sterkt avbleket > 
giftkremle.

B. Sopp middelstor eller stor, mild smak > 10.

10
A. Skiver er brede, tykke og ganske fjernt  stilte; tydelige 

tverrårer mellom skiver. De sees når det skjæres 
bort noe av skiver nesten helt inntil hattkjøtt > 
mandelkremle.

B. Skiver vanlige, ikke tverrårer > 11.

11 
A. Hatt blodrød, skiver og kjøtt får brune flekker 

ved trykk; lukter av krabbe eller sildelake, lukten 
kommer best fram når soppen har ligget en stund > 
rød sildekremle.

B. Hatt rød eller noe avbleket, kjøtt uforanderlig hvitt, 
ubetydelig lukt; vokser på litt fuktige steder > 
storkremle.

(Fra Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr: Norske 
sopper (2011), s. 209. Gjengitt med tillatelse fra 
forfatteren) 

Alle lenker, kilder og tips til videre lesning 
finner du på bladets nettsider 
bladet.soppognyttevekster.no. Hvis du 
skanner QR-koden, kommer du dit direkte. 
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Hva slags bestemmelsesnøkler trenger det 
norske soppmiljøet?

Men alle valgene - med unntak av hatthudstruktur - går 
på makrokarakterer, altså de vi kan se med det blotte 
øyet. For hvert valg får du en bokstav, og gjennom 
kombinasjonen av disse bokstavene fra det synoptiske, 
kan du gå inn i en tabell som fører deg direkte til arten 
eller til den riktige av de dikotome undernøklene - 
forhåpentligvis. 

Eddi gjør også et poeng av at du ikke nødvendigvis 
trenger å gå inn i de dikotome undernøklene. Du 
har allerede avgrenset søket ditt så mye, at du kan 
“smugtitte” på artene som er listet opp i nøkkelen og lete 
videre i soppbøker og på nettet etter enkeltartene. Slik 
kan fagmykologen bruke det komplette oppsettet, mens 
amatøren det innledende. 

I tillegg til den synoptiske hovednøkkelen og de 
dikotome undernøklene, inneholder kremleheftet 
også to rene, dikotome nøkler til tettkremle- og 
sildekremlegruppen. 

Serien til Kibby har fått en viss utbredelse i Norge, 
men bør kunne nå flere selv om den mangler enkelte 
nordlige arter. Den fyller likevel et tomrom her, mellom 
de generelle feltguidene og “slektsmursteinene” som 
ofte utgis på tysk, fransk og italiensk. Også i England har 
Kibbys bøker dekket dette markedet og bøkene har solgt 
godt der. 

Geoffrey Kibby er en engelsk kapasitet innen 
feltmykologi, og har vært redaktør av Field Mycology 
i 15 år, amatør-tidsskriftet til The British Mycological 
Society. Han forteller at han har en utgivelse for risker 
i samme serie straks klar for utgivelse. I tillegg jobber 
han med en større feltguide med 1000 arter, som vil være 
illustrert med forfatterens egne tegninger og malerier. 

Han har et uttalt ønske om å nå fram 
både til den entusiastiske amatøren 
så vel som til fagpersonen; til alle 
dem som har innsett at de generelle 
soppbøkene har store begrensninger. 

Eddi kunne ikke vært mer enig, 
og håper at flere begynner å bruke 
bøker på dette nivået. - Det er klart 
engelsken kan være en utfordring 
for å bruke Kibbys hefter, men det 
kan også være at det mykologiske 
fagspråket generelt stopper folk, 
uansett hvilket språk boken er på.

Geoffrey Kibby utgir bøker på eget 
forlag. De er tilgjengelige på flere nettbokhandler eller 
kan kjøpes direkte fra forfatteren. Prisene hos Kibby er 
enten £20 (Russula, Boletes) eller £15 for de tre andre. 
I tillegg kommer porto. Du kan bestille ved å sende en 
mail til fieldmycol@yahoo.co.uk. 

Eddi Johannesen med Kibbys samlede.

- Nøkler må lages for konkrete målgrupper. Ikke alt kan 
passe alle. Strukturen og det mykologiske fagspråket må 
bygges opp slik at det passer til brukerens kunnskapsnivå 
og behov, sier Eddi Johannesen, leder av Norges sopp- og 
nyttevekstforbund. Nøklene i Funga Nordica er laget 
for mykologer og dyktige amatører. Hvis du ikke kan 
fagspråket, så blir slike nøkler helt meningsløse. 

Vi utfordret Eddi til å gå gjennom en engelsk serie 
med felthåndbøker som i stor grad er bygget opp rundt 
nøkler. Forfatteren er Geoffrey Kibby, og foreløpig er 
disse titlene utgitt:

The genus Russula in Great Britain (120 sider)
The genus Agaricus in Great Britain (52 sider )
The genus Tricholoma in Great Britain (46 sider)
The genus Amanita in Great Britain (50 sider)
British Boletes (80 sider) 
Bøkene er utgitt de siste 2-3 årene, rikt illustrert 

med fotografier, i A4-format og enten heftet eller 
spiralinnbundet. Innholdet og presentasjonen er bygget 
opp med en blanding av synoptiske og dikotome nøkler.

 - På flere måter er bokserien forbilledlig og et 
eksempel til etterfølgelse, mener Eddi. - Jeg synes 
også jeg ser en viss pedagogisk utvikling, ved at 
Kibby i de første heftene i større grad baserer seg på 
mikroskopiske karakterer enn de senere gjør. Det er 
riktig valg for at flere skal henge med lenger. Hvis man 
i nøkler begynner med mikroskopiske kjennetegn, for 
eksempel sporekarakteristika, er løpet kjørt for de aller 
fleste soppinteresserte, dessverre. I de nyere bøkene 
er også skillekarakterene satt i kursiv, mens resten av 
beskrivelsen i nøklene er i normaltekst. Det gjør det 
lettere og raskere å bevege seg framover i nøkkelen, man 
slipper å lese masse tekst for å 
komme fram til konklusjonen.

Men det er grepet med å 
blande synoptiske og dikotome 
nøkler som tiltaler Eddi mest. 
Vi ba ham se spesielt på 
kremleheftet, for å følge opp 
temaet i denne utgaven av bladet. 

- Heftet dekker 184 arter. Det 
er altså mye å orientere seg i. 
Men gjennom den innledende 
synoptiske nøkkelen kan man 
ganske lett komme ned til 
under 10 aktuelle arter, som 
man så kan snevre inn videre 
fra gjennom dikotome undernøkler, som det finnes 
76 av. Det er klart at det krever litt kunnskap, men 
den synoptiske delen bør kunne brukes av en ganske 
stor gruppe soppinteresserte. Her må du velge på 8 
hovedkarakterer, som igjen har fra 2 til 8 undervalg. 



19SN - 3/2014

Bli med på sopptur til 
Kina i august 2015!
Provinsen Yunnan helt sør i Kina er et 
verdens rikeste soppområder. Her vokser 
innpå 250 spiselige arter og 150 av dem tilbys 
på markedene. For dette er landet som også 
virkelig elsker sopp, og en hotpot med vill sopp 
er det dyreste du kan få på restaurantene. Visste du 
at 75 % av all tørket steinsopp kommer fra Kina og 
det meste fra Yunnan? Selv foretrekker de den gule 
rørsoppen, eller arter av termittsopp. Om da ikke man 
virkelig slår på stortrommen og kjøper matsutake. 

Alt dette kan du opplever på turen, som inkluderer 
plukking av sopp i skogene, besøk på de mange markedene, 
og ikke minst all soppmaten! Vi besøker fra nord Shangri-La, 
Lijiang, Dali og Nanhua, før vi ender opp i Kunming, byen med 
evig vår. I tillegg til dypdykket i Yunnans soppverden, blir det også 
rikelig anledning til å besøke flotte severdigheter som en del av turen. Det 
blir også mulig å gjøre et ekstra besøk i Beijing og se de store severdighetene 
som Den forbudte by og Den kinesiske mur. Soppfaglig reiseleder er Pål 
Karlsen, forfatter av den nye boken om steinsopp, som har besøkt området. Arrangør 
av turen er Mitt Kina , i samarbeid med Sopp- og nyttevekstforbundet. 

Se fullt reiseprogram på www.mittkina.no/sopp2015. For info og påmelding, ta kontakt 
med Hu Ying (ying@mittkina.no; tel. 23 33 28 80, mobil 911 25 131) 

ANNONSER

HØSTSOPPTREFFET 2014 
Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening inviterer til langhelg med nonstop 
sopp på Sørmarka litt sørøst for Oslo og med flotte Østmarka som hovedområde for turene. 

Etternølere kalles! Vi har fortsatt noen ledige plasser, men vær rask!
Vi begynner allerede om ettermid-
dagen torsdag 11. september med 
en fagdag. Denne blir også litt 
annerledes enn før. Tema vil være 
soppenes taksonomi, altså hvordan 
vi plasserer enkeltartene i slekter og 
familier. Selve Høstsopptreffet 
begynner fredag 12. og varer til 
søndag 14, og følger det tradisjons-rike oppsettet fra tidligere år. Men vi i har også noen nye 
grep. På lørdag blir et miniseminar om Sopp og lukt (begrenset antall plasser!) og for dere som 
besøker Høstsopptreffet for første gang skal vi lage en ordning som gjør at dere raskere kommer 
inn i miljøet. 

Du finner all nødvendig informasjon på www.neslekremla.no/hostsopptreffet2014. 
Eller du kan kontakte Tove Jacobsen (917 22 449, tove.jacobsen@getmail.no) om det er 
noe du lurer på. 

Kun for medlemmer 
av Norges sopp- og 
nyttevekstforbund!



20 SN - 3/2014

1

«Tråkk ikke på plenen» 
En vandring i høyt og lavt gress i Nedre Glommaregionen

Parker, kirkegårder og lignende er flotte 
steder for soppturer. For matsoppentusiasten 
er det nok ikke så veldig mye å hente, men 
noe kan man finne. For oss feltmykologer at 
det desto mer spennende, for det finnes en 
del uvanlige sopparter der. 

 Tekst og foto: Ingvild Rokseth og Morten  
 Pettersen, Fredrikstad soppforening  

Det er mange fordeler med disse områdene. Her unngår 
man mer eller mindre å forsere bratte åskammer, 
krype under eller klatre over veltede trær, eller hoppe 
over bekker og myrhull. Det er bare å spasere rundt 
i ro og mak for å se etter sopparter. Erfaringsmessig 
kan det være mange. Ulempen er at gresset på disse 
stedene klippes for ofte, og gjerne da en dag eller to før 
turen vi hadde planlagt og sett frem til... Da må vi se 
i trærne: Er plenen nyklippet, så er vedboende arter et 
greit alternativ. Det er i tillegg en rekke kulturminner 
knyttet til flere av disse grøntområdene i Nedre 
Glommaregionen, så det er alltid noe å «oppdage».

Vi har her plukket ut noen av de stedene vi besøker 
ofte, men det finnes mange andre parker, kirkegårder 
og grøntanlegg som ikke er tatt med. Bli med på en tur 
i gresset!

Borregårdsparken
Borregård er en tidligere kongs- og herregård, med 
en historie langt tilbake i tid. Den ligger i Sarpsborg 
kommune. Det tilhørende parkområdet er tettvokst med 
trær. Lite lys slipper igjennom, men sopp finnes det 
mye av. Treslag i parken er spisslønn, hestekastanje, 
bjørk, osp, alm, bøk, svartor, lind, rødhyll, selje, lerk 
og eik. Kremler dominerer. Av andre sopparter er 
det blant annet risker, fluesopper, skrubb, steinsopp, 
musseronger, slørsopp, sjampinjonger og trevlesopp. 
Uvanlige arter vi har funnet her er Roys rødspore 

Entoloma kristiansenii, lærfarget kamfluesopp 
Amanita lividopallescens, kopperkremle Russula 
cuprea, melfotkremle, Russula farinipes , Inocybe 
putilla og Otidea formicarum. Vedboende arter som 
gulrandkjuke Phaeolus schweinitzii, almeknippesopp 
Hypsizygus ulmarius, svovelkjuke Laetiporus sulphureus 
og stor sliresopp Volvariella bombycina har vi funnet i 
Borregårdsparken. 

Hafslundparken
Parkområdet til Hafslund Hovedgård ligger også i 
Sarpsborg kommune, og tilhører industrikonsernet 
Hafslund ASA. Området er et fredet kulturminne. 
Parken er på nær 100 mål, med store løvtrær. 
Lindetrærne som danner den vakre alleen ned mot selve 
parken er ca. 260 år gammel. Hassel, kastanje, bøk, 
lønn, or, eik, lerk, osp og bjørk er noen av de andre 
treslagene. De står ganske spredt, så lyset slipper lett 
inn i parken. Av sopparter er det kremler som dominerer 
også her. Andre slekter er trevlesopp, slørsopp, risker, 
sjampinjonger og rørsopp for å nevne noen. Bleklodden 
steinsopp Boletus reticulatus og skarlagenrørsopp 
Xerocomus rubellus er det mye av. Av mer uvanlige 
arter vi har funnet er kastansjerørsopp Gyroporus 
castaneus, knippesprøsopp Psathyrella multipedata, 
gyllenkremle Russula font-queri, hagestanksopp 
Mutinus ravenelii , Entoloma gerriae og Agaricus 
pampeanus. Vedboende arter i parken er oksetungesopp 
Fistulina hepatica, gulrandkjuke, trappepiggsopp 
Climacodon septentrionalis, korallkjuke Grifola 
frondosa og svovelkjuke. 
 
Krigskirkegården
Krigskirkegården ble anlagt i 1789. Nærmere vår tid 
er kirkegården brukt til graver for allierte soldater, 
og særlig fra Den første verdenskrig. Den ligger i 
Fredrikstad kommune. Her er det bl.a. eik, bøk, ask, 
hestekastanje, lønn og bjørk. Av sopparter er det mye 
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rødspore, vokssopp og kremler. Andre arter er skrubb, 
musseronger, køllesopp, risker, trevlesopp og munkehatt. 
De mer uvanlige artene vi har funnet her kan nevnes 
kalkbegermorkel Helvella chinensis, vrangjordtunge 
Microglossum atropurpureum, vranglodnetunge 
Trichoglussum walteri og Conocybe inocybeoides.

Merkelig nok er det lite vedboende arter her.

Borge kapell
Kapellet ligger langs Oldtidsveien i Fredrikstad 
kommune, og ble tatt i bruk i 1961. Området er omgitt 
av skog, så i tillegg til plenarter, finnes også en del 
sopparter som normalt finnes i skog. Eik, furu, lønn 
og bjørk er noen av treslagene inne i parkområdet. 
Trevlesopp, vokssopp, reddiksopp, rødsporer, skrubb, 
musseronger og kremler er det mulig å finne her. 
Av de mer uvanlige artene vi har funnet kan nevnes 
rotreddiksopp Hebeloma radicosum, Hebeloma cavipes, 
Agaricus ocecanus og Coprinellus flocculosus.

Hunnfeltet
På dette feltet er det registrert nærmere 150 synlige 
fornminner fra yngre steinalder, bronsealder og 
jernalder. Det ligger i Fredrikstad kommune. Gresset er 
relativt høyt, men blir klippet med jevne mellomrom. 
I tillegg beiter det sau her. Osp, gran, bjørk, furu og 
einer er treslag i området. Vokssopp, klokkehatt, 
kremler, flekkskivesopp, traktsopp, grynhatt, kantarell, 
slimskjellsopp og skrubb finnes bl.a. her. Blågrå 
østerssopp kan det være mye av. Mer uvanlige arter vi 
har funnet er papillvokssopp Hygrocybe subpapillata, 
slimjordtunge Geoglossum difforme, rusporet 
flekkskivesopp Panaeolus olivaceus og Flammulaster 
subincarnatus.

Andre funn.
Vi har også funnet en del uvanlige arter andre steder vi 
har besøkt her i området. For eksempel rosa køllesopp 
Clavaria rosea, oransje blodrørsopp Boletus queletii, 
rutekremle Russula virescens og rødskivevokssopp 
Hygrocybe quieta for å nevne noen. Så dere som skal 
til Østfold, på ferie eller på gjennomreise på «harrytur», 
beregn god tid og besøk grøntanleggene i fylket. Kan 
være mye spennende sopparter å finne.

God tur!

Alle lenker, kilder og tips til videre lesning 
finner du på bladets nettsider 
bladet.soppognyttevekster.no. Hvis du 
skanner QR-koden, kommer du dit direkte. 

1 og 2. Agaricus oceanus ved Borge kapell
3.  Agaricus pampeanus i Hafslundparken 
4.  Rosakøllesopp Clavaria fumosa
5.  Conocybe inocybeoides på Krigskirkegården. 
6.  Borregårdsparken
7.  Hafslundparken
8.  Sinobergrynhatt Cystodermella cinnabarina på 

Hunnfeltet
9.  Entoloma pseudocoelestinum på Krigskirkegården
10.  Slimjordtunge Geoglossum difforme på Hunnfeltet
11. Hebeloma cavipes ved Borge kapell
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Svartelistet søtsak
Da barna mine var små, var favorittplanten 
deres i hagen uten tvil spansk kjørvel Myrrhis 
odorata. Det var de umodne frøene, med sin 
behagelig søte anissmak, som tiltalte dem. 
For den eldre generasjonen minner smaken 
om det tradisjonsrike dropset “Kongen 
av Danmark”, som fortsatt lages som et 
nisjeprodukt i hele Skandinavia. Attraksjonen 
ser ut til å være universell. Min venn Telsing 
i Canada fortalte meg at de grønne frøene er 
så velsmakende at barna hennes kaller dem 
godteri. 

