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Kartlegging og kartleggingsaktiviteter av medlemmer i Risken 

Molde og omegn soppforening i 2014  

 

 
Risken har i 2014 hatt en rekke kartleggingsturer. Noen medlemmer startet 

kartlegging allerede i januar, erfarne kartleggere som kartlegger hele året. Vi 

startet med Villblomstens dag 15. juni, i Aukra kommune, og har siden hatt en 

rekke turer, både medlemmer enkeltvis og samlet. Vi har kartlagt i Aukra, 

Molde, Fræna, Gjemnes, Sunndal, Rauma og Lesja, for å nevne noen 

kommuner. Mange av turene er blitt gjennomført av 

soppsakkyndigkandidater, og dette har vært en viktig læringsarena, både i 

forhold til artskunnskap og kartlegging.  
 

Emneord: biologisk mangfold, Nordmøre, Romsdal og Lesja, alle vekster, med vekt 

på sopp 

 

Innledning 

Vi har i 2014 hatt spesielle værforhold. I vinter var det lite nedbør og lite kulde, 

perioder med barfrost og mye vind, tidlig vår hvor vi også hadde lite nedbør, varm 

sommer med lite nedbør, og også høsten har vært tørr og varm. Dette har gitt 

spesielle forhold og utfordringer, der varmekjære arter dukker opp og sopp tørker 

før den får vokse til. Her er mye opptørket og død einer, røsslyng, blåbærlyng, 

tyttebærlyng, pors osv. Myrområdene har også vært tørre og lite innholdsrike av 

samme grunn. 

 

Kommuneoversikt og kartleggingsdager 

 

Sunndal kommune 11.-14.05.2014 

Magnar Husby gjorde første sondering i Mjølkillsfjella, med registreringer av sopp. 

Øystein Folden (også medlem og etablert kartlegger) var i Sunndal i samme periode. 

 

Aukra kommune 15.06.2014 

Julsundet, Storkleiva, Eiskrem. Dette er et område med naturtype: rik edelløvskog. 

Utforming: Lågurt og hasselkratt. Verdi: Viktig.  

Se http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00081778 

Vi deltok på Villblomstens dag, hvor Anders Røynstrand ledet ekskursjonen. Vi var 

7 voksne og et barn og det ble gjort en rekke registreringer av både karplanter og 

sopp. Av observatører var disse med i tillegg til turleder: Ole Magne Stavik, Odny 

Stavik, Britt Sunde, Karl Wesenberg, Eli Kristin Aalbu Sæter og undertegnede. 

 

Sevik, Gjemnes 21.-22.06.2014 og 22.07.2014 

Undertegnede gjorde noen registreringer av vekster langs grusvei, nært dyrkamark 

og langs steinfjøre mot fjorden.  

Senere registrert svart gelebeger og kjeglevokssopp. 

 

Kringstad/Kringstadsetra, Molde 08.07.2014 

Turid Helene Tennøy og undertegnede gjorde noen registreringer av sopp. Skogsvei 

med gran, furu, bjørk, langs vei og nærtliggende myrområder frem mot setervoll.  

Lite å finne, tørt både i skogen og nærliggende myr. En del sopp vanskelig å 

identifisere pga tørke. 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00081778
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Sylteeidet/Trollkyrkja, Fræna 13.07.2014 

Naturtype: Kalkrike områder i fjellet. Verdi: Svært viktig.  

Se: http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00020313 

Dette er et område med uvanlig flora og var bakgrunn for turen. Dessverre blei vi 

bare 3 deltakere, med Anders Røynstrand og undertegnede som observatører. 

Hovedsakelig blei det registering av planter, med flere funn av orkideer, bregna 

kalklok og litt sopp. Spennende og flott tur. 

 

Ås, Fræna 15.07., 01.08., 17.08. og 27.08.2014 

I granskog gjorde Kristin Ytredal Flataker et stort funn av skaftjordstjerne den 

06.07., minst 100 eksemplar. Vi følger denne og fikk tatt koordinater og belegg den 

15.07. 

Vi har vært der flere turer seinere, men i et mye større område inkludert Slutåsen. 

Her er både ren granskog, blandingsskog, furuskog og øverst myrlendt. Flere 

registreringer har blitt gjort med Kristin Ytredal Flataker og Turid Helene Tennøy. 

 

Ekornbakken, Eikremsnakken, Golfbana, Bergsvatnet, Hindalsrøra, Hindalen, 

Gammelseterlia, Katthola og Hauglegda, Molde 22.07., 2307,.28.07., 30.07., 

02.08., 04.08., 09.08., 12.08., 14.08., 17.08., 22.08., 23.08., 26.08., 28.08., 30.08., 

08.09.,15.09.,23.09. og 25.09.2014 

Dette er flere områder med furu og myr, noen områder med plantet granskog. Ole 

Magne Stavik har gjort mange turer og flere av de har Odny Stavik vært med på og 

gjort registreringer. Flere spennende funn. Belegg levert. 

