
 

 

Fredrikstad Soppforening 
Årsberetning 2022 
                          
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Leder:    Tor-Øystein Gulliksen 
Sekretær:  Rolf Hermansen 
Kasserer:   Kari Ekeberg Nilsen 
Styremedlemmer: Thor Dybhavn (fram til 27.06.),   
   Gerd Olsen, Tanja Langolf Tennefoss, 
    Kelly Eldor Hakkebo, Ewie Samuelsen 

Varamedlemmer: Stine Syvertsen, Marianne Aarum 

 

Thor Dybhavn til minne 
Thor Dybhavn gikk bort 27. juni, brått og uventet, 86 år gammel. Han 
var initiativtager til stiftelse av foreningen i 1973 og var foreningens 
første leder. Han satt i styret helt fra stiftelsen og fram til sin 
bortgang, og ble foreningens første æresmedlem. Han var en mentor 
for mange av oss «soppfolk». Thor var et svært kunnskapsrikt 
menneske, en sjelden begavelse som vi kan kalle en multilog, siden 
hans interesser favnet så mye innen mange fagfelt. Han hadde en 
utrolig god hukommelse for å dyrke alle sine interesser. Det er mange 
av oss som føler takknemlighet for de årene vi har hatt sammen, for 
turer og sammenkomster, vennskapet og gleden med de gode og 
interessante samtalene gjennom flere decennier, det være seg sopp eller annet. Vi bøyer oss i takknemlighet for 
alle hans bidrag til soppsaken i Nedre Glomma regionen og Norge, såvel som hans formidlingsevne på mange 
andre områder. En fyldig nekrolog, skrevet av Roy Kristiansen, er lagt ut på soppforeningens Facebook side. 
 

Nye soppsakkyndige 
De siste to årene har det vært gjort et stort arbeid fra foreningen for å rekruttere nye soppsakkyndige. Dette har 
gitt fantastisk fine resultater. I fjor fikk foreningen fire nye soppsakkyndige, og i år hadde vi seks kandidater, og 
alle bestod prøven. Årets nye soppsakkyndige er Tanja Langolf Tennefoss, Kelly Hakkebo, Elisabeth Martinsen, 
Silje Waters, Marianne Aarum og Gina Køhn. Fredrikstad soppforening, i samarbeid med Halden soppforening, 
var teknisk arrangør av eksamensprøven som ble avholdt ved Høyskolen i Halden 17. september. Eksaminator og 
sensor var fra Oslo. Ved årets prøve i Halden var det totalt ti kandidater, og alle bestod. Dette har knapt skjedd 
tidligere. Fredrikstad soppforening har nå totalt 22 soppsakkyndige. Sensor/eksaminator Kolbjørn Mohn Jenssen 
skriver til oss i ettertid: Gratulerer til alle! Det var 10 veldig gode kandidater. De var sikre på soppene og leverte et 
meget godt inntrykk! Her må det ha vært jobbet godt med kandidatene – Gratulerer til alle som har vært med på å 
gjøre det så greit og morsomt å være sensor/eksaminator! 
 

Vi ble Årets kartlegger i Norge 2021 
Fredrikstad soppforening ble kåret til Årets kartlegger for 2021 av Norges sopp- og nyttevekstforbund og Sabima. 
Tor-Øystein mottok diplom for dette under årets Vintersopptreff. Det følger også et pengebeløp med. 
Gratulasjoner til våre folk som gjennom flere år har arbeidet med kartleggingsprosjektene på Hvaler. 
 