 Av Stephen Barstow (sbarstow2@gmail.com) 

Så populære var frøene hjemme i vår hage at plantene 
sjelden sådde seg selv og det var først etter at barna 
flyttet ut at det gikk opp for meg hvor invaderende 
denne arten egentlig er. Her i Norge er den på 
den nasjonale 
svartelisten, som 
betyr at den er en 
uønsket innvandrer. 

Spansk kjørvel 
hører hjemme i 
fjellene i Sør- og 
Sentral-Europa, 
der den finnes opp 
mot 2000 moh. 
Det er sannsynlig 
at romerne spredte 
den videre også 
ellers i Europa. 
Deres etterkommere 
i Italia har fortsatt 
helt til i dag høstet 
arten fra ville 
planter, og den blir 
benevnt som en 
av de 10 viktigste 
ville, flerårige 
nyttevekstene fra 
Middelhavsområdets fjellsoner (Rivera m.fl, 2006). 
Den ble definitivt dyrket i middelalderens urtehager, 
og den kjente engelske urtedyrkeren og forfatteren 
John Gerarde var en fan. 

 Som dyrket art har spansk kjørvel gjennom årene 
tilpasset seg og fått en vid utbredelse i Europa og 

noen få plasser i Nord-Amerika. Der ser den ut til 
å bli vurdert som mye mindre skadelig enn her. I 
Europa finnes arten hovedsaklig i de kaldere delene 
av Øst-Europa, Skandinavia og nordlige delene av 
Storbritannia. 

I Norge er den forvillet på spredte steder i Sør- og 
Midt-Norge, og i Tromsø. Den gjør mest av seg 
på Vestlandet, og særlig på Nordvestlandet finnes 
mange og store bestander. Den vokser hovedsaklig i 
lavlandet, men går også opp til mellomboreal sone i 
Telemark. Spansk kjørvel er i spredning i Norge. 

Ved de riktige forholdene, det vil si fra åpne til 
skyggefulle omgivelser som er fuktige, kan spansk 
kjørvel vokse til en høyde på 1, 5 meter. Ved første 
øyekast kan den da likne på en stor og robust 
hundekjeksplante Anthriscus sylvestris. 

Bladene er store og trekantformede, og ofte med 
karakteristiske, hvite flekker. Skjermene er forholdvis 
små og har små, hvite blomster. Fruktene er uvanlig 

store, de blir opptil 
2,5 cm lange og står 
tett sammen og rakt 
opp. De blir blanke 
og mørkebrune eller 
svarte ved modning. 
Hele planten lukter 
anis.

Bladene og 
stilken er vanligvis 
mykt hårete, men 
det er også større 
variasjon innen 
arten enn man 
som regel er klar 
over. Min danske 
venn Søren ble 
overrasket da 
han lærte at hans 
hårløse plante var 
uvanlig, og han 
fortalte meg også 
om en rødstilket 

plante han hadde sett på en hageparsell. 
 Der spansk kjørvel ble tatt i bruk i Italia, brukes 

Mirride delle Alpi som smakstilsetning i en mengde 
retter: salater, supper, omeletter og til og med i en 
rett av Baccalà, som klippfisk heter der (den norske 
forbindelsen!). Den første runden med spiselige blader 

– Spis frøene som salat mens de fortsatt er unge, 
med olje, eddik og pepper. Det overgår alle andre 
salater mangfoldig. John Gerarde 1597
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kommer meget tidlig om våren (fra januar i sør til 
april i nord) og er upåvirket av nattefrosten. Senere 
kan du høste først bladene 
og senere blomsterstilken. 
Blomsterskjermene smaker 
nesten like godt som de unge, 
grønne frøene. Prøv dem gjerne i 
salat! Frøene bør brukes mens de 
er unge for de blir fort fibrete. 

Prøv deg gjerne fram, spansk 
kjørvel kan med stor suksess 
kombineres med nesten hva som 
helst. Jeg har til og med brukt 
den i curry (inkludert raita, den 
indiske yoghurten, der smaken 
gled godt inn i miksen av andre 
krydder). Som søtningsmiddel 
kan en håndfull spansk kjørvel 
stå imot surheten i rabarbra, for eksempel i smuldrepai. 
Søk på nettet, der finner du mengder av oppskrifter og 
ideer til hvordan du kan bruke planten. 

Hvis du ikke får høstet de unge frøene om våren, 

samle dem i stedet om høsten og strø i en stor krukke 
utendørs. Der kan de ligge gjennom vinteren. Tidlig 

om våren kan du ta dem inn 
slik at de skyter skudd. Da 
får du dine helt egne, søte 
kjørvelspirer!

Bokutgivelse i høst
Stephen Barstow kommer i 
høst ut med boken ”Around 
the world in 80 plants”. 
Vi kjenner allerede deler 
av stoffet gjennom serien 
”Innvandrere fra Syden som 
smaker...” Det er en inspirert 
reise rundt i alle deler av 
verden etter historier om 
hvordan 80 utvalgte flerårige 

urter og grønnsaker har blitt brukt gjennom tidene, 
hvordan du får tak i frø og stiklinger og hvordan 
planten kan dyrkes. Boken vil bli anmeldt i neste 
utgave av Sopp og nyttevekster.

Norsk: Spansk kjørvel
Svensk: Spansk körvel
Dansk: Sødskærm 
Finsk: Saksankirveli
Engelsk: Sweet cicely
Tysk: Süßdolde
Fransk: Cerfeuil musqué
Italiensk: Mirride delle Alpi
Spansk: Perifollo oloroso
Vitenskaplig: Myrrhis odorata 
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Etterlyser gamle typer av flerårige urteplanter
Har du en gammel hage selv eller kjenner 
andre som har det? Da kan du hjelpe Stephen 
Barstow og Norsk Genressurssenter med et viktig 
innsamlingsarbeid. De ønsker tips om dyrkede 
eller forvillede planter av flerårige mat- og 
krydderarter som er minst 50 år gamle. Det kan 
være en plante som er arvet, eller som fortsatt står i 
bestemors hage.

Kartleggingen er en del av prosjektet Kartlegging 
og innsamling av flerårige grønnsaker og 
urter. Gjennom et par års tid er det samlet inn gamle 
grønnsaksplanter. Nå øker interessen for mange av 
disse, og Genressurssenteret vil sikre at gamle typer 
blir tatt vare på og er tilgjengelig for ny bruk. Av 
spiselige grønnsaker er disse av særlig interesse: 
• asparges (Asparagus officinalis),
• stolt henrik (Chenopodium bonus-henricus)
• skorsonnerrot (Scorzonera hispanica)
• diverse arter løk (Allium)
• stjernemelde (Hablitzia tamnoides)
• vadderot (Phyteuma spicata)

Merk at en art som vadderot er rødlistet, og 
viltvoksende planter må få stå i fred. Vadderot har 
imidlertid vært dyrket i tidligere tider, og om det skulle 
finnes gjenstående planter fra slik dyrking vil det være 
svært interessant å få rede på.

I denne runden ønsker man seg også tips om eldre 

1.  Legg merke til de karakteristiske hvite, misfargede 
flekkene på bladene. 

2. Hvite stilker av spansk kjørvel passer meget godt rå 
som ingrediens i salater!

3. Fra venstre: Stjernemelde Hablitzia tamnoides, 
løpstikke Levisticum officinale, prærieløk Allium 
cernuum og spansk kjørvel.

4. Spansk kjørvel og rabarbra utfyller hverandre 
godt både som planter i hagen og som råvarer på 
kjøkkenet.

876

krydder- og medisinske urter. Disse kan være av 
interesse:
• løpstikke Levisticum officinalis
• fransk estragon Artemisia dracunculus
• russisk estragon Artemisia dracunculoides
• spansk kjørvel Myrrhis odorata
• kvann Angelica archangelica
• søterot Gentiana purpurea
• kalmusrot Acorus calamus
• malurt Artemisia absinthium
• timian Thymus spp
• isop Hyssopus officinalis
• fennikel Foeniculum vulgare
• sitronmelisse Melissa officinalis
• moskuskattost Malva moschata
• ulike mynter Mentha spp

Flere av disse er også sjeldne og til dels rødlistet, og 
det er altså bare dyrkede eller forvillede planter man 
vil vite om. Et unntak er vill vasspepper (Polygonum 
hydropiper) som er en vill krydderplante som burde 
brukes mer.

Stephen har laget en oversikt med bilder over de 
aktuelle plantene. Skriv den ut og ta den med deg ut i 
hagen, så er det lettere å kjenne dem igjen. Ta gjerne et 
bilde og send tipset til prosjektleder Stephen Barstow, 
enten på epost til sbarstow2@gmail.com eller som 
MMS/SMS til mobil 915 29 516. 
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5. Blomstene og de unge, grønne frøene gjør seg 
meget godt i sommersalater, eller bare som snacks 
rett fra hagen.

6. Utbredelsen av spansk kjørvel i Norge i Artskart. 
Kartet viser 85 registreringer fra 1990. 

7. Løpstikke har lange tradisjoner som suppekrydder og 
ble blant annet brukt i buljongterninger fra Maggi-
urt på 50-tallet. Foto: Åsmund Asdal

8. Vasspepper er en viltvoksende plante som absolutt 
fortjener å bli brukt mer. Foto: Stephen Barstow
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Kanskje kommer kongen
Snakk med folk om steinsopp, og du får nesten 
alltid høre historien om den ene høsten den 
fantes i overflod. Fortsettelsen handler ofte om 
at de knapt har funnet en steinsopp på samme 
stedet senere. Andre sopper kan man årvisst 
plukke på eksakt samme plassen, men aldri 
steinsopp. Hva gjør denne soppen så lunefull 
og hva vet vi om hvordan den vokser?

Jorda rundt
Jakten på steinsopp pågår så å si hele året, et eller 
annet sted i verden. I Nord- og Øst-Europa finner man 
steinsopp fra juli til september. Både Sør-Europa og 
Nord-Amerika har to sesonger, den første sen vår / tidlig 
sommer, den andre sen sommer / høst. I Yunnan i Kina 
plukker man fra mai til oktober, og i det sørlige Afrika 
og New Zealand er sesongen i våre vintermåneder. 

I den varmere delen av steinsoppbeltet vil det i 
sesongene alltid være steinsopp, men med enormt store 
variasjoner i mengden. Hos oss i den kaldere delen kan 

det derimot gå flere år på rad uten at man finner et eneste 
eksemplar. Denne grensen mellom mer eller mindre og 
enten-eller er ikke fast, men vil flytte seg i forhold til 
årets klima generelt og lokale variasjoner spesielt. Finner 
du masse steinsopp en plass, kan det være tomt på den 
andre siden av fjellet, selv om alt annet ellers ser likt ut. 

Derfor er gode tommelfingerregler mangelvare 
i steinsoppverdenen. Det er mange forutsetninger 
som skal klaffe, i en bestemt rekkefølge. Vi vet litt 
om hva og hvordan, men på ingen måte alt. For en 
hobbysteinsopplukker som ikke kan reise jorden rundt 
i jakten, er dette et frustrerende faktum. Riktig tid og 
sted finnes knapt for deg som har tid til noen høstturer i 
nærområdet. Men noe skal vi likevel klare å sirkle inn. 

Når kartet stemmer med terrenget 
Jakten på steinsopp er ingen eksakt vitenskap. Spør 
10 soppkjennere og få 20 svar. Les soppbøker og få 
intetsigende svar. Spør naboen, og hun blir taus. Bare én 
ting er sikkert: Jo flere steder du sjekker og jo mer tid du 

Foto: Pål Karlsen
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bruker, jo større er sjansen for å få napp. 
Steinsoppene er allsidige og lever i mange forskjellige 

skogshabitater. Særlig vanlig steinsopp er ikke kresen 
i det hele tatt. Du trenger heller ikke å dra langt. Min 
favorittskog er Kongeskogen på Bygdøy i Oslo, som 
er et av de mest populære turområdene i hovedstaden. 
Men ni av ti lar seg dra fram av hunder eller skyver 
på barnevogner langs grusveiene og setter aldri sin 
fot på skogbunnen. Her har jeg noen områder som gir 
steinsopp når den har bestemt seg for å komme opp. 
Ikke på eksakt samme sted, jeg må sirkle rundt, og jeg 
må gå dit ofte. Sist jeg fant mye der ute, varte sesongen 
i en drøy uke. Så var alt borte, bare restene stod tilbake: 
overmodne og vasne, sneglespist, skakke og lodne av 
rørsoppsnylterangrep. Slik er virkeligheten vår.

Slik ser en steinsoppskog ut: På bakken vokser det 
lave grønne vekster, og det er ikke én art som dominerer. 
Her er det noe mose, områder med dødt, brunt løv 
og barnåltepper. Lovende! Du kan gå raskt forbi 
blåbærbuskene og felt med bregner. Trenger du støvler, 
er du på feil sted. Let etter områder der du kan gå fint på 
skogbunnen. Jo mer lyst du har til å legge deg flatt ut for 
å se opp gjennom tretoppene mot skyene, dess bedre. 

Ser du en rød fluesopp, er det et godt tegn. Den og 
steinsoppen har litt av samme preferanser. Nå kan 
du la blikket flakke. Du er (u)lykkelig uvitende om 
steinsoppen som gjemte seg på høyre side bak treet du 
valgte å passere til venstre. Eller den som stod bak den 
lille jordhaugen du tråkket over med solen rett i øynene. 
Det samme gjelder steinsoppen som stod en meter 
lenger fram på kursen du plutselig bestemte deg for å 
forandre. 

Men hva gjør det når du plutselig får øye på akkurat 
det du er på jakt etter: På en liten lysning foran deg står 
den! Ikke bare én, men sju stykker! To store og utvokste, 
med grønngult rørlag, men helt uten mark. Én liten, 
hvitaktig, som fortsatt er dekket med løv og barnåler. 
Resten mellomstore, med en stilk som er nesten like 
bred som hatten, med farge som melkesjokolade. 

Mikroklima er clouet 
Ble du noe klokere av dette? Svaret er sikkert både ja 
og nei. Men enkle og presise svar finnes ikke når man 
befinner seg i steinsoppens univers. Som nybegynner 
på leting etter steinsopp, kan du gå deg bort i generelle 
råd før du har funnet fram soppkurven. Du nærmer deg 
det punktet nå, og tiden er inne for å dra til skogs. Det 
er bare der du lærer deg å finne de gode soppstedene. 
Men du må også gjøre hjemmeleksa og forarbeidet. 
Steinsoppens syklus handler ikke bare om stedet i 
skogen, men like mye om dette: lys, vann og varme og 
balansen mellom dem, i riktig rekkefølge og med riktige 
intervaller gjennom sommeren. 

Det kan virke som om steinsoppen trenger to gode 
faser i vekstsesongen. Først ligger den rolig nede i 
jorden og bygger seg opp gjennom symbiosen med 

treet. I Norden er denne perioden juni–juli. I august og 
september må det så komme en periode med en god del 
regn og lavere temperaturer (gjerne ned til 15 OC) som 
helst bør vare en ukes tid. Deretter skal varmen krype litt 
opp igjen, og da er forholdene perfekte: Steinsoppen slår 
til og sender opp fruktlegemene sine etter et titalls dager. 

Hvis du er en systematisk person, kan du åpne 
en kalender 1. juni. Der noterer du temperatur og 
nedbør. Allerede i andre halvdel av juli kan du 
begynne med prognoser. Har det vært ekstremvær 
med lave temperaturer og masse nedbør som har 
drevet sommerturistene til vannvidd, blir det et dårlig 
steinsoppår. Da er det ingenting som kan rettes opp 
senere i sesongen. Men har det vært det turistene 
kaller «en god sommer» – da er vi på sporet. Fine 
sommerdager, litt regn slik at man slipper å bekymre seg 
for hagen, det er bra vær for at steinsoppen skal gjøre 
seg klar nede i jordbunnen. Når høstregnet slår inn, 
handler resten om å finne stedet som har det perfekte 
mikroklimaet. 

Det store bildet: Sommerens og høstens klima
• Det må ha vært god varme gjennom forsommeren og 

juli. 
• Det må ha vært passe med regn, verken 

drømmesommer eller drittvær. 
• Fra midten av juli og til starten av august kan det 

gjerne ha vært tørt og varmt. 
• Det må komme noen gode regnskyll i august som 

gjør bakken våt et godt stykke ned, gjerne også litt 
kjøligere temperaturer, før varmen stiger igjen. 

• Litt regn og grei varme i resten av august og 
september gjør sesongen lang. 

Det lille bildet: Mikroklimaet på soppstedet 
• Det må vokse trær der: furu, gran, bjørk, eik 

eller bøk. Selje, or og osp er mindre lovende, de 
foretrekker et våtere jordsmonn enn steinsoppen. 

• Lyset må slippe ned til skogbunnen gjennom 
tretoppene. Man sier det er bra hvis trærne dekker 75 
% av utsikten opp mot himmelen.

