Årsmelding for Trondheim sopp- og nyttevekstforening for 2011
Styret har fungert som en arbeidsgruppe som møtes uregelmessig, hovedsakelig for å snekre
program. Turid Rustad fungerer som kasserer og Hanne Edvardsen fungerer som sekretær.
Ellers i styret: Jan Erik Kofoed, Stephen Barstow og Solvor Astrid Thonstad. Vår revisor er Liv
Grimsmo. Det er avholdt bare tre styremøter i 2011 – det meste av kommunikasjonen har
gått på e-post.
I 2011 deltok Hanne Edvardsen på Årsmøtet i Sopp- og nyttevekstforbundet på Ås.
Foreninga har en særdeles aktiv sopp-gruppe, Musserongligaen med primus motorer Thyra
Solem og Marthe Gjestland m. fl., som organiserer sopp-virksomheten: bla. grunnkurs i
soppkunnskap, kurs for viderekommende (mandagsmøter) og andre kurser, soppens dagarrangementer, forestår sopp-kontrollene og arrangerer soppturer.
Styret er rimelig godt fornøyd med aktiviteten i foreninga i 2011, men må jobbe med å få
egen nettside og melde oss inn i Frivillighetsregisteret. I fjor fikk vi egen side på face-book. Vi
vil understreke at vi er avhengig av medlemmene for ikke å stagnere og vi vil også gjerne ha
kontakt med folk som kunne tenke seg å begynne i styret. Antall medlemmer pr. desember
2011: 228
Vår 2011 ble det holdt to møter og to turer/ekskursjoner:
Årsmøte 22. februar: Etter årsmøtet foredro Jan Bang om Permakultur som både dreier seg
om dyrking av permanente stauder og nytteplanter, villinnsamlet mat og om filosofien rundt
dette. Møtet var besøkt av 20 personer.
2) Møte om Pil og pilfletting m/ Lene Jacobsen 15. mars.
Møtet kom i stand etter ønske fra et av medlemmene og var besøkt av 15 personer. Etter
møtet blei vi enig om å forsøke å arrangere et pilflettekurs på høsten dersom interessen var
stor nok (Pilflettekurs blei arrangert helga 7.-9 oktober, se under.)
3) Nyttevekst-ekskursjon til Tautra 28. mai ved Jan Erik Kofoed
Strålende vær og demonstrasjon av flere spiselige vekster på Tautra. Litt kulturhistorie inne i
klosterruinene og demonstrasjon og sanking av spiselige urter. I alt 12 deltagere
4) Ekskursjon til forbindelse med Villblomstenes dag, søndag 19. juni
Turledere: Jan Erik Kofoed og Harald Kildahl (fra Norsk botanisk forening,
Trøndelagsavdelinga, som vi samarbeider med om denne turen)
Deltagere 40 voksne og 5 barn. Omtale i Malvikbladet
Høstens program var fyldig og omfattet to møter, besøk i nytteveksthage, grunnkurs i
soppkunnskap, syv soppkontroller og markering av soppens dag helga 3.-4. september med
innsamlingstur, stand og sopptur for hele familien samt helgekurs i pilfletting.
5) Tidlig høstbesøk i Stephen Barstows «spiselige» hage i Malvik 11 august. Stephen feiret
30-årsjubileum for anleggelsen av hagen i Malvik. Oppmøte ca 40 stk. Servering av Stephens
berømte «blomstersalat». Omtale i Malvik-bladet og etterfølgende diskusjon om
spiseligheten av Hieracleum-arter.

(Stephen planlegger jubileums-bok. Boka kommer trolig våren 2013 og da vil vi forsøke å få
et møte med forfatteren – og nytt besøk i hagen.)
6) Møte om Sikre sopp ved Thyra Solem, mandag 22. august på Suhmhuset. Antall oppmøte
var beskjedent og dette skyldes kanskje dårlig annonsering.

Kurs
7) Grunnkurs i sopp arrangert i august/september av Marthe Gjestland og Thyra Solem.
Antall deltagere 15 (og flere nye medlemmer). Dette er en gjenganger hvor folk får « valuta
for pengene» og meget god opplæring om sopp.
8) Soppkontroller: avholdt i alt 7 soppkontroller forskjellige steder i bymarka ved inngangen
til Søndagsturen (Samarbeid med Trondheim skiforening og Bunnpris). Årets soppkontroller
bar preg av at marka bugnet av kantareller. Det var svært lite giftsopp i de kontrollerte
kurvene.
9) Markering av soppens dag 3.-4. september med innsamlingstur (fredag), stand på Nordre
(lørdag) og familietur (søndag) hvor det dessverre bare møtte 5 voksne og 2 barn.
10) Helga 7.-9. oktober. Pilflettekurs v/ Lene Jacobsen (med god hjelp fra Lene Grove) Ialt
10 deltagere. Kurset gav grunnleggende ferdigheter i pilfletting og en entusiastisk gjeng som
fikk kjørt seg gjennom hele helga og kom hjem med ei fin korg.
11) Høsten ble avsluttet med: Kokkelerings-møte ved kokk Kvaale fra Baardshaug 15.
november – (annonsert møte måtte avlyses i oktober og omberammes til 15. november).
Spennende og lærerikt møte med tips om bruk av urter i matlagingen, oppskrifter og
smaksprøver. Tilstede 28 personer. (Dette er et konsept vi har prøvd to ganger tidligere og
det trekker ennå folk på tross av at tilbudet om kokkelering på TV er stort.)
Styret