Foreningsdrift 
I denne årsmøteperioden har det vært avholdt seks styremøter. Bortsett fra årets første møte har alle de andre 
vært utvidet møte med soppsakkyndige. Årets første styremøte ble avholdt i lokalet til Bjørndalens Vel, de øvrige 
møtene har vært avhold i lokalene til Sarpsborg Kulturskole. Per. 1. oktober 2022 hadde foreningen 170 
medlemmer. Fredrikstad soppforening har egen hjemmeside tilknyttet Forbundets hovedside, og en Facebook 
side. Foreningen har per 1. oktober tre nålevende æresmedlemmer, Rolf Hermansen, Øyvind Weholt og Thore 
Berg, i tillegg var avdøde Thor Dybhavn og Alf Henry Berg æresmedlemmer. Foreningen er medlem i Norges sopp- 
og nyttevekstforbund og Fredrikstad Aktivitetsråd. Nevnte aktivitetsråd har i år revidert brosjyren Friluftslivet i 



 

 

Fredrikstad hvor vi er en av foreningene som presenteres. I regi av Fredrikstad soppforening har i år vært 
gjennomført totalt 22 soppkontroller. Kontrollen i Fredrikstad sentrum har i år vært i Byhallen (Rådhuset/kinoen), 
og det har fungert meget bra. Kontrollene i Sarpsborg har som tidligere vært i samarbeid med SA, og foregått 
utenfor avisens nye adresse i Jernbanegata 11. Flere av kontrollene er knyttet opp til våre arrangementer. 

Tor-Øystein Gulliksen deltok på Norges sopp- og nyttevekstforbunds organisasjonssamling 23.-24. april, som også 

inneholdt forbundets årsmøte. Vår forening kan delta med inntil tre deltagere på samlingen, og har tre 
delegater til årsmøtet. Det er beklagelig at Tor-Øystein ble alene denne gangen. 

Soppsesongen 2022 
Årets vår og sommer har vært uvanlig tørr. Ifølge Meteorologisk institutt er de siste 12 måneder per september 
2022 de tørreste på 21 år på Sør- og Østlandet. Dette har naturlig nok også preget årets soppsesong mange 
steder. Matsoppsesongen startet allerede i slutten av juli med noe kantarell, det var også uvanlig mye falsk 
kantarell. Utover i sesongen kom det flere bølger med steinsopp, noen steder i svært store mengder. Det ble også 
funnet mye melsopp, traktkantarell og stubbeskjellsopp. Sent i sesongen var det mye smørsopp og sleipsopp. Det 
er også rapportert om mye sjampinjonger og noe kremler. 
  

Møter og turer 
Ville vekster som mat, inspirasjonsforedrag med Rita Amundsen, 21. mars 
Det var et godt besøkt møte på klubbhuset til Greåker IF med Rita Amundsen som holdt et meget interessant 

foredrag om fermentering som konserveringsmetode for det vi plukker av grønt, sopp og bær.  Her var det flotte 

ideer og interesserte deltagere fikk svar på mange spørsmål. I pausen fikk vi små smaksprøver av sopp, tang og 

grønt som hun hadde fermentert. Det var gode smaker og flere fikk lyst til å komme i gang med fermentering 

hjemme. I tillegg ble det servert kaffe og vannbakkels med urter og sopp. Etter pausen var det gjennomgang av 

forskjellige drikker som kunne lages ved fermentering.  Her var det mye spennende.   

Gratis nyttevekstkurs for medlemmer, 1., 20. og 21.mai 
Vi hadde to turer og en teori dag. Det var til sammen15 deltakere. Ikke alle kunne stille hver gang, men de fleste 
fikk med seg det viktigste. Ledere var Kari Ekeberg Nilsen og Hermod Karlsen. 1. mai var vi i Gamlebyen. Vi var 11 
som møttes ved Vindebroa. Allerede mellom denne og vollporten fikk vi sett flere spiselige nyttevekster: Rosetter 
av karve, dauvnesle i blomst og brennesle. På vår vandring nordover så vi forbausende mange spiselige arter, bl.a. 
mengder med skvallerkål, korsknapp, skogsivaks og flere andre. Langs elva var det mange unge planter av 
strandkvann. Etter en rast, var det noen som orket litt til, og mot sørenden av vollgravene fikk vi se både veikarse 
og bred dunkjevle. Fredag 20 mai hadde vi teori dag inne. Vi så bilder og friske eksemplarer av mange arter, 8 
deltakere møtte her. Lørdag 21. mai slo vi oss sammen med Henrik A. Torp som ledet nytteveksttur til Saltholmen 
ved Saltnes i Onsøy. Mens det ennå var oppholdsvær, fikk vi se mange interessante strandplanter. Blant annet fikk 
vi anledning til å sammenligne bladene til strandstjerne og strandrisp. Se for øvrig eget referat fra denne turen. 

