Årsberetning for Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2012.
Årsmøte 2011. Trondheim sopp- og nyttevekstforening avholdt årsmøte tirsdag 20 mars 2012.
Tilstede var 11 personer. Årsmelding og regnskap for 2011 blei lagt fram og godkjent. Gjenvalgt til
styret for to år blei Hanne Edvardsen (sekretær), samt Jan Erik Kofoed og Stephen Barstow
(varamedlemmer). Styret konstituerte seg selv, men valgte ingen formell leder.
Styret for 2012 ble da:
Turid Rustad (Kasserer) E-post: turid.rustad@ntnu.no
Hanne Edvardsen (sekretær) E-post: hanne.edvardsen@niva.no , tlf. 48050234
Solvor A. Thonstad (som dessverre blei «sykemeldt»fom sommeren)
Vararepresentanter: Jan Erik Kofoed og Stephen Barstow
Revisor: Liv Grimsmo
I tillegg sitter Marthe Gjestland i hovedstyret i Sopp- og nyttevekstforbundet.
Styret har bare hatt to styremøter, men utstrakt kontakt via E-post og på møtene og aktivitetene. Det
er etter styrets mening et stort potensiale for flere medlemmer i Trondheim og styret ønsker økt vekt
på rekruttering. Styret må også styrkes.
Medlemmer. I 2012 hadde Trondheim S&N 226 betalende medlemmer hvorav ett æresmedlem og 4
livsvarige medlemmer. Dette er på det samme nivået som tidligere år. De nye medlemmene vi
rekrutterer på kurs osv. oppveies av de som melder seg ut.
Aktiviteter. Det har vært et nokså aktivt år i laget, især med mange sopp-aktiviteter
v/Musserongligaen (med primus motorer Marthe Gjestland og Thyra Solem + Harald og Brynhild og
alle de andre soppsakkyndige i Trondheim som er organisert i Musserongligaen.)
Møter.Det er avholdt i alt tre medlemsmøter, to på våren og ett møte på høsten. Møtene var godt
besøkt, bortsett fra årsmøtet med bare 11 fremmøtte.
1) Årsmøte 20.mars. John Bjarne Jordal holdt foredrag om Beitemarkssopper i verdifull
kulturmark, med særlig vekt på Sør-Trøndelag. 11 tilhørere.
2) 10.mai. Geir Flatabø foredro om Vårens urter til mat og medisin. Ca 40 tilhørere
3) 10. oktober. Møte om Klosterplanter i Norge ved Per Arvid Åsen. Ca 30 tilhørere (Hadde også
informert Fortidsminneforeninga og Ringve Botanisk hages venner om møtet).
Styret anbefaler at vi starter med annonsering av møtene i Adresseavisa. Også andre aktiviteter så
som turer og kurs bør annonseres.
Ekskursjoner/turer. Det blei arrangert i alt 12 ekskursjoner, fire om våren og i alt 8 soppekskursjoner
om høsten. Nytt av året var soppturer på onsdagene (istedenfor på søndager som tidligere år).
1) Vårsoppekskursjon på Lade 2. mai, i samarbeid med Botanisk forening i Trondheim.
2) Strutseving-tur langs Homla 13. mai. Timingen var perfekt og vi fant strutseving som var
akkurat passelig til å høstes. I alt 34 deltagere (At det var så vidt mange deltagere skyldtes
bla. at folk som deltok på Permakultur-kurs hos Stephen Barstow, deltok.)
3) Nyttevekst-ekskursjon til Tautra, 3. juni. Bare en barnefamilie a 4 stk. deltok
4) Ekskursjon til Flatholman i Muruvik i forbindelse med Villblomstenes dag 17. juni. Samarbeid
med botanisk forening i Trondheim.

Høsten 2012 arrangerte Musserongligaen i alt 6 onsdagsturer. Disse fikk veldig god mottakelse og
deltakelse, især i begynnelsen av sesongen da det ennå var litt sopp. Det blei også arrangert en
registrerings-/innsamlingstur for Musserongligaens medlemmer til Lykstadåsen fredag før soppens
dag (se videre oppsummering under Musserongligaen under)
Kurs. Det er holdt ikke mindre enn seks kurs i 2012. Ett grønntkurs og ett kurs i melkesyrefermentering og fire soppkurs.
1) Grønntkurspå Heggeli gård v/ A. Bossert, 2.juni. De 10 deltagerne fikk masse inspirasjon og
praktisk opplæring og erfaring med å bruke vanlige planter i matlagingen og spiste seg
dessuten gode og mette. En svært lærerik og inspirerende opplevelse som deltagerne varmt
vil anbefale. Kurset blei arrangert i samarbeid med Malvik hagelag og vil bli gjentatt i år.
2) Kurs i melkefermentering av grønnsaker og frukt, 4.november. 10 deltagere. (kurset måtte
dessverre utsettes noen uker pga sykdom, så derfor noen færre deltagere enn opprinnelig
påmeldt.)
3) I alt 4 sopp-kurs i løpet av høsten: Ett grunnkurs og ett sopp-fargekurs i Trondheim v/ Marthe
og Thyra. Soppfargekurset gikk over to helger med 12 deltagere. Deltagerne fikk prøvefarget
garn med mange forskjellige sopper. Grunnkurset hadde 14 deltagere og gikk over 3
tirsdager. Trass dårlig sesong fikk de gjennomgått de vanligste artene. I tilleg blei det avholdt
to helge- grunnkurs i hhv. Tydal (Marthe og Thyra) og ett i Rissa med 8 deltagere (Hanne)
Musserongligaen (= de soppsakkyndige i Trondheim)
Musserongligaen arrangerer faste mandagsmøter i soppsesongen hvor man videreutdanner seg og
holder kunnskapen ved like (normalt 8-9 møter). Varierende oppmøte.
Arrangerte i alt 8 soppturer (Vårsopptur på Lade, 6 onsdagsturer fom 15. august med gjennomsnittlig
14 deltagere pr. tur og hvor i alt 4 soppsakkyndige var turledere. Turen på Soppens dag hadde 4
soppsakkyndige som turledere, men bare 4 deltagere (trolig pga at det var en søndags-tur + pøsregn
og generelt dårlig med sopp.)
Musserongligaen holdt 6 soppkontroller (i samarbeid med Trondheim skiklubb på litt forskjellige
steder rundt byen. I alt 8 soppkontrollører var i sving. Grunnet dårlig soppsesong var det få som kom
med sopp, men det var alltid folk rundt bordet som så på hva vi hadde med til demonstrasjon. Totalt
ble det bare kontrollert 20 kurver. Litt kantarell men ingen giftige sopper.
Dagen før Soppens dag, dvs. lørdagen, hadde vi igjen en vellykket stand på Nordre (øverst i gågate i
Trondheim) med demonstrasjon av sopper som var samlet på Lykstadåsen dagen før av ivrige
«musseronger».
Høsten 2012 var Thyra, Brynhild, Hanne og Marthe på kartleggingskurs ei langhelg i Sunnfjord og 5
medlemmer deltok på Høstsopptreffet i Halden.
Foreningen har ikke avgitt noen høringsuttalelser eller deltatt i det politiske ordskifte i år. Sålangt
styret vet har det ikke vært noen medieoppslag.
Foreningen har en egen Facebook-side som drives av Stephen. Det har i flere år vært snakket om at vi
burde hatt en egen hjemmeside, men det er det sålangt ikke blitt noe av.
Styret i Trondheim sopp- og nyttevekstforening.