• Skogbunnen må være åpen og tilgjengelig, ikke full 
av bregner og busker. 

• Skogbunnen må være fuktig, men ikke våt. Du skal 
fint kunne bruke joggesko uten å bli våt på føttene.

Disse scenarioene gjelder her hos oss for vanlig 
steinsopp og rødbrun steinsopp. Rødbrun steinsopp 
kommer ofte litt senere enn vanlig steinsopp. 
Bleklodden steinsopp kommer derimot tidligere, ofte i 
juli og august, og er derfor mindre avhengig av det store 
regnfallet og temperaturfallet på ettersommeren. 

Hvordan blir 2014? Forsommeren var lovende, men 
kan det være at juli ble for varm og tørr? Det er helt på 
kanten, og vi får bare krysse fingrene og håpe at kongen 
kommer...
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Hvilken soppbok kan du anbefale? Hvilken er 
best? Dette er spørsmål vi som kan sopp ofte 
får. Og hver gang må det enkle svaret utebli. 
Valget handler litt om smak og behag, men 
mest om hvilket kunnskapsnivå du står på og 
hvilke ambisjoner du har om å lære mer. Denne 
oversikten over alle soppbøker på det norske 
markedet per 2014 kan være nyttig for dere 
som vurderer å oppgradere bokparken før årets 
soppsesong. 

 Av Anders K. Wollan (a.k.wollan@nhm.uio.no) 

Hver gang jeg snakker om soppbøker eller 
sopphåndbøker, så misunner jeg botanikerne deres flotte 
navn på denne typen litteratur, nemlig flora. Jeg skulle 
ønske at vi hadde noe tilsvarende i soppverdenen. Men 
funga, som er det nærmeste vi kommer, er knapt nok 
innarbeidet selv i fagmiljøet. Jeg bruker derfor ordet 
”sopphåndbok” selv om jeg synes vi snart fortjener å få 
et bedre ord for sjangeren.

Et stort felt
Sopphåndbøker varierer voldsomt i omfang, 

fremstillingsform og brukerterskel, og hva som er en 
god bok er derfor helt avhengig av hvor du er i ditt 
mykologiske livsløp, hvor mye tid du vil bruke på sopp, 
om du er mest interessert i det kulinariske eller artene 
osv. Hvordan du liker å bruke håndbøker og hvordan du 
lærer best, er også individuelt. Ser du for eksempel helst 
på bilder, leser du all tekst grundig eller liker du å bruke 
nøkler? Denne sammenstillingen av sopphåndbøker 
er primært skrevet for å gjøre det lettere å velge riktig 
bok for deg som er “kantarellplukker”, nybegynner 
eller viderekommen. Kategorien ”kantarellplukker” er 
ment å dekke de som er glad i å plukke kantareller og 
en håndfull andre arter gode matsopp, og ikke har noen 
ambisjoner utover det. Nybegynner-gruppen varierer 
veldig. Noen forblir nybegynnere i soppenes verden 
hele livet, mens andre blir helt hektet og raskt lærer seg 
et høyt antall arter. Viderekomne er de som har jobbet 

Sopphåndbøker for 
kantarellplukkere, 
nybegynnere og 
viderekomne

seriøst med å lære seg arter noen 
sesonger, er stø på en rekke 
vanlige arter, og har begynt å få 
øye for artenes økologi og hvilke 
arter man finner hvor. 

Ved å definere hvilken 
målgruppe man vurdere 
boka for og kriterier 
for vurderingen, blir 
formodentlig vurderingen 
av bøkene både mer informativ 
for målgruppa, og mer rettferdig 
overfor bøkene og forfatterne, 
tegnerne, fotografene og 
eventuelle oversetter og norske 
fagansvarlige. 

Hvordan vurdere en 
sopphåndbok?
Første prioritet i denne 
artikkelen er å hjelpe 
leserne med finne frem til 
sopphåndbøker som fungerer 
godt til artsbestemmelse 
i norsk natur, og som 
ikke inneholder farlige 
feil i henhold til dagens 
kunnskapsnivå om 
spiselighet eller giftighet. Det 
betyr ikke at du skal kaste 
dine gamle soppbøker. En 
eldre bok som ikke er à jour på spiselighet/giftighet 
er uegnet som din eneste veileder til hva du skal spise, 
men kan ha utmerkede illustrasjoner, artsbeskrivelser og 
være spekket med kunnskap om artene, og en utmerket 
suppleringsbok til en oppdatert bok. 

Førstevalget ditt av sopphåndbok for bruk i Norge bør 
ha et artsutvalg som passer godt for norsk natur, i praksis 
betyr det norske og svenske bøker. Andre utenlandske 
sopphåndbøker oversatt til norsk og mer eller mindre 
tilpasset norske forhold, vil oftest ikke være det beste 
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førstevalget. 
Bokas fremstillingsform er også viktig, men her er 

det viktig å vurdere boka også på dens egne premisser. 
Hvis boka bruker bilder eller akvareller som det bærende 
elementet, ut fra en idé om at folk er overveiende 
visuelt orientert, så er det helt ok med en kortfattet 
tekst, men illustrasjonsmaterialet må være virkelig godt 
og få frem det artstypiske ved soppene. Er imidlertid 
teksten med artsbeskrivelsene god, så tåler man noe 
dårligere billedmateriale, men klart språk og strukturert 
fremstilling blir kritisk viktig. 

Forfatterens intensjoner og tanker om målgruppe er 
oftest godt formulert i forordet, og er en viktig hjelp 
til potensielle kjøpere av boka, mens vaskeseddelen 
på bokas bakside gjerne er skrevet av forlagets 
markedsførere og da like ofte villeder som veileder. 

Spiselighet og giftighet
Det viktigste kravet til en sopphåndbok er at giftige 
sopp ikke presenteres som spiselige. Dette er spesielt 
viktig for bøker som er beregnet på nybegynnere, 
som ikke kan forventes å ha annen informasjon enn 
det som står i boka. Ikke alle går på soppkurs eller 
innom soppkontrollen. Her burde forlagene tatt ansvar 
og revidert, ikke bare trykket nytt opplag. Fasit for 
spiselighet/giftighet i Norge framgår av Normliste for 
norske soppers matverdi, som lages i regi av Norges 
sopp- og nyttevekstforbund og oppdateres årlig. 
Nesten alle norske forfattere av sopphåndbøker er 
soppsakkyndige, og plikter dermed å følge normlista ved 
angivelse av spiselighet/giftighet av arter.

De nyeste bøkene og de som er revidert nylig er 
alle sammen korrekte i følge Normlista på alle de 
viktigste (= giftigste) endringene som har skjedd de 
senere år. Men flere eldre, gode sopphåndbøker som 
fortsatt er i handelen, har nødvendigvis ikke kunnet 
få med nyere oppdagelser, og kan derfor godkjenne 
arter som spiselige som vi ikke vurderer som spiselige 
per i dag. Sandmorkel for eksempel, har endret status 
fra trestjerners matsopp til giftig. Riddermusserong 
er i karantene som giftig og er under utredning. 
Krittøsterssopp er nå en ‘ikke matsopp’ og er under 
utredning som mistenkt giftig. På den positive siden er 
ildrørsopp blitt mat igjen, og stor kragesopp har også 
fått merkelappen matsopp. Vår kunnskap om allergiske 
reaksjoner, soppenes opptak av radioaktive stoffer og 
tungmetaller etc. er også i stadig utvikling, og bidrar til 
at vår vurdering av arters egnethet til mat endrer seg. 

Sørg derfor alltid for å ha minst en oppdatert 
sopphåndbok!

Fotografier, akvareller eller skissetegninger?
Illustrasjonene er viktig i alle håndbøker, og både 
fotografier, akvareller og skissetegninger har sine 
fordeler. Plasshensyn fører til en avveining mellom 
antall arter og mengden bilder per art. Jo mindre erfaring 

målgruppen for boka kan forventes å ha, desto viktigere 
er det at boka er raus med illustrasjonene. Akvareller 
er en god løsning på problemet med å få illustrasjonen 
representativ, og gir mulighet til å fremheve viktige 
detaljer. Mens et fotografi nødvendigvis kun viser 
konkrete fruktlegemer, vil en akvarell kunne gi et 
pedagogisk og representativt bilde av arten. 

Studioportrett av arten versus en illustrasjon som 
viser voksested i tillegg, er også en avveining. For 
artsbestemmelse ønsker man seg gjerne detaljer, mens 
for å lære arten å kjenne økologisk og som hjelp til å 
finne den i felt, er en illustrasjon av voksestedet til god 
hjelp. Enkle tegninger/skisser kan være utmerkede for 
å påpeke viktige karakterer, og et godt valg for bøker 
til nybegynnere som ikke har fagterminologien inne. 
Uansett foto, akvarell eller tegninger: Flere bøker 
= flere illustrasjoner, og dermed bedre grunnlag for 
artsbestemmelse og for å finne arten ute i felt.

Skaff deg flere bøker, slik at du har gode illustrasjoner 
av både arten og levestedet, og gjerne med både 
fotografier, akvareller og tegninger!

Bestemmelsesnøkler
Flere sopphåndbøker inkluderer nøkler, altså en 
struktur for å systematisk artsbestemme soppen du har 
funnet. Klassisk forgrenede veivalgnøkler (dikotome) 
hører hjemme i omfattende fungaer, og krever også 
omfattende mykologisk kunnskap for å være nyttige. 
I bøker med et begrenset utvalg karakteristiske arter, 
gjerne fra et vidt antall slekter, kan nøkler lett villede 
i stedet for å veilede, og illustrasjoner og tekst råder 
da også grunnen så godt som alene i denne type 
bøker. Likevel, nøkler kan være med på å gi deg mer 
systematisk kunnskap og er verdt å gå litt inn, etter hvert. 

Bokoversikten
Vi har kommet til det viktigste, nemlig gjennomgangen 
av enkeltbøkene. Hvilken bok som passer for deg? 
Det må du nødvendigvis avgjøre selv, men venn deg 
til tanken på at det ikke finnes én beste sopphåndbok, 
men at du gjerne må ha flere. Kantarellplukkeren, 
nybegynneren i soppenes verden og den viderekomne 
har heldigvis også flere svært gode sopphåndbøker for 
Norge å velge mellom, og kan ved å kombinere et par-
tre stykker få sitt behov for hjelp til artsbestemmelse 
godt ivaretatt. 

Bøkene som er beskrevet nedenfor er alle sammen 
tilgjengelige i handelen nå i 2014. Forfatternavn, forlag 
og utgivelsesår for siste reviderte utgave står i parentes 
bak tittelen, siden mange av titlene er ganske like. Som 
et eget oppslag har vi også inkludert en tabell som gir 
den fulle oversikten, også med anbefalinger i forhold til 
de tre brukergruppene. 

Bøkene presenteres i stigende rekkefølge etter hvor 
mange arter de presenterer, og prisene er hentet fra 
nettbokhandler.
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Matsopp for alle - feltbok til bruk i skog og mark 
(Arve Foss; Tapir 1999, kr 125)
En svært liten bok, skrevet for å fange interessen for sopp hos elever/studenter. 
I følge innholdsdeklarasjonen er innholdet ”enkel soppbok for nybegynnere, 
6 sikre arter med matoppskrifter, feltbok…”. Boka inneholder også litt stoff 
om menneskets forhold til sopp i eldre og nyere tid. Noe blir overfladisk, men 
om leseren ønsker å vite mer om sopp, så har jo teksten virket etter hensikten. 
Tekstbeskrivelsen av de seks artene er systematisk og ryddig, dog uten å 
nevne forvekslingsarter. Siden artene er ”så typiske at de ikke kan forveksles 
med uspiselig/giftig sopp” er dette OK. Tegninger og foto av artene gir til 
sammen et bra grunnlag for å kjenne igjen artene. I oppskriftene oppgis det 
lang steketid for at forgiftning pga for lite stekt rødskrubb unngås. En trygg og 
motiverende bok for å gi elever en smak på å lære om sopp, men ikke egnet 
som felthåndbok. 

20 gode matsopper (Pelle Holmberg, Hans 
Marklund, Siw Muskos, Schibsted 2010, kr 129)
En klassiker i nytt opplag. Av de 20 artene gode matsopper 
er det kun for rødskrubb og ospeskrubb at vurderingen av 
spiselighet/giftighet er endret siden boka første gang ble 
utgitt på norsk i 1994. Gitt at folk får informasjon om dette 
fra annet hold er boka utmerket for kantarellplukkere og 
nybegynnere, men siden det nettopp er disse gruppene som 
ikke nødvendigvis har annen info, så burde forlaget tatt ansvar 
og revidert dette. Samtidig kunne man ryddet opp i gammel 
navnebruk (sauesopp/fåresopp, rimsopp nå i slørsoppslekten), for boka er ellers svært 
god for sin målgruppe. Den presenterer god basisinformasjon om sopp, plukking, 
tilberedning, oppbevaring, farer, etc. som nybegynnere må vite om, og har gode skisser 
av soppenes oppbygning. Artsoppslagene har gode bilder av artene med fruktlegemer 
i ulike stadier på én side - og systematisk tekst: kjennetegn, sesong, voksested/
voksemåte/utbredelse, plukking rensing på motstående side. Det enkle og ryddige 
oppsettet, med gode bilder, gjør den svært godt egnet for deg som kun trenger en 
håndbok som hjelper deg å identifisere de vanligste gode matsoppene.

Sikre sopper (Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr; 
Gyldendal 2012, Kr 269)
Egeland og Myhr har funnet sin formidlingsstil, og gjør i innledningen rede for de 
valgene som ligger bak utvalget av de 26 matsoppene i boka og presentasjonsmåten. 
På omslaget finner du symboler for spiselighet/giftighet, både de som brukes i 
boka (grønn med sirkel, gul med firkant og rød med trekant), og det vanlig (gamle) 
systemet med stjerner og kors. Dette inngir som resten av boka trygghet, og dermed 
treffer de en av målgruppene, nybegynnerne. 

Boka er bygd opp i tre deler. Del 1, Vi plukker sopp, tar for seg sopp som organisme og soppenes økologi, 
giftige sopper og soppforgiftning. Det er lurt å lese disse 23 sidene grundig før du bruker del 2, Gode matsopper, 
hvor du får presentert et godt utvalg gode matsopper, og deres mulige forvekslingsarter, med gode bilder av 
soppene ute på voksestedet og av detaljer fotografert i studio. Bildene er gode, men etter undertegnedes mening 
er det systematikken som er valgt og den grundige og fyldige teksten som er bokas store fortrinn. Soppene er 
gruppert og presentert i rekkefølge etter hvor lette artene er å lære og hvorvidt de har giftige forvekslingsarter, 
naturlig nok med de lette først. Alle gruppene innledes med egne oppslag. I del 3, Bruk av sopp, beskrives 
bearbeiding, oppbevaring og tilbereding av sopp; nyttig og bra. Spredt rundt finner du små tekster på grønn 
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bakgrunn, med interessant info om sopp. boka avsluttes med en bokliste spesielt nybegynnere vil ha nytte av, og 
et register over norske navn med latinske i parentes. Siden boka er så gjennomstrukturert og systematisk vil jeg 
tillate meg å komme med et pirkete innspill: Jeg ville innført en del til, Farlige giftsopper, og skilt ut giftsoppene 
fra del 1, som heter Vi plukker sopp. Den uspiselige gallerørsoppen står oppført i innholdsfortegnelsen under 
”Del 2 Gode matsopper”, men bør fjernes derfra (slik det er gjort for de andre uspiselige forvekslingsartene), 
men selvfølgelig beholdt den i teksten. 

Om du som nybegynner ønsker å bli trygg på vanlige og gode matsopper, og få et solid fundament for videre 
læring, er boka meget godt egnet. Faller denne i smak, så skaffer du deg Norske sopper (for viderekomne) av 
samme forfattere etterpå. 

Norske matsopper (Leif Ryvarden, Cappelen Damm 2010, kr 199) 
Liten av format og lett å ta med i lomma, men med mye innhold. En kortfattet og velskrevet innledning om 

soppøkologi, plukking, identifikasjon av sopp, råvarebehandling og forgiftninger 
åpner boka. Her er mange gode råd å merke seg. Artsutvalget er trygt og godt, 
valgt ut fra kriteriene om at de skal være lette å gjenkjenne og vanlige over store 
deler av landet.

Artene presenteres over ett oppslag, med en fyldig tekst på den ene siden, 
og foto og skissetegninger med nøkkelord og piler til karakterene på den andre 
siden. Min favorittløsning for håndbøker for nybegynnere. Først presenteres 
matsoppene, 35 i tallet, deretter 6 ”giftsopper du må kjenne”. Både norske og 
vitenskapelig navn oppgis, og en forklaring av det vitenskapelige. Dette burde 
vært obligatorisk. Hermod O. Karlsens fotografier og skisser er gode. Teksten 
følger en logisk mal: kjennetegn, økologi/voksested, matverdi/giftighet, og 
så eventuelle forvekslingsarter, noen med egen skisse og med henvisning til 
eventuelle egne artspresentasjoner. Mangelen på symbol for spiselighet/giftighet 
gjør at du må lese hele teksten om du skal få med deg at rødskrubb er giftig som 
rå og må varmebehandles grundig før den spises. Fordelen er at du lærer mer, 
ulempen at du kan gå glipp av informasjon du i ettertid skulle ønske du hadde 
hatt. Boka er godt oppdatert etter Normlista 2014, men for nelliksopp nevnes 
ikke at denne nå også anbefales grundig varmebehandlet, eller hvorfor grå 
matblekksopp ikke bør spises pga det antabuslignende stoffe den inneholder. 