 

Nytteveksttur, sanking av almenøtter m.m., 9. mai 

Det var 17 deltagere, herav to barn som var ivrige og interesserte i 

alt som vokste. I fint, men litt kaldt vær gikk vi fra Torp Bruk 

sydover langs Glomma og fant bl.a. almenøtter, karve, nesle og 

skvallerkål.  Like ved bøketrærne nærmere Selbak fikk vi se den 

store planten kjempebjørnekjeks. På stien nordover igjen fant vi 

bl.a. parkslirekne, ullborre, geitrams, lønneblomster og fioler.  Det 

var nok til å ha med en smak hjem for dem som ville. Turleder var 

Kari Ekeberg Nilsen. 

 

Nytteveksttur til Saltholmen i Råde, 21. mai 

Etter en lang periode med lite nedbør var det brukbart med regn denne lørdagen, men det stanset ikke 12 

deltakere fra å møte opp med kurv, saks og godt humør. Noen av turdeltakerne var også deltakere på foreningens 



 

 

gratis nyttevekstkurs. Det ble demonstrert og sanket bl.a. fjæresauløk, strandkjeks, strandstjerne, strandkjempe, 

smalkjempe, strandkvann, strandmelde, tangmelde, smørbukk, gulaks, hundekjeks, hvitbergknapp, stemorsblom, 

gressløk, strandarve, strandkål og strandreddik. Et spesielt interessant funn var vårsalat (rødlistet som nær truet). 

Turleder var Henrik A. Torp, godt hjulpet av foreningens øvrige nyttevekstkyndige Kari Ekeberg Nilsen, Hermod 

Karlsen og Inger-Lise Walter. 

 

Tur til Jeløya for å finne vårfagerhatt og russekål, 29. mai 
Vi var 6 stykker som møttes ved Galleri F15 på Jeløya i Moss denne dagen. Vi gikk rett ned til sjøen. Der fikk vi se 
strandkarse med blader. Det er en høy plante med sterk smak. Den er en fremmedart, og er nok uønsket i 
reservatet. I alle fall så det ut som den var slått, i likhet med russekål, men den siste fikk vi likevel se noen 
eksemplarer av med blomsterknopper. Tangmelde og strandmelde var det også der. Da vi fulgte stien langs sjøen 
mot Bredebukt, måtte vi konstatere at vårfagerhatten glimret med sitt fravær. Til slutt fant vi noen få 
eksemplarer, nok til at deltakerne fikk en erfaring med arten. Videre langs sjøen så vi de vanlige nyttevekstene 
der, som asparges, strandkål, strandskolm og flere. Men med plukkeforbud måtte vi bare se.  Turleder var 
Hermod Karlsen. 
 

Gratis soppkurs for medlemmer, 22., 24. og 28. august 
Dette er i utgangspunktet et nybegynnerkurs, men kan tilpasses dersom noen vil repetere soppkunnskapen 
sin eller gå noe mer i dybden. Kurset hadde i år 11 deltakere. Første dagen var det teori i lokalene til Sarpsborg 
Kulturskole. Kursansvarlig var Tor-Øystein Gulliksen. 
 

Sopptur, Ulvedalen, Onsøy, 28. august 
Til tross for tørke gjennom lang tid, ble det funnet hele 63 arter. Også i år fant vi besk rørsopp på dette stedet.  
Det var 24 deltakere på turen, derav flere fra soppkurset. Turleder var Tor-Øystein Gulliksen, med god hjelp av 
Rigmor og Hermod. 
 

