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I tillegg sitter Hanne Edvardsen i hovedstyret i Sopp- og nyttevekstforbundet (fra høsten 2014).

Medlemmer
I desember 2016 hadde Trondheim sopp- og nyttevekstforening 318 medlemmer (en økning fra
294 medlemmer i 2015). Vi har fått mange nye medlemmer, men turnover i foreningen er

fremdeles stor. Det er viktig for foreningen å ta vare på alle medlemmer, både nye og gamle.
Kom derfor gjerne med forslag om aktiviteter 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 Facebookside med 1500 medlemmer.

AKTIVITETER I 2016
2016 har vært et svært aktivt år for Trondheim sopp- og nyttevekstforening, med mer enn
30 arrangementer.
Grøntaktiviteter
Vi vil spesielt nevne Grøntreff som vi arrangerte for medlemmer fra hele Norge i juni 2016
med foredrag om medisinske urter med Rolv Hjelmstad, turer i Malvikfjæra, Ringve
botaniske hage og Stephen Barstows hage, samt fantastisk middag med grønne vekster,

laget av våre dyktige kokker. Vi vil gjerne takke alle som bidro med organisering av
Grøntreffet for innsatsen!
Blant grøntaktiviteter var helgekurs i permakultur med Christian Odeberg, Dante Hellström
og Stephen Barstow i mai 2016 og de 3 pilflettingskurs med Lene Jacobsen populære
aktiviteter.
I samarbeid med Malvik hagelag hadde vi dessuten foredrag Norges spiskammer med Sofie
Grønntvedt Railo. I samarbed med Botanisk forening markerte vi villblomstens dag, med
ekskursjon ledet av Jan Erik Kofoed og vårsopptur.
Soppaktiviteter
I 2016 gjennomførte vi soppkurs på alle nivåer:
• Tre grunnkurs i sopp: to i Trondheim og ett i Oppdal
(med Hanne Edvardsen, Anna Baadsvik, Anniken, Harald Jonsen og Tijana Gajic)
• Soppsakkyndighetskurs på 40 timer (med Hanne Edvardsen og Anna Baadsvik)
Mange soppaktiviteter ble dessuten gjennomført i 2016:
•
•
•
•
•
•

Markering av soppens dag med sopputstilling og soppkontroll på Haukvannet
(320 besøkte standen vår)
Prøve for soppsakyndige med innsamling av eksamen-sopp
Vi har fått 4 nye soppsakyndige i 2016. Gratulerer!
Vårsopptur den 12. mai
6 soppturer med soppkontroll på onsdager
6 soppkontroller på sondager
Møter i Musserongliga på mandager (for soppsakyndige og kartleggere)

Vi vil gjerne takke alle våre soppsakyndige for innsatsen!
Soppkartegging
I 2016 mottok vi 20.000 i støtte fra Samarbeidsutvalg for biologisk mangfold, SABIMA. Disse
midlene ble brukt til å gi reisestøtte til medlemmer i forbindelse med kartleggingsaktiviteter.
Det var veldig spennende å kartlegge sopp i kalkskog i forbindelse med etterutdanningskurs
for soppsakyndige i Steinkjer. Våre funn er lagt i Artsobservasjoner og belagt i herbariet.
Dessuten har våre soppsakyndige gjennomført årlig kartleggingstur til Lykstadåsen, ledet av
Harald Johnsen.
Våre medlemmer har dessuten deltatt på aktiviteter andre steder i landet, som f.eks:

•
•
•
•
•
•

Vintersopptreff i Oslo (6 deltakere fra Trondheim)
Høstsopptreff i Norheimsund (5 deltakere fra Trondheim)
Ledersamling på Gardemoen (2 deltakere fra Trondheim)
Etterutdanningskurs i Steinkjer (7 av våre soppsakyndige deltok)
Kartleggingskurs i Våler (1 deltager)
Mikroskoperingskurs i Oslo (1 deltaker)

Sopp- og nyttevekster i media
Av våre medlemmer har både Solveig Svorkmo-Lundberg, Jim-Andre Stene, Anna Baadsvik
og Tijana Gajic vart intervjuet i lokale media. Fokuset har vart på våre soppturer og
soppkontroll, samt giftig sopp. Stephen Barstow har holdt foredrag med utgangspunkt i sin
bok «Around the World in 80 Plants« flere steder i landet og utlandet. Han har bl.a. vart
invitert til slottet!
I statsbudsjettet for 2016 ble det satt av 2,5 millioner kroner til å organisere soppkontroll.
Midlene videreføres også i 2017. Anne Dorthe Sunde ble ansatt i forbundet sentralt til å
koordinere utdanning av soppsakkyndige og soppkontroll.
Dessuten har forbundet sentralt fått støtte fra DNB i julegave. Med midler fra DNB
igangsetter Norges sopp og nyttevekstforbund og Den norske turistforening (DNT) et
spennende samarbeidsprosjekt, på Østlandet. Prosjektet skal få flere barn og barnefamilier
ut på tur, samtidig som kunnskap om våre spiselige vekster skal fortelles.
Det utarbeides også et kompendium i botanikk med nyttevekster i fokus for utdanning av
turledere. Vår egen Hanne Edvardsen er sentral i dette arbeidet.

Med hilsen
Styret i Trondheim sopp- og nyttevekstforening