Rimsopp er heller ikke ført til slekten slørsopper. Kun norske artsnavn i registeret, men det fungerer greit for en 
bok med så begrenset artsantall.

En ypperlig ”rett på sak” sopphåndbok med god tekst og gode illustrasjoner, men noe småpirk. Med 
kombinasjonen foto og skisser er dette en av de letteste bøkene å bruke for å bli trygg på våre vanligste gode 
matsopper. 

Våre beste matsopper (Per Marstad, Landbruksforlaget/Tun 
2010, kr 169 ) 
En praktisk, liten håndbok å ta med ut i lomma; plastlaminert og tettpakket med gode 
artspresentasjoner. Etter 12 sider om plukking, artsbestemmelse, og om giftsopper, 
er resten viet de enkelte artene. Bokas styrke er de gode fotografiene, og at teksten er 
kortfattet og systematisk. Antallet arter – 47 - er passe for en bok som er laget for at 
folk skal bla seg frem i den, og høyt nok til å få med langt de fleste gode matsoppene 
og mulige forvekslingsarter. Boka mangler register bakerst, men med alle artene 
listet i innholdsfortegnelsen er ikke dette noe savn. 

Hver art får sin side, med gode bilder av flere fruktlegemer og en systematisk 
beskrivelse: hatt, skiver (ev. annet sporebærende lag), stilk, voksested og merknad. 
Forvekslingsartene presenteres på oppslag ved siden av matsoppen de ligner. 
Artenes spiselighet/giftighet klassifiseres fra ”utmerket matsopp” til ”meget giftig” 

(i rødt), med tilleggsinformasjon under ‘merknader’. Her finner du en forklaring på at riddermusserong for 
sikkerhets skyld ble oppført som giftig, og at nyere erfaring viser at rødskrubb kan gi «fordøyelsesproblemer». 
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Det siste ikke helt etter Normlista 2014 (giftig som rå, varmebehandles grundig), men så nære at boka er trygg å 
bruke uten tilleggsinformasjon. Marstad klassifiserer soppene mer detaljert etter kulinarisk verdi enn det gjøres i 
Normlista, og kunne gjerne nevnt dette.

Jeg har testet en del bøker på nybegynnere, og denne fungerer godt, og er tydeligvis lett å bruke. Per Marstad 
er en erfaren kursarrangør, og har sikkert også selv observert hva som fungerer. Boka kan absolutt anbefales 
både til kantarellplukkere og nybegynnere. 

Gode matsopper (Holmberg, Marklund, Cappelen Damm 2012, kr 129) 
En svensk bok fra 1999, utgitt på norsk i 2003. Godt artsutvalg for 
Norge også. Boka innledes med noen sider om sopp og plukking av 
sopp, og presentasjon av et detaljert og informativt symbolsystemet: 
Grønt for matsopp, gult for sopper som er uegnet som mat men 
uten soppgifter, og rødt for giftsopp, og med ekstrasymbol for de 
matsoppene som kan forveksles med henholdsvis ”gule” eller ”røde” 
sopper, og om de må avkokes. Boka er dessverre ikke helt oppdatert 
mht spiselighet/giftighet i symbolbruken, men det er advart i teksten 
om artene riddermusserong (bør ikke spises i store mengder) og 
enkelte skrubber (varmebehandles grundig). Kanskje en lettvint 
løsning ved siste revidering (2012), som ikke innebar ny layout? 

I bilder og tekst presenteres så 52 arter matsopper med eget 
oppslag, med forvekslingsarter ved siden av. De farligste giftsoppene, spiss og 
butt giftslørsopp og hvit og grønn fluesopp har egne oppslag, og det angis hvilke matsopper disse kan forveksles 
med, dog uten at disse matsoppene, sjampinjonger og grønne kremler, har fått egne oppslag. Boka rundes av 
med et kapittel om sopp- og matforgiftning, og ”Har soppene blitt giftigere?”, om soppgifter og kunnskap 
om disse før og nå, om allergiske reaksjoner og tungmetaller og radioaktivitet i sopp. Råd om hvordan unngå 
soppforgiftning er plassert helt bakerst. Verdt å lese også for viderekomne. boka har register med kun norske 
navn, men for en bok av denne typen er det helt OK. 

En meget god nybegynnerbok, med svært gode bilder, informativt symbolsystem og et godt utvalg arter for 
våre forhold, men dessverre ikke helt oppdatert symbolbruk på spiselighet/giftighet.

Sopp i naturen (Else Wiborg, Kolibri forlag 2007, kr 249)
Wiborg skriver godt om artene, og har gjort et godt artsutvalg for de kulinarisk motiverte, med vanlige 
matsopper, deres forvekslingsarter og andre giftsopper. Innledningen om soppenes biologi og bygning, råd for 
soppturen og lettvintreglene er kort, vel tynn, men slik at all plass mellom 
permene spares til artene. Et helt fint valg for en bok i et lommeformat, 
beregnet på å tas med ut.

Artsoppslagene for de ca 80 artene er over to sider. Artene presenteres både 
med foto tatt på voksestedet, med substratet og i noen grad omgivelsene, 
og studiobilde av utvalgte fruktlegemer, eventuelt også gjennomskåret 
for å vise artskarakteristika, og med blader, nåler, kongler, gress osv. lagt 
ved for indikere noe om artens økologi. Kan man noe botanikk gir dette 
fin tilleggsinformasjon, men er ikke kritisk viktig. Det vesentlige får 
du i teksten, som er inndelt i avsnittene kjennetegn, voksested, bruk og 
forvekslingsarter. Artene er sortert som spiselig, uspiselig og giftig, og dette 
angis så tydelig med fargene grønn, gul og rød på artsoppslaget at du er nødt 
til å se det. Detaljer om spiselighet (rødskrubb/varmebehandling), må du lese teksten for å få med deg. 
Pedagogisk god rekkefølge på artene, med svært trygge arter uten farlige forvekslingsarter først, og matsoppenes 
eventuelle farlige forvekslingsarter presentert rett før eller etter matsoppen (stubbeskjellsopp/flatklokkehatt, 
sjampinjonger/hvit fluesopp). 

Utgitt i 2007 (3. opplag 2011) er boka naturlig nok ikke helt oppdatert etter Normlista 2014. 
Riddermusserongen presenteres som spiselig, dog med info om dødsfall, for blodrørsopp skrives det ikke at den 
er giftig som rå, for vårfagerhatt nevnes ikke at den for noen gir ubehag. Navnemessig er boka korrekt for alle 
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oppslagsartene unntagen rimsopp, som er blitt flyttet inn i slørsoppene og endret vitenskaplig navn etter at boka 
ble skrevet. To separate registre, et på norske navn og med vitenskapelig navn bak, og et på vitenskapelige navn 
(slekt så art) og med norsk navn i tillegg, er en fin løsning. 

Boka har god, utfyllende tekst om artene og gode bilder, og artsutvalget er godt for Norge. En meget god 
felthåndbok for nybegynnere, spesielt de som liker å lese sammenhengende tekst, og ikke bare oppsummering i 
kulepunkter. De helt ferske bør ha en bok i tillegg som i mer detalj og med skisser forklarer soppens bygning og de 
karakterene vi bruker til å beskrive artene. Oppdater den selv etter Normlista om dette er den eneste boka du har.

SOPPhåndboka (Per Marstad, Tun forlag 2011, kr 309)
Boka er en oppfølger til Sopp til mat og glede fra 1999, og er betydelig mer gjennomarbeidet estetisk, noe som 
er spesielt gunstig for en bok hvor gode foto er bærebjelken i artsbestemmelsene. Som for forløperen dekker 
den ”minimumskrav for soppsakkyndige”, med fotografier og beskrivelser av vel 120 sopparter. I tillegg 

omtales noen flere arter, og gode foto av sjeldne og karismatiske arter krydrer 
boka. Artsutvalget er godt for norske forhold. Bokas styrke er at den har en klart 
billedorientert profil, og at teksten er kortfattet og systematisk.

Symbolbruken for spiselighet/giftighet er logisk farget slik at det skal være 
umulig ikke å legge merke til om arten er spiselig, spiselig med forbehold, ikke 
matsopp eller giftig, og symbolene brukes også i innholdsfortegnelsen, for alle 
artene; lurt! I bokas generelle del presenteres soppenes levevis, bruk av sopp, 
de farligste giftsoppene, og gode råd om bestemmelse av sopp. Beskrivelse av 
forskjellige typer soppterreng, med angivelse av vanlige arter du kan forvente å 
finne samt noen sjeldenheter, og informasjon om kartlegging av sopp er også med 
– nyttig og bra! 

Bilder er som sagt bærebjelken i artspresentasjonene, med foto av flere 
fruktlegemer, i ulike stadier og fotografert på voksestedet. Teksten er kortfattet 
og systematisk: kjennetegn, forveksling, voksested og angivelse av giftighet 
og spiselighet. For mer detaljert informasjon om arter, diskusjon og mer 
bakgrunnsinfo om sopp generelt, må du skaffe deg en annen soppbok i tillegg. 
Marstad klassifiserer soppene mer detaljert med hensyn til egnethet som mat 
enn det gjøres i Normlista, og kunne gjerne nevnt dette. Boka er nesten helt 
i tråd med Normlista 2014, og uten seriøse avvik fra denne, men siden boka 

ble trykket er blant annet nelliksopp blitt utstyrt med krav til sterk varmebehandling, og stor kragesopp blitt 
matsopp. Bakerst finner du ordforklaringer og et samlet register for norske og vitenskapelige navn. 

En meget god sopphåndbok for norske forhold for nybegynnere og den noe viderekomne soppentusiast, og en 
bok du bør skaffe deg om du ønsker ta soppsakyndig-eksamen. Boka vil antagelig passe de ”visuelt orienterte” – 
og det er vel de fleste av oss? - aller best.

Norsk lommesoppbok (Gulden, Mohn Jenssen, Stordal, Tiden 1989, kr 148)
Med 125 arter presentert med eget oppslag, stort sett godt illustrerende foto av artene, og fremfor alt god tekst 

med mye kunnskap om både artskjennetegn og økologi, er boka fortsatt 
verdt å ha i lomma på tur. De kunne mye om sopp i 1989, men mye nytt har 
kommet til siden da, så boka er ikke oppdatert på viktig ny kunnskap om 
spiselighet/giftighet. Den er naturlig nok heller ikke i helt à jour på soppnavn.

Innledningen om sopp, viktige kjennetegn og begreper – med gode 
figurer, om soppenes levevis og voksesteder, plukking og tilberedning, og 
om soppforgiftning etc. er kortfattet, men bra. Det som står her er fortsatt 
bra, selv om forfatterne sikkert ville skrevet annerledes om for eksempel 
soppgifter og giftsopp i dag. Innledningen er kort, slik at all plass mellom 
permene spares til artene. Lurt for en bok i et lommeformat, beregnet på 

å tas med ut. Artsoppslagene består av bilder, navneboks og tekst. Fotografiene gir 
stort sett godt grunnlag for gjenkjennelse og artsbestemmelse, men både selve oppsettet og billedkvaliteten 
varierer noe, fra utmerket til litt blasse og ikke så gode. Teksten følger et fast oppsett; karakteristikk, beskrivelse, 
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forekomst, bemerkninger, navn - med forklaring av latin og gresk i det vitenskapelige navnet. Navneboksen 
oppgir norsk og vitenskapelig navn, med autor (forklarer hvem som har beskrevet og navngitt arten), eventuelle 
synonymer, og refererer til tekst i boka om artens slekt, samt tegn for spiselighet/giftighet. Her er det mye bra, 
men også mye ny kunnskap som mangler, særlig om spiselighet/giftighet (f.eks. for riddermusserong/giftig og 
skrubber/giftige som rå). 

Det beste med boka mener jeg er beskrivelsen av artene og det som står om forekomst. De 13 sidene med 
slektsbeskrivelser bakerst i boka er nyttig, og forklaring av det vitenskapelige navnet en bonus. Og med den 
gjennomført ryddige navnebruken, og ikke minst med et register hvor det er mulig å slå opp på artsepitetet i det 
latinske registeret, så kan boka fortsatt brukes selv der navnene er blitt endret pga. overføring av arter til ny slekt. 

En god suppleringsbok for nybegynnere og viderekomne, men uegnet som din eneste rådgiver om spiselighet/
giftighet. Et godt eksempel på at også gode bøker, i sin tid godt egnet som førstevalgsbok, blir utdatert på enkelte 
områder med tiden.

Sopp (Cappelens naturhåndbøker 2005, kr 199) 
En forbausende god fargekodet sopphåndbok! Gi boka en sjanse, selv om det for tradisjonalister krever 
tilvenning. boka er utgitt både på tysk forlag og på norske Cappelen i 2005. Forlaget lover at ”Med denne 
naturhåndboken kan du enkelt og sikkert bestemme over 160 arter”, og sannelig tror jeg 
ikke at det er mulig! Så godt som alle artene forkommer i Norge, mens noen for Norge 
vanlige arter, glimrer med sitt fravær. 

 Boka starter fornuftig nok med en forklaring av det for sopphåndbøker uvanlige 
konseptet med fargekoder og symboler, med fargekoder for gruppene; rørsopper, 
skivesopper med ring på stilken, skivesopper med stilk uten ring og andre sopper, 
deretter følger bruksanvisningen for hvordan artsbestemme med boka. Et kapittel på 
16 sider formidler det viktigste om soppenes form og kjennetegn, litt om økologi, 
om giftsopper og soppgifter. Rett før artsomtalene kommer et oppslag om farlige 
forvekslinger. Dette er mer påkrevd enn ved andre systematiseringer, siden ikke alle 
matsoppene presenteres ved siden av forvekslingsartene (f. eks matblekksopp, med 
ring vs. grå blekksopp, uten). Artene presenteres i et oppslag med hovedbilde, en 
systematisk oppbygd beskrivende tekst, og med detaljbilder av karakterer og/eller 
forvekslingsarter. ”Årstidshjulet” som viser når arten vanligvis fruktifiserer fungerer 
godt. Oppsettet krever både litt tilvenning, oppmerksomhet og godt syn (små bilder). 
Registeret er det vanlige for bøker av dette omfanget, norske navn og vitenskapelige 
slektsnavn alfabetisk, med artsnavnene under slektsnavnet. 

Spiselighet/giftighet angis med symboler for ”svært giftig (dødelig), giftig, 
uspiselig, betinget spiselig, spiselig”, et valg som har fokus på å unngå forgiftninger, 
ikke på å informere om graden av kulinarisk verdi. Spiselighets-vurderingene er ikke helt i tråd med vår 
norske Normliste, men kommentarene veier opp for de fleste avvikene. Vrient er det dog å forstå at melsopper 
kalles ”betinget spiselig”, grunnet forvekslingsfare med giftige traktsopper, mens stubbeskjellsopp, vitterlig 
lik den svært giftige flatklokkehatten, får symbolet ”spiselig”. Flere arter enn vi er vant med fra hjemlige 
sopphåndbøker vurderes som svært giftige (dødelig), men litt ekstra forsiktighet skader ikke. 

Boka er svært godt egnet for ”visuell artsbestemmelse”. Kanskje dette er fremtidens måte å lage 
håndbøker på; for lesebrett, og videreutviklet med en totalbeskrivelses-nøkkel? Anbefales for de som er forbi 
nybegynnerstadiet, og som har en norsk soppbok tilpasset norske forhold fra før. Litt bedre tilpasset artsutvalg, 
og så har vi en utmerket soppbok for norske forhold i neste utgave. 

Norske sopper (Inger Lagset Egeland, Steinar Myhr, Gyldendal 2011, kr 399) 
Dette er Egeland og Myhrs bok for viderekomne, med et artsutvalg som bygger på ”minimumskrav for 
soppsakkyndige”, og tilsvarende mengde teoristoff og informasjon. Boka er like systematisk og ryddig bygd opp 
som Sikre sopper, med vekt på praktisk og pedagogisk gruppering av artene. Totalt 141 arter er beskrevet i detalj 
og ytterligere 200 omtalt.