Medlemsmøte, vi ser på sopp, 29. august 

Det var 13 ivrige deltakere som hadde møtt opp på klubbhuset til Greåker IF. Det ble registrert 67 ulike 

arter, et godt utvalg av sopp til bruk for demonstrasjon, mye av det stammet fra soppturen dagen før. Eirik 

Jenssen hadde ansvar for å lede forsamlingen gjennom de ulike slekter og arter, med noe assistanse fra andre 

soppsakkyndige fra foreningen. Dette var også en fin gjennomgang for kandidatene som skulle opp til prøve for 

soppsakkyndige i september. 

 

Soppens Dag ved Skytterhuset Fredrikstad, 4. september 
Foreningens stand ble rigget ved inngangen til Fredrikstadmarka, ved Skytterhuset. Her ble det laget en liten 

sopputstilling med friskt materiale, og supplert med soppkort. Vi hadde kontakt med mange turgåere og det var 

også noen som hadde til hensikt å plukke sopp. Vi antar at det var ca. 80 personer som stoppet og pratet, og ble 

forsynt med brosjyrer, og soppluper til barna. Etter hvert ble det også kontrollert noe sopp. Et vellykket 

arrangement med mange interesserte og hyggelige turgåere. Foreningens informasjonsstab bestod av Rolf 

Hermansen og «kandidatene» Tanja Tennefoss og Kelly Hakkebo, og senere kom også Elisabeth Martinsen. To 

uker senere kunne alle tre kandidatene kalle seg soppsakkyndige! 

 

Friluftslivets uke i Sarpsborg, 7. september 
Tradisjonen tro arrangerte Fredrikstad soppforening Soppdag som en del av "Friluftslivets uke” i 

Sarpsborg, denne gang med base på Agnalt skole. Her møtte 24 deltakere til minisoppkurs og tur. 

Det var nydelig, mildt sensommervær, og knust tørt i skogen. Det var langt mellom sopphattene, 
men alle fikk litt med seg hjem. Det ble funnet litt steinsopp, ellers var det noe skrubb og kremler. 
Ikke det store mangfoldet, men de frammøtte virket fornøyde. Fredrikstad soppforening stilte med 
fire soppsakkyndige; Gerd Olsen (ansvarlig) Eva Mathisen, Stine Syvertsen, Kari Ekeberg Nilsen.  



 

 

 

Vilt- og soppkulinarisk aften, 9. september 

For tredje året på rad inviterte vi til et nytt arrangement i samarbeid med Markus 

Nagele som driver restaurant Majorens Kro & Stue i Gamlebyen i Fredrikstad. Denne 

gang ble det servert fem retter med vilt og sopp og i tillegg dessert;  

Traktkantarellsuppe – Fylt Portobellosopp med kantarellstuing og Grevlingkake med 

tørket stensopp – Limocella- og plommemarinert gåsebryst, blomkål, ris og stekt 

fåresopp – Rådyrkjøtt på potetmos med svart trompetsopp - Villsvin sou vide med 

rotgrønnsaker og blek piggsopp – Creme Brulée med friske bær. Med nesten 40 

deltakere ble dette en hyggelig fredagskveld med god og spennende mat og i tillegg 

allsang av soppsanger.  

 

Sopp- og nyttevekstdag på Storesand, Hvaler 11. september 

For et vakkert sted! Og for et nydelig vær! Og utfordringen var nettopp det, været. Ikke denne dagen, selvsagt, 

men alle dagene før som det heller ikke hadde regnet. Det fantes knapt en sopp, men allikevel hadde folk møtt 

opp. Stemningen var topp, og deltakerne var klare for tur. Dette var et arrangement i samarbeid med Ytre Hvaler 

Nasjonalpark og Øyvind Stensrud fra nasjonalparken tok med de 22 deltakerne på tur. Soppforeningens Ewie 

Samuelsen og Katrine Bagge-Skarheim sto igjen på standen vi hadde satt opp utenfor kafeen, hvor det også var 

soppkontroll. Standen bugnet av sopp fra prøvebordet dagen før, og det at vi faktisk hadde sopp å vise fram 

denne dagen var avgjørende for folks interesse. Vi kontrollerte 6 «kurver», snakket med mange blide og hyggelige 

folk og delte ut masse brosjyrer. De voksne var interesserte og lærelystne, og barna løp entusiastisk rundt med 

forstørrelsesglassene de hadde fått. 

