Årsberetning for Trondheim sopp- og nyttevekstforening 2015

Styret for 2015 har vært:
Jan Selbekk (leder) e-post: jan.selbekk@loqal.no
Turid Rustad (kasserer) e-post: turid.rustad@ntnu.no
Hanne Edvardsen (sekretær) e-post: hanne.edvardsen@niva.no
Lene Grove e-post: lgrove@frisurf.no
Tijana Gajic e-post: tijana.gajic@gmail.com
Vararepresentanter: Jan Erik Kofoed og Stephen Barstow
Valgkomiteen:
Marthe Gjestland
Harald Johnsen
Saideh Salamati
Revisor: Liv Grimsmo
I tillegg sitter Hanne Edvardsen i hovedstyret i Sopp- og nyttevekstforbundet (fra høsten 2014).
Medlemmer
I desember 2015 hadde Trondheim sopp- og nyttevekstforening 294 medlemmer (268medlemmer
i 2014). Vi har fått mange nye medlemmer, men turnover i foreningen ar fremdeles stor. Det

er viktig for foreningen å ta vare på alle medlemmer, både nye og gamle. Kom derfor gjerne
med forslag om aktiviteter du savner og ideer om hva du selv har lyst å bidra med.
Informasjon
Nyhetsbrev sendes til medlemmer flere ganger i året, hovedsakelig pr. e-post.
Foreningens aktiviteter annonseres på forbundets hjemmeside: www.soppognyttevekster.no.
Dessuten har Trondheim sopp- og nyttevekstforening egen Facebook-side med hele 840 medlemmer.
Aktiviteter i 2015

2015 har vært et svært aktivt år for Trondheim sopp- og nyttevekstforening, med mer enn
30 arrangementer. Til tross for lite sopp i skogen ble mange soppaktiviteter gjennomført (med
primus motorer Marthe Gjestland og Thyra Solem) som:





7 soppturer
7soppkontroller (i samarbeid med Trondheim Skiklubb)
Mandagsmøterfor soppsakyndige
Markering av soppens dag med utstilling og aktiviteter på Haukvannet

I 2015 hold vi dessuten soppkurs på alle nivå:






Grunnkurs i sopp på 15 timer(med Ove Wolfgang og Tijana Gajic som lærere)
Videregående soppkurs på 40 timer (med Harald Johnsen og Hanne Edvardsen som lærere)
Etterutdanningskurs for soppsakkyndige med Per Marstad med to kartleggingsturer
Kartleggingstur til Lykstadåsen (for våre soppsakkyndige)

Det ble uteksaminert en ny soppsakkyndig i Trondheim i år: Anna Baadsvik. Gratulerer!
De som har fullført videregående kurs i 2015 kan gå opp til eksamen i 2016 og har også mulighet å
delta på mandagsmøter i Musserongliga, som er et forum for soppsakyndige i Trondheim. I tillegg til
å organisere soppturer og soppkontroller, driver våre soppsakyndige også med kartlegging av sopp. I
følge data fra Artsobservasjoner ble hele 368 forskjellige sopparter registrert i Sør-Trøndelag i 2015.
Det ble dessuten registrert hele 15 rødlistede sopparter, 4 av dem er truet i følge ny rødliste fra
2015: marsipanstorpigg, fiolett greinkøllesopp, rødnende lutvokssopp og tindvedkjuke. Dessuten ble
det funnet 3 arter som viste seg å vare nye for vitenskapen: en morkel og to sjampinjonger.
Blant andre aktiviteter vil vi nevne:
 Årsmøte med Stephen Barstows foredrag om spiselige planter fra hele verden
 Tang og tare ekskursjon til Ladestien med Thyra Solem
 Deltakelse på Veganfair - stand med neslesuppe
 Tre ekskursjoner til Ringve med spiselige ville planter som tema med Hanne Edvardsen
 Kurs i fletting med levende pil og tørket pil med Lene Jacobsen
 Kurs i fermentering med Rita Amundsen
 Markering av villblomstens dag, med ekskursjon til Malvikbukta ledet av Jan Erik Kofoed
 Deltagelse på åpen dag på Ringve botaniske hage
 Matsopp-kurs med Wenche Eli
Våre medlemmer har dessuten deltatt på aktiviteter andre steder i landet, som f.eks. Grønntreff,
Vintersopptreff, Høstsopptreff og kartleggingsturer.
Soppkontroll og sopp- og nyttevekster i media i år
I neste års statsbudsjett er det satt av 2,5 millioner kroner til å organisere soppkontroll i Norge.
Pengene skal bl.a. brukes til å ansette en person i forbundet til å koordinere utdanning av
soppsakkyndige og soppkontroll.
Av våre medlemmer har bådeHarald Johnsen, Edel Humstad, Hanne Edvardsen og Tijana Gajicvart
intervjuet i lokale media angående sopp eller nyttevekster. Marthe Gjestland og Thyra Solem har
vart intervjuet på NRK radio. Dessuten har Solveig Svorkmo-Lundberg vart intervjuet på Newton på
NRK1! Stephen Barstow har holdt foredrag om mange steder i Norge og utlandet med utgangspunkt i
boka han har skrevet«Around the World in 80 Plants«.

Med hilsen
Styret i Trondheim sopp- og nyttevekstforening