Del 1, Om soppenes verden og sopp til mat, gir deg 40 sider om soppenes liv, soppsanking, soppenes form, 
farge, lukt, smak etc., matsopp – innsamling og tilberedning, og så kanskje de to viktigste punktene til slutt; om 
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Gift i sopp og soppgifter og Bestemmelse av sopp. Under ”Gift…” beskrives soppgifter/forgiftningssyndromer, 
forgiftning med alkohol, allergiske reaksjoner mm. og en ABC for hvordan vurdere mulig soppforgiftning 
og hvordan behandle. Uten unntak i tråd med Normlista 2014. Under ”Bestemmelse av sopp” får du forklart 

navnsetting og bestemmelsesnøkler, både hva, hvordan og hvorfor, avrundet med en 
nøkkel for hattsopper, logisk plassert før del 2, Om soppgrupper og ulike arter. Her 
presenterer artene med bilder, kjennetegn og info i egen boks i tillegg til hovedteksten. 
Artene er gruppert hovedsakelig etter slektskap, men noen også etter voksested og 
vokseform, som ”knipper på stubber” og ”sopper i gress”. Oversiktstabellene over 
viktige grupper og forvekslingsarter er et av bokas store fortrinn; for eksempel 
skivesopper i knipper på stubber, og sjampinjonger versus giftige fluesopper. 
Bestemmelsesnøklene for flere av slektene/gruppene i boka er et annet pre som 
skiller Norske sopper fra andre av tilsvarende omfang. Flere av nøklene fungerer 
godt også på ”uøvede nøklere” på nybegynnernivå/kurs. Bakerst, i Del 3, finner du 
tilleggsinformasjon om sopp som salgsvare, metoder for å ta sporeavtrykk, forklaring 
av faguttrykk og litteraturliste. Register er med både norske og vitenskaplige, men 
med vitenskapelig artsnavn listet under slektsnavnet. For så mange arter er ikke 
det ideelt. Noe pirk til slutt: I boka refereres det (s. 208) til oversiktstabell over 16 
riskearter, mens tabellen ”…15 arter i riskeslekten (s 210) presenterer nettopp 15 
arter, og med mer rot i tabellteksten, hvor det forklares hvorfor svartriske er ført 
opp to ganger, mens det samme gjelder blek skjeggriske, uten at dette nevnes. Sånn 
skjer når nye utgaver lages og tekst og tabeller/illustrasjoner skilles, og burde vært 
oppdaget her fordi boka ellers er så sjelden god og grundig. 

En omfattende bok man kan lære mye av, både om arter og soppenes levevis og om formidling. Best av 
håndbøkene på faktainformasjon om soppgifter, giftsopp og forgiftninger. Boka har svært gode oversiktstabeller, 
gode veivalgsnøkler og grundig presentasjon av artene. De som skal gå opp til eksamen for soppsakkyndige må 
absolutt skaffe seg boka. Anbefales alle soppinteresserte som er forbi nybegynnerstadiet.

 

Sopp (Henning Knudsen, Cappelen Damm 2011, kr 99) 
En dansk bok fra 2004, med 2. norske utgave fra 2011, basert på akvareller av fruktlegemene, og med 
informasjon om utbredelse og økologi i noen grad justert for norske forhold. Illustrasjonene av fruktlegemene 
er flotte og får frem det typiske ved artene, men uten å ta med noe av voksestedet/substratet. Drøyt 400 arter 
hattsopper er avbildet og beskrevet, samt noen andre arter til slutt. Det er lagt vekk på at artene som er med skal 
kunne bestemmes uten bruk av mikroskop.

Innledningen forklarer hattsoppenes morfologi, før en forbilledlig oversikt over bokas inndeling av artene i 
grupper – rørsopp, risker og kremler, hvitsporede, mørk- til svartsporete, brunsporete og 
rødsporete – med en kort presentasjon av slektene innen grupper. Akvarellene er utmerkede, 
og omtrent i riktig relativ størrelse, dog med de største artene relativt sett mest forminsker 
(F.eks. steinsoppene). Dette fungerer fint for å gi inntrykk av artens størrelse. For hver art 
gis punktvis informasjon om sesong, habitat, spiselighet/giftighet og ernæringsmåte, før 
selve teksten med kategoriene; beskrivelse, voksested, forvekslingsarter og eventuelt også 
bemerkninger (giftig som rå og må stekes godt etc. finner du her). 

Røde dødninghoder (ett til tre) er plassert ved navnet på de giftige artene. Giftighet/
spiselighet og kategoriene dette angis i avviker litt fra Normlista, men ikke på noen 
farlig måte. Noe strengere enn norsk praksis for enkelte arter (ametystsopp/ mistenkt 
kreftfremkallende), mer liberal på andre (irrgrønn kragesopp og raspskjellsopp som 
spiselige). Av fillefeil kan nevnes at det under forvekslingsarter for raspskjellsopp skrives 
slørsopp i stedet for honningsopp, med henvisning til side 117 og honningsopp. Boka 
følger Norske soppnavn fra 1996, slik at endrede og nye navn fra 2011 ikke er med. Boka 
avsluttes med et register hvor du på norsk både finner arten under artsnavnet i sin helhet og 
eventuelt under gruppe og så spesifisert (f.eks. både matblekksopp og blekksopp, mat-) og 

på vitenskapelige slektsnavn, og under disse artsnavnet. Jo flere oppslagsmåter, desto bedre.
Under voksested finner man stort sett angivelser tilpasset Norge og norske forhold om utbredelse og økologi 

for vanlige norske arter, både norsk og dansk for enkelte som rimsopp, og ren dansk/sørlig for arter vi ikke har 
i Norge, men med mye slurv. Ofte er det ikke angitt om habitat eller sjeldenhetsvurdering gjelder for Norge, 
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Danmark eller er generelt Nord-europeisk, men stort sett skjønner man dette om man tilhører de viderekomne. 
Direkte feil finnes det også: Gulrød kremle angis som sjelden (sikkert i Danmark), fiolett svovelriske angis med 
spesifisert dansk vurdering (Norge mangler), snehvit vokssopp (H. virginea) angis som ikke funnet i Norge, 
men er vitterlig vanlig (når H. nivea regnes in i H. virginea), sinoberslørsopp «i bøkeskog» (men i Norge også 
med eik og hassel), stubbeflathatt «hist og her» må være i Danmark (i Norge en ren sørlands-sopp) mm. Her er 
det behov for en grundig gjennomgang med opprettinger og justeringer før neste utgivelse. Men alt i alt fant jeg 
informasjonen under voksested meget interessant... 

 Boka er med sitt noe sørligere og bøkeskogspregede artsutvalg en utmerket suppleringsbok for nybegynnere 
og viderekomne. De flotte akvarellene er god nok grunn til å anskaffe boka. Bruk annen litteratur (norsk) for å 
supplere/dobbeltsjekke info under voksested om du er i tvil om hvordan du skal oppfatte denne.

 

Soppboka (Thomas Læssøe og Anna Del Conte, Cappelen Damm 2014, kr 199)
Utgitt første gang i 1997 som ”Den store soppboken” og har senere kommet i flere utgaver. Det er opprinnelig 
en engelskspråklig soppbok. Denne tredje utgaven har fått navnet Soppboka, uten at innholdet ellers ser ut 
til å være endret fra forrige utgave. Det er en bok i ca A4-format, og således ikke egnet som håndbok i felt, 
men med store sider blir det også plass til mange fotografier, tegninger og tekst, så artsoppslagene gir mye 
informasjon. Gode fotografier av artene, piler til viktige karakterer, sammen med gode akvareller av soppen på 
voksestedet, illustrerer vel 450 arter på en god måte, og mange flere nevnes i teksten. boka avviker fra de typiske 
felthåndbøkene, og den har et ikke-nordisk artsutvalg og spiselighets/giftighetsvurdering.

Innledningen gir en god beskrivelse av fruktlegemer, hatt, stilk, skiver og sporefarge 
ved hjelp av fotografier. En åtte sider stor nøkkel til slekter, med kun de makroskopiske 
karakterene som er vist i fotografiene, leder til slekt og sidehenvisning. Hjelpsomt, 
pedagogisk interessant eller unødvendig? Uansett flott at det lages slike makroskopiske 
nøkler med lav brukerterskel, slik at man kan lære å nøkle! Artsutvalget forklares slik: 
«Utvalget representerer de arter det er mest sannsynlig at du vil finne i den nordlige 
tempererte sone».

I artsoppslaget brukes både fotografier, akvareller og symboler i tillegg til tekst, 
og totalt sett gir dette en god presentasjon av artene, både morfologisk og økologisk. 
Teksten gir en kort beskrivelse av arten, inklusive informasjon om spiselighet/giftighet. 
Sentral informasjon angis punktvis; for sporepulver, størrelse, habitat og utbredelse. 
I tillegg angis spiselighet/giftighet med symboler for dødelig giftig, giftig, kan være 
spiselig, spiselig og utsøkt god. Boka er utgitt i norsk, tilpasset utgave, og skiller seg 
ikke mye fra Normlista 2014 på spiselighet/giftighet for vanlige og giftige arter. De 
viktigste avvikene er riddermusserong som er angitt som ”ikke matsopp”, selv om 
det nevnes dødsfall i Frankrike etter inntak av soppen. For skrubber og rødnende 
fluesopp advares det i teksten om giftighet som rå, mens soppen får symbol som spiselig uten forbehold. 
Er en sopp giftig som rå eller på annet vis spiselig kun med forbehold om korrekt behandling, så bør den ikke få 
symbol som ubetinget spiselig. Interessant er det å se hvor mange arter vi betrakter som uegnet til mat her i Norge 
som angis som spiselige. Krittvokssopp og mønjevokssopp, vanlig skjermsopp, irrgrønn kragesopp, gullskjellsopp 
og flere kjuker for å nevne noen. Navnebruken følger forrige utgave av norske soppnavn, og er dermed ikke helt 
oppdatert.

Artsutvalget er noe merkelig, stort sett europeisk men med enkelte nord-amerikanske arter inkludert (f. eks 
blant sjampinjonger og steinsopper), virker det litt tilfeldig. Men det er interessant å lese om tistelsopp og 
maquissopp og om fluesopper, sjampinjonger og parasollsopper vi ikke har funnet i Norge. Et ankepunkt er 
det at det ikke informeres om hvor mange arter det er i slekten, når det kun presenteres få arter, for eksempel 
besk storpigg som eneste storpigg. Angivelse av habitat og utbredelse i Norge for artene virker gjennomført 
bra så vidt jeg kan bedømme, med noen ytterst få unntak, som sommertrøffel (forekommer ikke med bøk og 
bjørk, men med eik og hassel, i hvert fall nordover i Europa) og svart trompetsopp (angis som sjelden – som 
blomkålsopp!), for å nevne et par. Boka avsluttes med en del om sanking, matlaging og konservering, og 14 
sider med artsspesifikke matoppskrifter. Registeret er med både norske og vitenskapelige navn, med slekt før art 
for det vitenskapelige. 

En interessant bok å ha for å supplere billedarkivet med arter som er vanligere lenger sør i Europa. Måten å 
presentere artene på fungerer godt, og den innledende slektsnøkkelen er interessant. For stor til å ta med ut i felt, 
men fin ved kaffebordet og i godstolen. 
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Appene Gyldendals soppguide (2011, kr 35 i App Store) og 
Norske sopper (2011, kr 49 i App Store)
Begge appene er basert på bøkene til Inger Lagset Egeland og Steinar Myhr, henholdsvis Sikre sopper og Norske 
sopper. 

Den minste - Gyldendals soppguide - sorter soppene i 5 kategorier (kantareller, piggsopper, poresopper, 
rørsopper og skivesopper). Til sammen presenteres ca. 30 arter. Den store - Norske sopper - har 17 kategorier og 
presenterer til sammen 148 arter. Begge ser ut til å benytte seg av de samme bildene som i bøkene.

Soppbeskrivelsene framstår tydelig som det viktigste innholdet og det er lett å bevege seg både innover og 
tilbake i strukturen. Hver art presenteres stort sett under fire overskrifter (Om soppen, kjennetegn, finnested/
voksemåte og forveksling) med korte og konsise beskrivelser. For hver art er det som regel også lagt inn flere 
bilder enn bare hovedbildet. 

Begge appene har i tillegg til selve soppbeskrivelsene en menylinje med 5 valg (Søk, Favoritter, Soppsteder, 
Tips & råd, Gift-tlf). Søk-funksjonen er faktisk en nøkkel. I Gyldendals soppguide er den synoptisk, dvs. at du kan 

legge inn flere valg og får se aktuelle treff. I Norske sopper er den dikotom, altså at du 
må gjøre et helt konkret valg for å komme videre til neste nivå. For de aller fleste ville 
den synoptiske nøkkelen være mye lettere i bruk og det er synd at ikke også denne er 
valgt for Norske sopper. Tips & råd inneholder mye lesestoff i form av komprimerte 
utgaver av de innledende og generelle tekstene i de respektive bøkene, organisert 
under tydelige overskrifter. 

Valgene Favoritter og Soppsteder er slike opsjoner som teknologien lett gjør mulig, 
men som nok har begrenset funksjonalitet i praksis. Favorittene gjør det mulig å 
blinke ut de artene i appen du liker, mens Soppsteder er koplet opp mot telefonens 
GPS og gir det mulighet til å lagre plassene du fant sopp sammen med bilder og 
tekstlige beskrivelser. Men den er fiklete og lite intuitiv i bruk, og hører nok mer til 
blant salgsargumentene enn den reelle funksjonaliteten.

En svakhet med soppbok på mobilen, er at bildene blir små og oppleves som lite 
detaljerte. Sånn er det bare. Skal du kjøpe én app, gå rett på den store, som bare 
koster 11 kr mer. Den store er mye mer anvendelig fordi den inneholder flere valg 
og arter. Bruksmåten blir den samme, men gjennom den store får du en forståelse 
av at soppverdenen er større enn det begynnerguidene begrenser den til. For dette er 

kanskje den største innvendingen mot apper. Du går inn i labyrint og må orientere deg mens du er 
der inne, uansett hvor bra navigeringen er lagt opp. I en bok har du mye mer oversikt hele tiden, ved at du kan bla 
fram og tilbake på en mer åpen og dynamisk måte. Så da kan kanskje den optimale løsningen være å ha appen på 
telefonen og boka hjemme for referanse?

Det er en svakhet at appene bare er tilgjengelige for iPhone. De funker på iPad, men bare som et forstørret 
mobilskjermbilde. De er heller ikke oppdatert siden de var nye, uten at det nødvendigvis er noe galt i det. 

Omtalen av appene er skrevet av Pål Karlsen

Anders K. Wollans anbefalinger og egne 
preferanser for sopphåndbøker

flest nordiske arter da, sammen med spesiallitteratur om 
slekter, ble min redning. Nøkkelbaserte bøker forsøker 
jeg å klare meg uten så langt det går, men på et visst nivå 
er de et uunnværlig verktøy. 

Min bokpakke
Det er litt frekt å foreslå hva som passer deg, og derfor 
tar jeg heller utgangpunkt i hva som passer meg. Dette 
er min ønskebokpakke hvis jeg hadde måttet velge ut fra 
det som finnes tilgjengelig i bokhandelen i dag. 

Var jeg en kulinarisk kantarellplukker, ville jeg startet 
med de som er mest visuelt orientert; Per Marstads 

Som nybegynner hadde jeg med meg Jens Stordals 
Soppene i farger fra 1957 ut, bladde meg frem blant 
akvarelltegningene til jeg fant det som lignet mest, og 
sjekket så med teksten. Siden jeg kom gjennom fasen 
som nybegynner og frem til viderekomne som rent 
selvlært – og ofte med verifisering av artsbestemmelse 
ved spising– så må jo boka sies å ha fungert godt, og jeg 
er blitt en svoren tilhenger av akvarelltegninger. 

Omtrent 25 år etter nybegynnerfasen tok jeg hovedfag 
med Gro Gulden som veileder, på storsoppers utbredelse 
i Norge, og fikk ta noen utmerkede soppkurs på Blindern. 
Ryman og Holmåsen sin Svampar, boka med foto av 
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Alle lenker, kilder og tips til videre lesning 
finner du på bladets nettsider 
bladet.soppognyttevekster.no. Hvis du 
skanner QR-koden, kommer du dit direkte. 

Våre beste matsopper. Og gitt at jeg fikk hjelp til å 
oppdatere den etter siste Normlista, ville jeg også tatt 
med den gamle 20 gode matsopper, og så gått videre 
med de andre gode nybegynnerbøkene (Gulden & Mohn 
Jenssen, Egeland & Myhr, Ryvarden) om jeg ønsket mer 
tekst og info. De er gode alle sammen!

Som meget ivrig nybegynner og raskt viderekommen 
ville Leif Ryvardens Norske matsopper vært min 
livsforsikring, pluss én akvarellbasert bok med god tekst 
(f. eks Sopp av Henning Knudsen) samt Per Marstads 
Sopphåndboka, med sine glimrende bilder for raskt å 
lære arter og deres økologi. Som viderekomne som også 
lærte andre om sopp, ville jeg supplert med Egeland og 
Myhrs Norske sopper for å få med mye grunnleggende 
soppkunnskap godt systematisert, og Sopp fra Cappelen 
Damm for å få bilder og beskrivelser av et større antall 
arter. 

Det jeg ville savnet som viderekommen er en stor 
soppbok med et høyt antall arter. Funga Nordica i to 
bind, uten et eneste foto, med nøkler og med tegninger 
av sporer og andre mikroskopiske karakterer, krever at 
du har tilgang til et mikroskop. Det blir for krevende, 
spranget blir for stort. Vi savner et stort verk med bilder 
eller tegninger av helst et sted mellom 2000 og 3000 
arter, som en godt utvidet utgave av Bo Nylén Sopp i 
Norden og Europa (2001), eller en Collins Fungi Guide 
(fra 2012) for England og Irland, men med tillegg for 

nordiske arter. Hvis noen forlag tar initiativ til et slikt 
prosjekt, skal jeg være den første til å gi min støtte!