 

Sopptur, Tomb (Jerndalen) i Råde, 11. september 

I et nydelig høstvær møtte det opp 7 deltagere til turen. lite sopp, men vi hadde en hyggelig tur i finværet. Det ble 

noe kantarell, litt piggsopp, rabarbrasopp og kremler, men mest svartbrun rørsopp. Turleder var Eva Mathisen. 

Sopptur Spjærøy, Hvaler, 18. september 
Det møtte opp 8 personer ved Spjærøy kirke i et flott høstvær. Dette var et arrangement i samarbeid med Ytre 
Hvaler Nasjonalpark (YHN), og Øyvind Stensrud representerte YHN. 
Han er for øvrig medlem av soppforeningen og soppsakkyndig. Øyvind 
Weholt var ansvarlig turleder fra soppforeningen. Lite sopp grunnet 
den ekstreme tørken.  Kulinarisk høydepunkt var noen gamle 
brunskrubber og noen falske kantareller. 
 

Soppdag på Skihytta i Fredrikstad, 18. september 
I forbindelse med sesongåpning av Skihytta i Fredrikstad arrangerte 
foreningen som vanlig en Soppdag på stedet, med utstilling og kontroll.  
Dette har vært en tradisjon siden midt på 1970-tallet, etablert av Thor 

Dybhavn, og han har deltatt hvert eneste år, totalt 45 ganger. Det var 

litt spesielt å være der uten ham. Det var flott vær, men litt mindre folk 

enn vanlig. «Tørråret» tatt i betraktning hadde vi et godt utvalg av sopp å vise fram. De flotte trykksakene fra 

Forbundet var svært populære, og ble delt ut i et høyt antall sammen med soppluper til barna. Ifølge Gerd sin 

registrering hadde vi besøk av 75 personer, derav 14 barn og kontroll av 6 kurver. Foreningens stab av 

informanter var Gerd Olsen, Eva Mathisen, Rigmor Olsen Martinsen, Rolf Hermansen og Tanja Tennefoss som 

bestod prøven for soppsakkyndige dagen før. 

 

 
 



 

 

Eplefestivalen på Hvaler (Rove på Kirkøy), 25. september 
Etter to år med avlyst Eplefestival, var det fint å være på plass igjen 25. 

september. Dette har blitt en hyggelig tradisjon. Vi hadde strålende vær med 

fin temperatur og 3-4000 (?) besøkende på festivalen. Flere hundre av disse 

viste stor interesserte for utstillingen vår.  Den besto av nærmere 100 

sopparter, ca. 20 friske nyttevekster og soppfarget garn og produkter av 

dette. Noen hadde med sopp som vi kontrollerte, og flere viste oss bilder av 

sopp på mobiltelefonen og spurte om hva det var. I år var vi rekordmange, 

hele 8, som hjalp til med utstillingen: Veldig hyggelig var det at 4 nye 

soppsakkyndige stilte: Tanja Langolf Tennefoss, Silje Waters, Kelly Hakkebo 

og Elisabeth Martinsen. Hyggelig var det også at Lillemor (Anna Elise 

Torkelsen) fra Oslo og mangeårig daglig leder av Nyttevekstforeningen, også i 

år hjalp oss, særlig med utstilling av soppfarget garn og nyttevekster, 

sammen med Inger Lise Walter. Eva Mathisen og Hermod Karlsen var 

selvfølgelig også på plass. Takk til Øyvind Stensrud for god hjelp med å rigge 

standen både opp og ned. 