Inntil videre ville jeg derfor måttet tatt en tur innom 
antikvariatet. Dessverre er Bo Nyléns 2001-bok helt 
umulig å oppdrive. Men når jeg først var der, så ville 
jeg lett etter en annen favoritt, den akvarellbaserte 
Cappelens Soppbok (Mossberg, Nilsson og Persson) 
fra 2000. For bunnlinjen her er kanskje ikke hvilken 
soppbok som er best, men hvilken du lærer deg best 
å bruke. Og Cappelens Soppbok gir meg mange gode 
minner om læring i skogen...

Tittel  Forfatter/redaktør 
Matsopp for alle  6 (X)      Arve Foss 2004
20 gode matsopper   20 X*  X*    Pelle Holmberg m.fl  1994
Sikre sopper  37 X X X    Inger L. Egeland, Steinar Myhr 2009
Gyldendals soppguide (app) 31 (X)  (X)    Inger L. Egeland, Steinar Myhr 2011
Norske matsopper  41 X X X    Leif Ryvarden 2010
Våre beste matsopper   47 X X X    Per Marstad 2001
Gode matsopper  70  X* X*    Pelle Holmberg; Hans Marklund 2012
Sopp i naturen  80  X* X*  X*  Else Wiborg 2007
Sopphåndboka  120  X X X X  Per Marstad 2011
Norsk lommesoppbok  124   X*  X*  Gro Gulden m.fl  1989
Sopp (Cappelen Damms) 140   X  X  Ikke oppgitt 2005
Norske sopper  141   X X X  Inger L. Egeland, Steinar Myhr 2011
Norske sopper (app)  148   X  (X)  Inger L. Egeland, Steinar Myhr 2011
Sopp (Faktum referanse) 338   X  X  Henning Knudsen 2011
Soppboka  450     X*  Thomas Læssøe, Anna Del Conte 2011
Funga Nordia   ??      X Henning Knudsen, Jan Vesterholdt  2012

Ytterligere informasjon
Denne gjennomgangen av norske sopphåndbøker 
er en oppdatering og videreføring av en tilsvarende 
gjennomgang Anders K. Wollan skrev i 2010. 
Oversikten ”Den store fungajakten – hvilken 
sopphåndbok for hvem?” ble trykket i Blyttia 68(2). 
Hvis du ønsker en innføring i eldre bøker som ikke er 
til salgs i dag, så finnes alt der. Du finner en nedlastbar 
pdf av oversikten på våre og Blyttias nettsider. 
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Poroid fungi of Europe
Leif Ryvarden og Ireneia Melo
Synopsis Fungorum 31, Fungiflora 
2014. A4 format, 455 sider
ISBN 978-82-90724-46-2

Har du et snev av interesse for å prøve å finne ut 
hvilke kjuke du nettopp passerte må du bare anskaffe 
denne boka! 

Ryktene om ny kjukeflora har versert i flere år, 
og for oss som har holdt på med kjuker ei stund har 
ventetiden vært – om ikke smertefull, så i alle fall 
lang. Det var derfor en fryd når Leif Ryvarden dukket 
opp på Kjukelagets vårtur i mai i år med bilens 
bagasjerom full av nytrykte bøker.

Det var faktisk i 1993 og 1994 at forløperen 
European Polypores del 1 og del 2 kom ut. Mye 
kunnskap har tilflytt området og mange nye arter 
har blitt registrert i Europa siden den gang. Gode 
argumenter for en naturlig oppfølger.

Etter å ha tilbrakt noen timer i godstolen med å bla i 
boka er ventetiden glemt og entusiasmen for å komme 
seg ut på kjuketur på topp. Boka må kunne betegnes 

som en murstein med sine bortimot et halvt tusen 
sider, A4 format og vekt på nesten 2 kilo. Omslaget 
er delikat med flotte tegninger av sinoberkjuke, 
raggkjuke og rødrandkjuke utført av Hermod Karlsen.

Oppbygging
Hoveddelen av boka består naturlig nok av 
beskrivelser av slekter og arter. På baksiden av boka 
står det at hele 394 arter med porer kjent fra Europa 
er beskrevet. På side 22 i boka brukes tallet 393, men 
uansett skal det godt gjøres å finne en poresopp på 
hjemlige trakter som ikke er omtalt her.

De første 29 sidene i boka utgjøres i hovedsak av 
følgende 9 kapitler: Introduction; Macromorphology; 
Micromorphology; Taxonomy; Decay characteristics; 
Patholocical significance; Forest regions of Europe; 
Mycogeography; Practical advice for collecting and 
determination.

Ønsker man å bevege seg inn i kjukenes verden 
inneholder disse kapitlene mye god informasjon. Her 
får man en kort historisk innføring i hva en kjuke er 
og hvordan gruppen defineres. Gjør man seg kjent 
med stoffet i kapitlene om makro- og mikrokarakterer 
vil man stå mye sterkere rustet til å bestemme 
arter. Mange kjuker er karakteristiske og kan, etter 

Ryvardens og Melos nye Poroid fungi of Europe. Her ledsaget av et utvalg av Ryvardens forgjengere på området.
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noe erfaring, fint bestemmes i felt. For andre arter, 
spesielt de resupinate, kommer man ikke utenom 
mikroskopering. Da er nevnte kapitler gode å ty til.

For de som kjenner Ryvardens tidligere bøker 
om kjuker, spesielt European Polypores del 1 og 
del 2 fra 1993/1994, som han skrev sammen med 
R.L. Gilbertson, er det lett å dra kjensel på de 
innledende kapitler i den nye boka. Forfatterne 
skriver da også i introduksjonen: «We have 
generally followed the outline of previous volumes 
of European Polypores…”. Dessverre ser det ut til 
at de opprinnelige tegningene av både makro- og 
mikrokarakterer har blitt offer for dårlig kopiering. 
På de aller fleste framstår strekene som diffuse og 
hakkete, mens figurteksten både er tynn og diffus. På 
figur 3, som viser tegninger med ulike typer porer, ser 
for eksempel figuren med runde porer ut til å ha en 
blanding av kvadratiske porer og plusstegn!

Under overskriften Scent and taste (lukt og smak) 
står det: «No polypores are poisonous as far as we 
know, but many have a bitter taste.» Den samme 
formuleringen er brukt i forgjengeren fra 1993 og 
kan se ut til å ha sluppet igjennom sensurkontrollen. 
Ryvarden har selv i en artikkel fra snl.no (Store norske 
leksikon), oppdatert i desember 2013, beskrevet 
kanelkjuke som en «ettårig, giftig poresopp…».

Når det gjelder både klassifikasjon og bruk av 
artsnavn er det vanskelig for en lykkelig amatør som 
undertegnede å ha noen sterke meninger om det. 
Forfatterne selv poengterer at de har lagt seg på en noe 
konservativ tilnærming til avgrensing av slekter. En 
konsekvens av dette er at de nevner en del slekter som 
ikke benyttes i floraen selv om typematerialet er kjent 
fra Europa. Enkelte stikkprøver vedrørende artsnavn 
viser også sprik mellom artsdatabankens navnebase 
og kjukefloraen. Dette gjelder flere av artene i slekten 
Phellinus. 

Nøkler og hoveddel
Nøklene i floraen forutsetter bruk av mikroskop 
og god kjennskap til mikroskopiske strukturer. 
Mikroskopering av kjuker krever trening, noe som 
Ryvarden og Melo selv nevner under avsnittet om 
basidier og måling av basidienes lengde. Å skille ut 
en enkelt basidie i hele dens lengde krever et svært 
tynt preparat og forfatterne sier: «This is somewhat 
difficult to do and provides a good test for the skill of 
the polyporologist.»

Såkalte synoptiske nøkler for arter med distinkte 
kjennetegn (både makroskopiske og mikroskopiske) er 
tatt med til slutt i hovednøkkelen og også i forbindelse 
med enkelte større slekter.

Det som i første rekke skiller denne boka 
fra tidligere kjukefloraer fra Ryvarden og ulike 
medforfattere er den utstrakte bruken av flotte 

fotografier. Hele 210 fargebilder er et viktig bidrag 
til å gjøre dette til et praktverk. De aller fleste 
fotografiene er signert den finske mykologen T. 
Niemelä, men også våre hjemlige entusiaster som Tom 
Hellik Hofton og Per Marstad har levert flotte bilder 
av mange sjeldne arter.

Denne anmelder setter også pris på at enkelte 
tegninger av arter som hvit grankjuke, svart ildkjuke 
og ospeildkjuke av Dagny Tande Lid pynter opp. 
Disse tegningene stod opprinnelig i Ryvardens «Flora 
over kjuker» fra 1968.

Slektene og artene i de enkelte slekter er presentert 
alfabetisk. Dette gjør det enkelt å finne fram i verket. 
Hver slekt gis en generell beskrivelse før man kommer 
til en egen artsnøkkel. Beskrivelsen av de enkelte 
arter følger samme mal. Disse beskrivelsene tar for 
seg fruktlegemet, mikroskopiske karakterer, substrat, 
utbredelse og kommentarer som typisk kan omhandle 
spesielle kjennetegn og mulige forvekslingsarter. 
Mange arter er supplert med tegninger av viktige 
mikroskopiske kjennetegn. 

Konklusjon
På bakerste omslag skriver forfatterne blant annet at 
boken primært er et verktøy for å identifisere arter 
og ikke en fordypning i poresoppenes fylogeni (en 
hypotese om det evolusjonære slektskapet mellom 
arter, i følge snl.no). Den målsettingen har Ryvarden 
og Melo i høyeste grad lykkes med. I tillegg vil det 
overraske denne anmelder stort om ikke de som 
anskaffer dette utsøkte verket blir enda mer inspirert 
til å fordype seg i kjukenes verden. Skulle denne flotte 
kjukefloraen komme i ny utgave om noen år så er det 
bare å ønske seg at enda flere av artene blir illustrert 
av førsteklasses fotografier.

Anmeldt av Gaute Mohn Jenssen 
(gautemj@broadpark.no)

Sopp på 
Svalbard - æres den 

som æres bør
I anmeldelsen av Sopp på Svalvard (s 40) 

i nr 1-2014, er Gaute Mohn Jenssen ved en 
feil oppgitt som medforfatter. Det riktige 

er selvsagt Kolbjørn Mohn Jenssen . 
Vi beklager og håper at brødrene 

likevel fortsatt er forbrødret.
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Steinsoppen. 
Vill av natur. 
Pål Karlsen. Z-forlag, 2014. 204 sider. 
ISBN 978-82-93187-19-6

Jeg kunne lagt til: Alt du vet om steinsopp, alt du bør 
vite om steinsopp, alt du ikke visste om steinsopp, og 
alt du ikke trengte å vite om steinsopp, men som er 
artig lell!

Ei hel bok om steinsopp? Godt og vel 200 sider. 
Går det an da? Ja visst går det an! Visste du at 
steinsopp bare i Skandinavia er fire arter, og antakelig 
enda flere når DNA har sagt sitt? Eller at italienske 
steinsoppjegere ofrer liv og lemmer for å få tak i 
godsakene? Eller at Kina er storeksportør av steinsopp? 
Eller at steinsopp ikke 
lar seg dyrke under 
noen omstendigheter? 
Eller at sortering av 
steinsoppkvaliteter foregår 
like så omhyggelig som 
vin? – Hvis rød fluesopp 
er symbolet på giftsopp, så 
er steinsoppen symbolet 
på matsopp. Lett å tegne 
er den også. Som et 
kosedyr: rund og god.

I Norge (og resten 
av Skandinavia) er 
steinsoppen den mest 
uforutsigbare av de 
viktigste matsoppene. 
Plutselig er den der, året 
etter ikke, året etter der 
heller ikke; for så å dukke 
opp helt andre steder året 
etter der igjen. Jeg har 
ikke tall på de gangene jeg 
har vært i skogen på riktig skogbunn (Pål skriver mye 
om den) og jaktet forgjeves på steinsopp. Og jeg har et 
mindre tall på de gangene da sopp ikke var fokus, og 
skogen bugnet. Ikke hadde jeg plukkeutstyr og mine 
følgesvenner utålmodige: ”Nå må vi komme videre!” 
Anorakklomme og ryggsekk fikk gå an til steinsopp 
fulle av jord og bøss. Lenger sørover i Europa er den 
mer forutsigbar, men aldri så tallrik som når den slår til 
i Skandinavia.

Pål tar oss med på en reise i steinsoppens, eller 
steinsoppenes verden: Hva trenger du å vite om soppen 
som har alt? Her står beskrevet de ulike artene og deres 
økologi og utbredelse i verden. Dessverre var min 
store biologiske helt Carl von Linné ikke glad i sopp 
– i hvert fall i den forstand at aldri klarte å plassere 

dem i systemet sitt. Navnet Boletus er rett og slett en 
misforståelse. Pål forteller om hvordan dette oppsto, og 
hvorfor vi fortsatt bruker dette misforståtte navnet. En 
annen svenske, enn si franskmann, hvis navn knyttes til 
steinsopp er Karl XIV Johan. Svenskene og danskene 
kaller den Karljohansvamp. Pål skriver inngående om 
mytene omkring kongen og soppen. Det hele munner 
ut i at Karl XIV Johan sikkert elsket steinsopp, som 
den franskmannen har var, men at han dyrka den ved 
Rosersberg slott er nok noe bare historien forteller.

Men Italia er landet som virkelig KAN steinsopp. 
Det begynte med romerne, som lovpriste sopp og 
aldri turte å la den bli sendt med bud – da ble den 
spist opp undervegs! Siden har plukking og tørking 
og eksport blitt viktig for italienske plukkere. Ja, så 
ettertraktet er italiensk vare at andre lands pakker 
med tørket steinsopp gjerne forsynes med italiensk 

språk og italienske 
farger i grønt, hvitt 
og rødt, dog ikke 
”made in Italy”. Men 
Pål tar oss også inn i 
Kinas mangslungne 
aktiviteter med 
steinsopp, og videre 
til USA hvor soppen 
er høyt skattet i de 
vestlige kyststatene, 
særlig Oregon.

 Her står 
detaljert om steinsopp 
som markedsvare, om 
priser og fortjeneste, 
tilvirking for salg, 
sortering etter kvalitet, 
eksport – og markedets 
luner.

 Men også 
økologi og utbredelse 
blir nøye omtalt. 

Hvordan lever og formerer steinsoppen seg? Har den 
sex? Hva er mykorrhiza? Hvorfor er det så til de grader 
vill av natur? Ja, villere enn trøfler som lydig lar seg 
innpode på unge eiketrær. Steinsoppen derimot – niks! 
Men steinsoppen er dessverre utsatt for parasitter, det 
være seg vemmelig rørsoppsnylter eller soppmygg 
som gjør en tilsynelatende livsfrisk steinsopp om til et 
larvekammer ved gjennomskjæring.

Boka avsluttes med steinsopp som mat. Hvordan vi 
oppbevarer den over lengre tid: frysing eller tørking. 
Og en mengde spennende oppskrifter på de lekreste 
retter med steinsopp. – Om vi finner den da...

Boka er rikt illustrert med vakre og instruktive 
bilder. Anbefales!

Anmeldt av Klaus Høiland

STEINSOPPEN
Vill av natur

Pål Karlsen
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Sopp- og nyttevekstlatin for nybegynnere: 

Hva betyr epitetene?
Vi går ofte på tur, ser etter sopp, snakker 
om sopp og om soppnavn, både norske og 
vitenskapelige. Vi har tidligere skrevet litt 
om farver. Den største gruppen av epiteter 
omfatter disse, så vi får ta noen hver gang.

 Av Oliver Smith og Long Litt Woon 

Vi begynte med de helt lyse, og går løs på regnbuens 
farver. Først rødt. Generelt navn på rød er ruber, 
rubra, rubrum. Gittersopp Clathrus ruber, er en av få, 
spektakulære sopper som har norsk navn uten å vokse 
i Norge. Det er en flott sopp å se på, med kraftig 
rødfarve og en lukt som er tre ganger så sterk som vår 
stanksopp. Vi finner den vanligvis på våre CEMM-
turer til middelhavslandene. CEMM er et forbund 
av soppforeninger i Spania, Portugal, Frankrike og 
Italia. Vårt forbund er blitt 
assosiert medlem. Treffene 
går på omgang mellom 
landene, og legges så sent 
at de ikke kolliderer med 
vår soppsesong.

Tilbake til den 
røde farven. Noen 
engvokssopper 
(Hygrócybe) har 
fine rødfarver, som 
mønjevokssopp 
H. Coccínea og 
skarlagenvokssopp H. 
punícea. Noen slørsopper 
har flotte rødfarver, 
og gir også fine farver 
på garn og silke, som Cortinárius sanguíneus, 
blodrød kanelslørsopp, C. semisanguíneus, 
rødskivekanelslørsopp, og C. phoeníceus, 
mahognikanelslørsopp. Hvor er rødfargen i disse 
epitetene? Coccus er bær, tenk på modne tyttebær. 
Både purpúreus, puníceus og phoenícius betyr 
purpurfarvet. Alloclavária purpúrea, gråfiolett 
køllesopp, er en artig sopp hvor det norske navnet 
passer best. Flottere purpurfarve har derimot 
nytteveksten søterot Gentiána purpúrea. Sanguíneus 
er blod-, og semisanguíneus er ”halvt” blod-. Det 

betyr ikke halvblods eller halvrød, men at noe av den 
er veldig rød, nemlig skivene.

Det er mange arter som har epitetene cárneus og 
incarnátus, med farve som kjøtt (storfe), som bl.a. 
rosa fagerhatt Rugosómyces cárnea. Carneval betyr 
”farvel til kjøtt”, og innleder en faste. Rødnende 
fluesopp, Amaníta rubéscens. blir ikke særlig rød, 
men tas med her likevel. Rubéscens, rødnende, er 
inkoativ, som beskriver en inntredende tilstand.

 Purpur (purpúreus) er rødt med noe blått 
innslag. Det finnes en rekke farvekart, men de er av 
liten praktisk verdi. Det er et utall av overganger 
mellom farvene. De farvene de produserte av planter, 
insekter, mineraler o.a. i oldtiden var ikke de samme 
som i dag, med andre og bedre hjelpemidler.

Vi avrunder med noen av de mange epiteter som 
beskriver hvor eller når 
artene vokser (fruktifiserer 
eller blomstrer). Her er 
noen av de sistnevnte: 
Vernus, vernális vår. 
Praecox betyr tidlig moden, 
altså at den kommer tidlig, 
som Agrócybe praecox, 
våråkersopp. Hygróphorus 
marzuólus, marsvokssopp, 
er en ettertraktet matsopp 
som ennå ikke er kommet til 
oss. Den vokser oppunder 
snesmeltingen. Entolóma 
apríle, aprilrødspore, finner 
vi derimot, men spiser 
den ikke. Planter i mai er 

Rosa majális, Tornedalsrose og Convallária majális, 
liljekonvall. Aestivális betyr sommer-, og autumnális 
betyr høst-. Vinter- eller som blomstrer om vinteren, 
kan være hiemális, hibérnus, septentrionális og 
boreális. De to siste betyr egentlig nordlig, etter h.h.v. 
Karlsvognen i nord og vindguden Boréas, som satt 
langt nord (kanskje helt oppe i Norge?) og blåste iskald 
vind sørover. Vår linnea, Linnéa boreális, er en av våre 
peneste og mest velduftende planter. Auróra boreális er 
nordlys. Hibernal er norsk for vinterlig, og hibernere er 
å overvintre. 

Gittersopp Clathrus ruber i tre stadier. Den største har 
utført sin gjerning med ære, og er blitt en Clathrus 
eméritus. Foto: Oliver Smith
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Foreningssnytt

Grønttreffet 2014 
 Av Inger Lagset Egeland (i-l-egl@online.no) 

Det nasjonale grønttreffet 2014 ble arrangert av 
Soppforeningen i Bergen på Fana Folkehøgskule 
23. til 25. mai. Skolen ligger i naturskjønne 
omgivelser ved siden av Arboretet på Milde, så bedre 
bakgrunn for treffet kunne vi ikke ha. 40 glade og 
forventningsfulle deltakere møtte, fra Kristiansand i 
syd til Salten i Nord.

Åpningen av treffet ble etterfulgt av et storslagent 
koldtbord. Der var paier og salater, fiske- og 
kjøttretter, de fleste med innslag av ville vekster, og 
alle kunstferdig dekorert. Og smaken på maten var 
absolutt på nivå med det estetiske utseende.

Etterpå holdt lege Geir Flatabø fra Ulvik, et meget 
innholdsrikt foredrag: ”Ville vekster – urter – mat 
og medisin.” Som utgangspunkt presiserte han at 
de viltvoksende plantene er grunnlaget for alt som 
dyrkes. Mye var kjent for mange, men det var også 
rikelig med ny kunnskap, nytt og spennende. Her 
er noen sitater fra foredraget: ”alt på løvetann kan 
brukes”, ”konglefrø til konglebrød”, ”spisslønn – 
unge skudd, blad og blomster i salaten”, ”humle 
er miniasparges”, ”lindeblomster er beroligende”, 
”suppekrydderet timian med eteriske oljer som er 
antibakterielle” og ”islandslav mot astma”.

Lørdag var det satt opp fem turer. Den ene gikk i 
Arboretet med Geir Flatabø som leder, den andre var 
til Stend for å samle alt man kunne finne av spiselige 
vekster mens den tredje, til Os, hadde hovedfokus på 

ramsløk. Grønttreffet i år tok spesielt for seg sjøens 
muligheter og havets delikatesser, derfor var det også 
to turer med båt. Den ene skulle trekke garn, som var 
satt tidligere, og hente opp skjell, mens den andre 
skulle høste alger.

Jeg var med på den båtturen som skulle samle 
alger. Den gikk utover til en liten øy der vi fortøyde 
båten og gikk i land. Vi hadde med oss forsker, kokk 
og dykker Arne Duinker og to små gummibåter. Noen 
av deltakerne rodde ut med gummibåtene og noen 
gikk til fots over på den andre siden av øya, alle for 
å samle alger som lever i fjæra, som havsalat med 
mer. Duinker dykket i nærheten av brygga for å hente 
opp alger som lever på dypere vann. Han viste fram 
flotte eksemplarer av sukkertare, stortare, fingertare 
og butare. Andre brunalger som skolmetang, sagtang 
og grisetang gir ikke mye mat, og de kan være litt 
seige. Tarene er ettårige, derfor egner de seg bedre 
til mat. De andre brunalgene er flerårige. Søl er en 
rødalge som vokser på stilkene til tareartene. Den er 
svært ettertraktet til mat. Havsalat er en grønnalge 
og den egner seg ypperlig i pannen, mens en annen 
grønnalge, pollpryd, ikke er så god. Fra fjæra, både 
fra båt og land, ble det samlet bøttevis med havsalat, 
fjærehinne(en annen rødalge) og andre brunalger. 
Ifølge Arne Duinker er det ingen giftige alger i våre 
farvann, så det er bare å smake seg fram.

Tilbake på skolen ble fangsten fra de tre turene 
på land sortert og lagt ut på to store langbord. En 
imponerende mengde. Jeg talte ikke artene, men det 
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må ha vært langt over 50 arter utenom algene. Geir 
Flatabø gjennomgikk artene og fortalte hva som 
kunne brukes til hva. Spesiell vekt la han på jordnøtt, 
som er særegen for vestlandet. 

Arne Duinker gjennomgikk algefangsten, og vi 
som hadde vært ute med ham fikk derved en flott 
repetisjon og enda mer. I den andre båten hadde de 
trukket mye torsk og sei pluss en makrell, en lysing 
og to brosme samt hentet bøttevis av skjell.

Nå var råvarene i havn. Da var det bare å sette i 
gang med klargjøring av råvarene og matlagingen. 
Hanne Frosta, fra restauranten Hanne på Høyden, 
ledet arbeidet. Hun delte inn i fire arbeidslag, og hvert 
lag fikk sin kokk som sjef. Det var flere kokker som 
ønsket å være med på dette, så Doan Khang, Geir 
Koxvig, Duinker og Frostad fikk hvert sitt lag.

Etter ca tre timer var buffeen klar. Jeg talte ikke 
antall retter, men det forundrer meg ikke om vi kom 
over 40. Et imponerende og varierende utvalg av god 
mat. Her nevnes noen få eksempler: stekt søl, grillet 
torsk pakket i sukkertare, strimlet fingertare sprøstekt 
i olje, stekt havsalat, løksalat med skvallerkål, 
majones med havsalat eller ramsløk, smør med 
engsyre eller ramsløk, tang i dressing med skogkarse, 

fiskekaker av sei, torsk og brosme med bjørnerot og 
ramsløk, suppe med strutseving og ramsløk, mange 
salatvarianter og supper.

Og det var drikke til maten, vann med gulaks, 
saft av bjørk og bjørnebær, myskete, saft av mjødurt 
og bjørk. Og ikke å forglemme desserten, isparfait 
med granskudd eller søl, fløterand med mjødurt, 
neslehavrekjeks.

Søndagen ble ganske rolig uten mye felles aktivitet. 
Noen var på Arboretets dag. Blomsterentusiasten 
Tor Jan Ropeid ledet en omvisning i Arboretet og 
Japanhagen. Og noen sørget for vinterforsyningen av 
pesto av ramsløk. 

En stor takk fra oss alle til Magnhild Larsen og 
de andre i Soppforeningen i Bergen for et meget 
innholdsrikt og lærerikt grønttreff.

1.  Hele gjengen samlet foran Fana folkehøgskole. 
Artikkelforfatteren som nr 3 fra venstre i første rad.

2.  Grønttreffet var også et ”Brunttreff”, med spesielt 
fokus på tang og tare 

3.  Ramsløkland: Området bød på MASSE ramsløk 
4.  Etter turene ble alle arter sortert og lagt ut på 

bordene 
5.  Maten er servert! 
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Tre deltakere på Grønttreffet

Foreningssnytt

ingen vei tilbake», smiler Karl-Henrik og minner 
om at han er lovet både trompetsopptur og andre 
attraksjoner etterhvert som sesongen kommer i gang. 
Han ønsker seg mer kompetanse på selvplukkede 
råvarer både i eget kosthold og på jobb. «Naturens 
spiskammers er inne nå, også blant kokker og 
kunnskap er avgjørende, da trygg mat selvsagt er 
en forutsetning». Karl-Henrik føler han har fått et 
fundament på kurset, som han kan bygge videre på. 
Særlig vil han løfte frem majonesen med havsalat. 
Etter endel prøving og smaking, syns han denne ble 
skikkelig bra, et tilbehør som tilfører sjømat en ekstra 
dimensjon. På basen har de ofte besøk fra andre 
nasjonaliteter og da er lokal, kortreist og spennende 
mat kjekt. Kanskje blir det havsalatmajones på 
menyen ved neste besøk.

Langveisreisende etter 
medentusiaster og ny kunnskap
Line Hogefeld, 44 år, fra Harstad, 
har allerede vært med et par år og deler villig av 
kunnskap om både grønt og sopp på årets treff. Det 
varer ikkje lenge før hun har en liten hale av ferskere 
medlemmer etter seg på vei inn i krattskogen etter 
storfrytle og strutseving. Nylig 
har hun selv flyttet over til 
Salten medlemsforening, 
da aktiviteten der er 
større, og har nå dratt 
helt til Bergen på leting 
etter gode venner 
og nye spennende 
grøntretter. Favoritten er 
brennesle. Hun snakker på 
innpust og utpust om denne 
(god smak, ernæringsmessig 
uovertruffen og anvendelig til det 
meste fra mat til gjødsel, insektbekjempelse og 
hårglansmiddel), mens den lille gruppen beveger seg 
inn i skogen. «Jeg har lært mye på årets treff, særlig 
om tang og tare, og fått nye venner, ny inspirasjon og 
nye oppskrifter». Hun ler litt, «og mest overraskende 
har det kanskje vært hvor mange deltakere det er på 
min egen alder her».

 Av Eva Glenjen (paratellic@hotmail.com) 

Yngste deltaker med begeistring for 
tarechips. 
Lars Fiksen, 15 år, fra Fyllingsdalen i Bergen
smiler bredt og prater fortere enn pennen henger med, 
når han skal beskrive Arne Duinker sitt havsnop fra 
Grønttreffet i Bergen. Tidligere har markjordbær og 

kantareller vært favorittene for det 
nyinnmeldte medlemmet, men 

helgens kjærlighet er altså 
tarechips. Tynne strimler 
av fingertare, stekt i varm 
rapsolje til den krøller 
seg og slipper væsken og 
deretter 15 minutter på 
lavere varme til den blir 

sprø og fin. Nam! Serveres 
som tilbehør til fisk eller rett 

og slett som snacks. «Du kan 
også steke fisken i oljen etterpå for 

ekstra havsmak», Lars ser ivrig ut. Han kunne lite 
om grønne nyttevekster fra før og har lært mye på 
kurset, særlig om tare, men har også sett ramsløk for 
første gang. «Mest overraskende fra helgens nyvunne 
kunnskap, er likevel hvor mange planter som kan 
brukes som avføringsmiddel», Lars ler. Han går i dag 
i 9. klasse, men vil etterhvert bli lege og ser for seg 
at kunnskap om planter blir viktig også i fremtiden. 
Lars oppfordrer alle til å melde seg inn i Sopp og 
nyttevekstforeningen og kan ikke understreke nok 
hvor mange kjekke mennesker han har truffet på årets 
treff.

Ubåtkokk med havsalatmajones 
på menyen
Karl-Henrik Nilsen, 26 år, fra Knarvik, 
er en av tre kokker på ubåt i Norge og jobber på 

første avdeling med Debio-sertifisering 
(bronseemblem = minimum 15 % 

økologiske råvarer) i Forsvaret. 
Men ikke minst, er han 

kommende medlem i Sopp 
og nyttevekstforeningen. 
«Da det skulle være kurs 
med Hanne Frosta, bare 
måtte jeg være med, selv 

om jeg ikke var medlem 
enda, og fikk heldigvis lov 

å melde meg på». «Nå er det 

Alle lenker, kilder og tips til videre lesning 
finner du på bladets nettsider 
bladet.soppognyttevekster.no. Hvis du 
skanner QR-koden, kommer du dit direkte. 

Alle foto: Anne Christenson
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Innvandrerkvinner 
lærer viltvoksende 
matplanter 
 Av Anna-Elise Torkelsen  
 (a.e.torkelsen@nhm.uio.no) 

En strålende maidag kom 25 innvandrerkvinner til 
Finnerud i Nordmarka for å lære litt om spiselige, 
viltvoksende matplanter. Finnerud ligger vakkert til i et 
område som byr på et vell av spiselige vekster. 

Arrangementet var en del av prosjektet UTEROM, 
som er et samarbeid mellom Oslo Røde Kors sine 
kvinnekaféer og Finnerud aktivitetssenter.. Sammen 
med Sarah Afeef i UTEROM og Lene Haugsøyen 
Frøyna fra Finnerud hadde jeg laget et opplegg for 
dagen. Noen viktige matplanter skulle demonstreres, 
plukkes, og det skulle lages noen retter til dagens lunsj. 
Det var frivillige med fra Røde Kors - noen ble med 
på innsamlingsturen mens andre var på kjøkkenet for å 
lage suppe og urtekaker . På forhånd hadde jeg plukket 
skvallerkål og nesle - kvinnene skulle først og fremst 
samle planter til salaten. 

Kvinnene var meget ivrige . Alle ble utstyrt med 
plastposer, og jeg presiserte at det skulle være en art 
i hver pose – det ville lette sorteringen når vi skulle i 
gang med salaten. Etter en snau times sanking hadde vi 
mer enn nok til en salat. En plante mange kjente til var 
neslen, den skulle vi bruke i urtekakene.

Vel tilbake på tunet på Finnerud gikk kvinnene 
i gang med skylling av plantene, slynging og 
oppskjæring. Den velfylte salatbollen inneholdt tilslutt 
blader av løvetann, karve, ryllik, geitrams, marikåpe, 
engsyre og vinterkarse, og ble pyntet med et dryss av 
blomster. En velsmakende vinaigrette hørte til.

I tillegg til den ville salaten var menyen 
skvallerkålsuppe med brødkrutonger, urtekaker (hakket 
grønt, sammenvispet egg, salt, stekes som lapper) med 
grovt brød. Det så ut til at maten falt i smak, og det ble 
gitt uttrykk for at dette var hyggelig arrangement. Flere 
ville ha med seg plantene som ble til overs hjem for å 
lage salat på egen hånd. En stor takk til Sarah og Lene 
og de andre frivillige for at denne dagen på Finnerud 
ble så vellykket.

Boken for erfarne 
og nye bærplukkere

Fra omtalen i 
bladet Sopp og 
nyttevekster: 

”Fornøyelig 
og informativt 
stoff med 
svært god 
geografisk 
spredning. 
Boken 
anbefales på 
det varmeste 
for din egen 
del eller som 
gave til noen 
andre.”

Selges fra alle landets bokhandlere og 
utvalgte nettbokhandlere (se Haugenbok.no)

Veiledende pris:  339,- 
ISBN 9788299929400

Med Grønne Johanna 
kan du kompostere hele året

Walby Promotion
www.gronnejohanna.no
walby@vikenfiber.no
Mobil: 908 23 520

•  Anbefalt av 
 Grønn Hverdag
•  Ekstra stor 

kapasitet, 330 liter
•  Fem års garanti
•  Sikker mot rotter
 og mus
•  Patentert 

ventilasjonssystem
• Leveres med
 vinterkappe
•  Leveres med 

håndbok om 
kompostering

Kr 2395 + frakt
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FFS-treff 2014 i 
Holmestrand
Lørdag 26. april arrangerte region Vestfold/Telemark/
Agder treff for 44 deltakere i Holmestrand. Vera 
Børsum ønsket velkommen til treffet, og Berit Knai 
Johansen orienterte om dagens program og tema.

Linfarging
Temaet var lin, og Linjentene fra Våle Prestegård: 
Mette Kirkevold, Siri Jonstang og Mette Haslestad 
fortalte i sine foredrag om erfaringer med lin fra 
de begynte med lindyrking i 1995. Vi fikk en 
flott gjennomgang av alle sider ved lindyrking og 
beredning og hva lin kan brukes til. Vi lærte om og 
fikk demonstrert røsking, røyting, bråking, skaking 
og hekling og redskapene som ble benyttet til disse 
prosessene. Vegetabilske fibre som lin og bomull 
tar vanskelig til seg pigmentene fra planter og sopp. 
Hildegunn Eggum har farget lingarn med krapp Rubia 
tinctoria, vaid Isatis tinctoria og andre planter, og 
kunne vise frem en kurv med fargerikt garn. Hva med 
sopp? Berit Knai Johansen har farget lingarn med 
rødskivekanelslørsopp Cortinarius semisanguineus. 
Hun fikk en spennende rødbrun farge, ganske ulik den 
fargen vi får når vi farger ull og silke. Alunacetat er 
et mer egnet beisemiddel for vegetabilske fibre enn 
alun, og det er dette Hildegunn og Berit har brukt for 
lingarnet. Hildegunn har også eksperimentert med 
ulike tanniner for å se om pigmentene binder seg 
bedre til lingarnet. En oppskrift er å veksle mellom 
tannin-alun-tannin – en tidkrevende prosess hvor 
garnet tørkes mellom hver gang det har ligget 24 
timer i beisebadet. 