Traktkantarelltur, 25. september 

Turen gikk til Sandbekk i Skjeberg. 5 deltagere møtte opp, hvorav 3 hadde tatt turen fra Oslo. Sola glimret med 
sitt nærvær etter 3 dager med delvis nedbør, nok til at det hadde dukket opp nye forekomster av sopp. Riktignok 
var vi noen dager for tidlig ute i forhold til traktkantarellene, men de var helt klart på gang. Derimot var det 
forholdsvis gode forekomster av smørsopp og sleipsopp. Ellers fant vi 3 helt ferske, nydelige svartbrune 
rørsopper, noe kantarell, brunskrubb, og kremler. Deltagerne, der 3 av de 5 var helt uten erfaring, var i hvert fall 
fornøyd, og ga uttrykk for at det ga mersmak. Turleder var Gerd Olsen. 
 

Nasjonalt Nytteveksttreff på Hove, Tromøya ved Arendal 6.-8. mai 
Fra vår forening deltok Katrine Bagge-Skarheim, Lise Walter og Kari Ekeberg Nilsen. Til sammen var det 125 

deltagere fra hele landet. Været var fint og det passet bra, for opplegget var basert på matlaging og spising 

utendørs.  Vi var med på opplegg med fokus på tang, kultivering av strandeng, turlederkurs, fotografering av 

planter, tur for å se på skunkkala, et stort område med en kraftig gul og vakker kala som luktet ufyselig. Vi fikk 

med oss foredrag om behandling og bruk av tang, om Raet nasjonalpark og planter der, om oppbevaring og 

konservering av nyttevekster, om krydderurter fra naturen, japansk blomstertrykk, og om turmat. Jørgen 

Ravneberg m/hjelpere sto for matlaging, og vi fikk smake et stort og variert utvalg av ville vekster. Her var det 

mange gode smaker. Selvplukket østers sto også på menyen. Det ble laget en flott utstilling av planter, medbrakt 

fra hele landet og fra nærområdet. Treffet ble avsluttet med tur til Dømmesmoen ved Grimstad, med guidet 

omvisning i hagen. 

Forum for soppfargere, årsmøte i Oslo 14. og 15 mai 
Lise Walter deltok fra vår forening, det var totalt 49 deltakere. 

Felles kartlegging av Haldenvassdraget på Ørje 9.- 12. juni 
Lise Walter deltok på dette som var et fellesprosjekt med Sabima, Østfold Botaniske Forening, Indre Østfold sopp- 
og nyttevekstforening, Halden soppforening, Birdlife Østfold -lokallag Indre Østfold, Norsk Zoologisk Forening, 
Norsk entomologisk forening og SABICAS. 

 

Høstsopptreff i Pasvik, 25. – 28. august 
Lise Walter deltok på Høstsopptreffet, som ble arrangert av den ganske nye soppforeningen, Mirakulix i Pasvik. 
Det var 97 deltakere fra hele landet. 

 

Kartleggings workshop på Skåtøy ved Kragerø 29.09. - 2.10. 
Lise Walter og Kari Ekeberg Nilsen var med på kartleggings workshop som var et samarbeid mellom Sabima og 

Norges sopp- nyttevekstforbund. 



 

 

CEMM (European Congress of Mediterrean Mycology), Braganca, Portugal 6. - 12. november 
Lise Walter deltar her sammen med 9 andre norske deltakere.  
 

Årsmøte med sosialt samvær, 12. november 2021 
Møtet ble avholdt på FIF-Huset med 31 stemmeberettigede til stede, og i tillegg 8 observatører. Årsberetning og 

regnskap ble godkjent. Det gjorde også forslaget om små justeringer i foreningens lov. Valgkomiteens forslag til 

nytt styre og revisor, og styrets forslag til ny valgkomite ble godkjent. Øyvind Weholt, Eirik Jenssen og Ellen 

Fodstad Larsen gikk ut av styret. Både Øyvind og Eirik har tidligere vært ledere og styremedlemmer i foreningen. 