Medlemmenes fem minutter 
Samlingen fortsatte med fire innlegg i „Medlemmenes 
fem minutter“. Først fortalte Trine Parmer om sin 
erfaring med kanelkjuke Hapalopilus rutilans. Ofte 
får man ikke den ønskede fiolette fargen selv om 
soppen er kokt ut i mye vann og fargebadet har høy 
pH. Da kan løsningen være å senke pH til 5 ved å 
tilsette eddik, da kommer den fiolette fargen. 

Gunvor Bollingmo har eksperimentert med 
furuskjellpigg Sarcodon squamosus, en av få soppene 
som gir blå farge på alunbeiset ull og silke. Sist høst 
hadde hun plukket 2 kg «moden» furuskjellpigg som 
ble oppbevart ute i en bøtte i 3 uker. Etter utkoking og 
pH 5 i fargebadet fikk hun en fin lys blå farge i første 

Forum for 
soppfargere

bad og enda sterkere blå farge i neste bad. Dette viser 
at det er unødvendig med høy pH i fargebadet, men 
soppen bør være storvokst og moden.

Aina Fegstad hadde sammen med Ung Husflid 
i Holmestrand prøvd ut solfarging av brodérgarn 
og vevgarn. Glass med rødskivekanelslørsopp 
Cortinarius semisanguineus og garn hadde stått i 4 
uker og blitt snudd med jevne mellomrom. Resultatet 
var et flott flammefarget garn.

FFS-utvalget arrangerte Lavfargingskurs på 
Wøyen gård 21.-23. mars med 19 deltakere. 
Anna-Elise Torkelsen ga et resymé av kurset, 
som siste innlegg. Det ble farget med 12 
lavarter. De ulike fargeprosessene koking i vann 
(BWM), ammoniakkgjæring (AM) og gjæring og 
fotooksidasjon (POD) ble benyttet. Mye vekt ble lagt 
på farging med blærelav Lasallia pustulata som gir 
flotte rødfiolette, men ikke lysbestandige farger. Vil 
faktorer som kort eller lang gjæringstid for laven, 
tørking av garnet før det skylles etc. innvirke på 
lysektheten? Slike alternativer ble prøvd ut. Tiden 
på treffet rakk ikke til et fyldigere referat, og det blir 
derfor et foredrag om lavfarging på neste års FFS-
treff.

Foreningssaker 
På FFS-treffene er utstillingen et populært innslag - 
også i år var det mange fargerike bidrag. 

Foreningssakene ble presentert av Anna-Elise 
Torkelsen. Etter valget har FFS-utvalget følgende 
sammensetning: Anna-Elise Torkelsen (leder), Gry 
Handberg, Eldbjørg Johansen og Ruth Solem. Inger 
Lise Walter er oppnevnt som representant for styret 
i NSNF. Nye regionsombud er Inger Walker, Trine 
Parmer, Gunvor Bollingmo og Anne Messenlien. 
Berit Knai Johansen, Betsy Samuelsen, Thyra Solem 
og Brynhild Mørkved tok gjenvalg. Ruth Solem har 
ansvaret for hjemmesiden. I serien „Fargesopper og 
produkter“ er det lagt inn flere nye innlegg. FFS-erne 
oppmuntres til å bidra. Innlegg sendes til Ruth Solem 
(ruthsol@online.no)

Invitasjoner/referater legges inn fortløpende på 
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hjemmesiden - så følg med! CD-en „Fargesopper“ 
som Utvalget laget i 2009 er populær og selges 
fortsatt, bestilles hos Anna-Elise Torkelsen 
(a.e.torkelsen@nhm.uio.no eller SMS til 9242 4116, 
pris kr. 100,- + porto). 

Det 16. IFFS arrangeres i Otepäa i Estland, 9. – 14. 
september. 15 norske har meldt seg til symposiet. Vårt 
fellesprosjekt til utstillingen i år er luer og pannebånd. 
FFS-treff 2015 holdes på Ringerike lørdag 18. april; 
region Buskerud er arrangør.

Workshop
I tilknytning til treffet ble det lørdag ettermiddag 
og søndag formiddag arrangert en workshop for 20 
deltakere med Barbro Wingård som leder. Tema var 
„Ull, silke, bomull og lin – hvordan tekstiler påvirkes 
av samme fargebad“. De ivrige deltakerne dekorerte 
hver sin alunbeisete ullveske (sydd av Barbro) 
med garn/tråd av forskjellige materialer: silke, ull, 
melketråd, bomull og bambussilke. Så ble veskene 
farget, og deltakerne kunne velge mellom fargebad av 
rødskivekanelslørsopp Cortinarius semisanguineus, 
gulrandkjuke Phaeolus schweinizii eller kanelkjuke 
Hapalopilus rutilans, Det var tydelig å se at de ulike 
fibrene tok til seg fargen forskjellig. 

Nytt fra Forum for soppsakkyndige (FSS)

Ingen endringer på årets 
normliste for norske 
soppers matverdi
I nummer 1/14 skrev vi litt om FSS-utvalget, 
hvordan utvalget blir valgt og sammensetningen 
nå, hva vi jobber med og planer fremover. Dette 
stoffet ligger også på FSS sitt nettsted på www.
soppognyttevekster.no, du finner det under lenken 
på ”Våre Fora”. Her legger vi fortløpende ut saker 
vi jobber med og du finner arkivet på det som har 
blitt gjort tidligere.

Siden sist har vi lagt ut ny Normliste for norske 
soppers matverdi. Hver art får her en av følgende 
verdier «Spiselig – ikke matsopp – giftig – meget 
giftig». Fagmykologisk Råd (FMR) i Norges sopp- 
og nyttevekstforbund kommer med anbefalinger til 
eventuelle endringer av verdi hver enkelt art skal 
ha og hvilke arter som bør stå på lista. Det er ingen 
arter som har endret verdi fra 2013 til 2014. Listen 
blir lagt ut i form av en excel-bok der listene fra de 
siste årene også ligger som ark bak den gjeldende. 
Når det er gjort endringer på Normlisten fra 
året før, markeres det med rød og kursiv tekst i 
kommentarfeltet i listen. Med tanke på at ikke alle 
er like godt kjent med excel har vi lagt ut to filer, 
den ene sortert på norske artsnavn og den andre på 
vitenskapelige. 

FSS-utvalget anbefaler at den i lokallagene 
som har ansvaret for kontakten med de 
soppsakkyndige, innkaller til et møte i god tid før 
soppsesongen. Normlisten og Retningslinjer for 
arbeid på soppkontroll gås gjennom på dette møtet. 
Vi har i sommer sendt ut en presentasjon, laget 
i powerpoint til alle lokallagsledere, til hjelp på 
dette møtet for de som ønsker det. 

For FSS-utvalget
Siv Moen

1–2.  Fra utstillingen av soppfargede produkter, som er 
en fast og populær del av treffet.

3.   Vera Børsum (med ryggen til) ønsker velkommer til 
treffet.
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Halden soppforening
www.haldensoppforening.com
Ninni Christiansen, ninni.c.christiansen@hiof.no, 
482 86 519

Fredrikstad soppforening
Thore Berg, thorebe@hotmail.com, 408 98 290

Moss Sopp- og Nyttevekstforening
www.moss-soppognyttevekster.no
Irene Simonsen, iresim@online.no, 959 47 820

Follo sopp- og nyttevekstforening
www.follosopp.no
Tove Bakar, t.w.bakar@gmail.com, 936 56 137

Oslo og omland sopp- og nyttevekstforening, 
Neslekremla
www.neslekremla.no
Pål Karlsen, pal@lopta.no, 932 24 377

Romerike sopp- og nyttevekstforening 
http://romerikesopp.net
www.facebook.com/Romerikesopp 
Arill Bråthen, post@romerikesopp.net, 480 24 296

Kongsvinger soppforening
www.kongsvinger-soppforening.no
Irene Tangen irenetangen5@gmail.com, 970 90 072

Hexeringen soppforening, Hamar
Sonja Gajic, sonja@verbum-translations.no, 905 97 719

Elverum sopp- og nyttevekstforening
Gry Handberg, hanroer@online.no, 977 23 987

Ringerike soppforening
www.facebook.com/RingerikeSoppforening
Terje Spolen Nilsen, t-spo@online.no, 915 90 993

Buskerud sopp- og nyttevekstforening 
Eldbjørg Johansen, eldbjo@online.no, 908 39 183

Eiker soppforening
www.eikersopp.no
Berit Krømer, b-kromer@online.no, 911 54 730

Valdres sopp- og nyttevekstforening
Bente Brenna, b-brem@online.no, 906 50 806

Tønsberg soppforening
Per Marstad, pmarstad@broadpark.no, 911 83 929

Larvik soppforening 
Ingjerd Beate Nyhus Larsen, ingjerdl@vfk.no, 992 37 747

Telemark sopp- og nyttevekstforening
Øystein Ruud, oystein@tannlegeruud.no, 916 90 894

Grenland soppforening
Birgitte Finne Høifødt, birgitte@hoifodt.com, 906 01 001

Aust-Agder sopp- og nyttevekstforening
Gerd Bakke, gerd.bakke@outlook.com, 412 18 649

Vest-Agder sopp og nyttevekstforening
Hanne Katinka Hofgaard, Hanne.katinka.hofgaard@
kristiansand.kommune.no, 938 34 287

Jærsoppen, Nyttevekstforeningen, avdeling Sør-
Rogaland
www.jaersoppen.no 
Ellen Tjørnhom Bøe, soppellen@gmail.com, 924 84 251

Haugaland sopp- og nyttevekstforening
Lishild Nesheim, lnesheim@online.no, 924 27 277 

Soppforeningen i Bergen 
http://soppforeningen.weebly.com
Magnhild Larsen, magnhild.larsen@gmail.com, 5615 9765

Sunnfjord Nyttevekstforening
Harald Eriksen, harald.eriksen.aarberg@gmail.com, 
951 54 314

Risken, Molde og omegn soppforening
www.risken.no
Magnar Husby, magnar.hu@gmail.com, 908 49 997

Nyttevekstforeninga, Ålesund
www.nyttevekstforeningen-aalesund.com
Kari Mette Tollås Veblungsnes, vebbens@mimer.no, 
473 24 727

Trondheim sopp- og nyttevekstforening
Jan M. Selbekk, jan.selbekk@loqal.no, 920 98 207 

Steinsoppen, Steinkjer og omegn sopp- og 
nyttevekstforening
Ulla-Britt Bøe, Ulla-britt.boe@hint.no, 997 97 681 

Helgeland sopp- og nyttevekstforening
Jonny Løe, hsnf@hotmail.com, 976 39 820

Salten naturlag
www.salten-naturlag.com
Beate Venaas Røkke, bevero@online.no, 489 95 424 

Tromsø soppforening
www.tromsosoppforening.no
Lasse Aleksandersen, lasse.aleksandersen@gmail.com, 
906 64 246

Oppdatert medio august 2014. Fylkesvis oversikt 
finner du på Soppognyttevekster.no under fanen 
MEDLEMSFORENINGER

MEDLEMSFORENINGENE LANDET RUNDT
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Norges sopp- og nyttevekstforbund 
Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF)
Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås.
Org.nr.: 940 593 336 
Bankkonto: 2901.11.39688
www.soppognyttevekster.no

Kontakt:
Reidun Braathen (daglig leder)
922 66 276 (man, tir, tor kl 9-15)
post@soppognyttevekster.no

Styret:
Leder Edvin Johannesen
Styremedlem Hanne Edvardsen 
Styremedlem Gry Handberg 
Styremedlem Inger Kristoffersen  
Styremedlem Åge Oterhals 
Styremedlem Inger Lise Walter  

Varmedlemmer:
Tor Erik Brandrud 
Vigdis Kilavik  

NSNF er medlem av 
Studieforbundet natur og miljø, 
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 
(SABIMA) ,
Frivillighet Norge, 
International Mycological Association, 
European Confederation of Mediterranean 
Mycology (C.E.M.M.) (assosiert)

Norges sopp- og nyttevekstforbund (NSNF) 
er en paraplyorganisasjon for landets lokale 
soppforeninger og nyttevekstforeninger. 
Forbundet ble dannet i 2005 ved at Norsk 
soppforening og Nyttevekstforeningen slo seg 
sammen. I dag omfatter vi 30 foreninger med 
nærmere 3800 medlemmer tilsammen. 

Når du melder deg inn i Sopp- og 
nyttevekstforbundet blir du automatisk 
medlem av den foreningen som er 
nærmest der du bor, om du ikke ønsker 
det annerledes. Mange medlemsforeninger 
har egne nettsider med informasjon om 
aktivitetene. På www.soppognyttevekster.
no finner du en samlet oversikt over alle 
arrangementene i hele landet. 

Medlemskapet gjelder et kalenderår og koster 
kr 400,- for vanlig medlem og kr 100,- for 
husstandmedlem. Som medlem får du tilsendt 
medlemsbladet Sopp og nyttevekster fire 
ganger i året, du får medlemspris på kurs, turer 
og enkelte bøker og andre produkter og du 
får anledning til å delta på Vintersopptreffet i 
februar og Høstsopptreffet i september. 

Det er mer og mer vanlig at informasjon om 
møter, turer og arrangementer blir sendt 
på mail. Derfor er det viktig at du gir oss 
mailadressen din. Gi beskjed hvis du IKKE har 
mailadresse, så vil foreningene ta hensyn til det. 

Nasjonale arrangementer i 2014: 
•  Soppens dag er søndag 7. september 
•  Høstsopptreffet 2014 blir i Oslo helgen 
 13. og 14. september. Følg planleggingen på  
 www.neslekremla.no/hostsopptreffet2014
•  Årets C.E.M.M-samling (The European   
 Confederation of Mediterranean Mycology) blir  
 på Korsika 16.-21. november 

Følg med på Aktivitetskalenderen på 
Soppognyttevekster.no og hos din lokale forening!
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Returadresse:
Norges sopp- og 
nyttevekstforbund
Frederik A. Dahls vei 20 
1430 Ås

Dette gjelder (kryss av)   Innmelding  Verving  
  
     Gavemedlemskap    Abonnement Agarica     Siste utgave Agaricia 

Nytt medlem:

Navn: ........................................................................

Adresse: ....................................................................

E-post: ......................................................................

Tlf: ............................................................................

Den du verver:

Navn: .......................................................................

Adresse: ...................................................................

E-post: .....................................................................

Tlf: ............................................................................

Send innmeldingsblanketten til 
Norges sopp- og nyttevekstforbund
Frederik A. Dahls vei 20, 1430 Ås.

 

Vervekampanje høsten 2014. Gratis soppbok! 

Kjenner du til 
tidsskriftet Agarica ?
Agarica er forbundets vitenskapelige tidsskrift. 
Her publiseres originalartikler innen alle aspekter 
av mykologi, med hovedfokus på mykofloristikk 
og taksonomi. Du kan lese mer om tidsskriftet 
på forbundets hjemmeside. Velg ”Agarica” 
under ”Våre tidsskrifter” i venstre spalte. 

Bladet utgis normalt 
én gang per år, og 
hvert nummer koster kr 
165,- for medlemmer, 
kr 200,- for ikke-
medlemmer og kr 300,- 
for institusjoner. Alle 
priser er inkludert porto. 

Du kan bestille 
abonnement eller siste 
utgave med en mail 
til forbundet eller på 
blanketten under. Innbetalingsgiro kommer med 
i postsendingen. 

Høsten 2014 gir vi et ekstra påskudd til å melde seg inn i Sopp- og nyttevekstforbundet: 
Alle som meldes inn før 1. oktober får sin egen soppbok helt gratis! 

Gjennom et medlemskap får du sjansen til å blir med på turer og høre foredrag 
som gjør at du kan høste mer fra skogens spiskammer. Det er så mange muligheter 
du ikke kjenner til! 

Eller er du allerede medlem og vil dele gleden med en venn eller et familiemedlem? 
Da kan du verve eller gi et medlemskap i gave og få en flott liten hendig soppbok som 
takk. Det nye medlemmet får tilsendt de utgavene av sopp og nyttevekster som er 
utgitt tidligere i år, og når det er en gave, også et brev der det står at gaven er fra deg. 

Både vanlig medlemskap og gavemedlemskap koster kr 400,- for et kalenderår. 
Husstandsmedlemskap koster kr 100,-. Det beste er om du melder deg inn via våre nettsider. Da får vi det 
rett inn i basen vår. Men du kan gjerne også sende inn blanketten nedenfor, husk epost-adresse om du har! 

www.soppognyttevekster.no
post@soppognyttevekster.no 
922 66 276 (man, tir, tor kl 9-15)