Ellen har vært styremedlem og gikk ut av styret ved det forrige årsmøtet, men dette var jo ikke et fysisk årsmøte. 

De ble alle takket av nåværende leder Tor-Øystein, og overrakt blomster. Etter årsmøtet var det et artig og 

interessant foredrag av vårt medlem, Øyvind Stensrud. Tittelen på foredraget var "Sopp & Sex". Deretter ble det 

servert mat fra et rikholdig og flott koldtbord. Senere var det soppsanger, utlodning og servering av kaffe og 

marsipankake. Det vises ellers til eget referat fra årsmøtet. 

 

Kartleggingsprosjektet 
Vi har nå kartlagt sopp på Hvaler i fem år på rad. Sabima støtter oss 

økonomisk ved at vi får dekket utgifter til transport og 

gensekvensering. Hvert år utarbeides en rapport om årets sesong. I 

tillegg til at vi har fortsatt i områdene Langekil, Bankerød nord og 

Lerdalen naturreservat, har vi i år også startet kartlegging i 3 

områder med eikeskog på Asmaløy: Listranda, Skipstadsand og 

Gravningen naturreservat. Med fellesturer og spontane turer, har vi 

totalt hatt 15 turer hittil i år, fra 25. april til 10. november. Langekil 

har vært mest besøkt, med 9 ganger, de andre områdene 2 – 4 

ganger hver. Til sammen har 13 personer deltatt, deriblant 4 fra 

Halden og Moss. Øyvind Weholt mikroskoperer og sender kollekter til gensekvensering. Særlig Kari Ekeberg 

Nilsen, Inger Lise Walter og Gerd Olsen har registrert funnene på artsobservasjoner.no. Ekstra hyggelig er det at 

to av foreningens nye soppsakkyndige, Tanja Langolf Tennefoss og Silje Waters har deltatt. Det har også Egil 

Michaelsen og Hermod Karlsen. Så langt i år har vi funnet 6 rødlistearter: Lerdalen: Oransje bålbittersopp 

Gymnopilus odini NT (nær truet) (Første registrering i Østfold. 22 i Norge). Bankerød: Giftrødspore Entoloma 

sinuatum NT (Funnet her tidligere). Skipstadkilen: Storkjuke Meripilus giganteus NT (Første registrering på Hvaler) 

og eikevokssopp Hygrophorus glutinifer NT. Gravningen naturreservat: Eikebelteriske Lactarius acerrimus EN 

(sterkt truet). (Tidligere kjent fra bare 4 lokaliteter i Norge; Grimstad og 3 på Kråkerøy). Gullrørsopp Aureoboletus 

gentilis EN (Registrert 22 ganger tidligere i Norge, 6 av disse fra Fredrikstad), se bilde ovenfor. Nærmere 50 

kollekter er sendt til sekvensering. En del av disse mangler vi fortsatt svar på, og det kan være sjeldne eller 

rødlistede arter blant disse. Til tross for den lange tørken fram til midten av september, har vi registrert 478 funn 

på artsobservasjoner.no i år. Flest er det på Langekil med 175, fordelt på 138 arter. På disse 5 årene har vi funnet 

til sammen 514 arter på Langekil. 17 av disse er nye i år, dvs. at ca. hver åttende art vi fant er ny for området til 

tross for at vi har vært her i 4 år tidligere. 

Takk 
Styret retter en stor takk til våre samarbeidspartnere Fredrikstad kommune og SA i forbindelse med 

soppkontrollene, og SABIMA i forbindelse med karleggingsarbeidet. Takk også til Fredrikstad Aktivitetsråd og 

restauranten Majorens Kro & Stue i Gamlebyen for fint samarbeid. Vi takker også Halden soppforening for 

samarbeidet i forbindelse med prøven for soppsakkyndige, og Sarpsborg kommune ved Idrettsrådet for 

samarbeidet i forbindelse med Friluftslivets Uke. 

 

 