 

Solemdalen, Molde 31.07., 05.08., 22.08., 25.08., 27.08., 19.09., 30.09., 01.10. og 

02.10. 2014 

Området har både godt voksen og ung granskog, innslag med hassel, bjørk, rogn og 

områder med furuskog, gråor, osp og selje.  

Her har vi hatt mange turer, både tidligere år og i år. Gjennom flere sesonger har vi 

funnet nye arter for området, også rødlistearter.  

På turene hit har følgende vært med en eller flere ganger: Turid Helene Tennøy, 

Kristin Ytredal Flataker, Ole Magne Stavik, Odny Stavik og undertegnede. 

 

Løset / Tornes, Fræna 01.08.2014 

Dette er et myrområde hvor det er anlagt en tursti. Små forekomster av plantet gran. 

Hovedsakelig furu og løvtrær og store områder med torvmyr. 

Undertegnede har vært der to ganger i år, en gang sammen med Turid Helen Tennøy 

hvor vi gjorde registreringer. 

 

Osmarka, Fostervollen, Steinbakken, Gjemnes 03.08., 09.08. og 23.08.2014 

Dette er et område med gammel granskog, med litt furu, bjørk og fuktige områder 

innimellom. Ligger ved vannet Fosterlågen. 

Odny og Ole Magne Stavik har vært en tur og Turid Helene Tennøy og 

undertegnede har hatt to turer i området og mange registreringer.  

 

Mordal, Molde 06.08. og 28.08.2014 

Mordal har lite bebyggelse, områder med granskog og furuskog, bærlyng, einer og 

lågurt, samt løvskogsområder. Der har vært veldig tørt i år, men vi har gjort en del 

http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00020313
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registreringer. Første turen var med Kristin Ytredal Flataker og andre turen var med 

Turid Helene Tennøy. 

 

Skaret, Molde 06.08.2014 

Skaret ligger på grensa til Fræna kommune. Her er mindre områder med gran og 

mer furu og bjørk. En del hytter i området. Gjorde turen med Kristin Ytredal 

Flataker og noen registreringer ble det. Også her var vekster preget av tørke. 

 

Årødalen, Molde 21.08.2014 

Her gikk Solrunn Hatle og undertegnede i varierende skogsområde. Soner med gran 

og soner med furu, bjørk, osp og rogn. Mye rørsopp, slørsopp og fluesopp, samt 

kremler. 

 

Langvatnet, Tverrfjell, Fræna 24.08. og 27.08.2014 

24.08. hadde vi ekskursjon etter grunnkurset i vinter. 30 voksne deltok og en del av 

disse var soppsakkyndigkandidater. Noen av soppsakkyndigkandidatene stod for 

registreringene som ble gjort. Her kan nevnes Anders Røynstrand, Jarle Ugelstad 

Klavenes, Turid Helene Tennøy, Linda Halset og undertegnede. Området ligger ved 

vann, i kalkrikt område. Gikk både i myrlendt terreng med furu, bjørk, rogn og var 

innom granskog. Flere registreringer ble gjort. 

27.08. var Turid Helene Tennøy og undertegnede til Tverrfjell med et nytt medlem 

på tur i nærområdet. Etterpå dro vi til Langvatnet og møtte Linda Halset for tur der, 

før vi dro sammen videre til Ås. Flere registreringer gjort. 

 

 

Marstein/ Skirimoen, Brøstdalen, Rauma 29.08., 31.08. og 25.09.02014 

Marstein, Kors, Skirimoen er område i Romsdalen med varmekjær skog. Furu, 

bjørk, hassel i hovedsak i de områdene vi har vært, med lågurt. Stoppet på tur/retur 

Bjorli med Kristin Ytredal Flataker. Fant blant annet en del musseronger, lillariske, 

svart trompetsopp som ikke er vanlig her hos oss. På seinere tur med Turid Helene 

Tennøy fant vi også blant annet franskbrødsopp og furufåresopp. Dette og mye mer 

er registrert. 

På vei fra Bjorli tok vi turen om Brøstdalen. Området vi gikk i var utpreget 

fjellområde, over 700moh, med furu og fjellbjørk. Registreringer. 

 

 

Bjorli, Lesjaskog, Lesjaverk, Lesja 30.08.2014 

Turen til Bjorli, Lesja var primært et tiltak for soppsakkyndigkandidatene. Vi visste 

at området kunne by på arter vi ikke finner hjemme og som ville kunne være et 

kunnskapsløft. Samtidig ønsket vi å registrere funn. 

Områdene vi prioriterte var furumoer og de som var med var Bente Solbjørg, 

Kristin Ytredal Flataker, undertegnede. Lørdag den 30. kom også Turid Helene 

Tennøy og Linda Halset. Vi hadde fine og lærerike turer og registreringer ble gjort. 

 

 

Ikornneset, Sandvollan, Gjemnes 02.09.2014 

Utforskertrangen har vært stor og her gikk vi i to områder, hovedsakelig granskog, 

men også områder med blandingsskog med furu. Mengdetrening i hovedsak og 

registrering med Turid Helene Tennøy. 
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Kvam 10.09.2014 

Dette var dagen vi hadde helt andre planer, men måtte sjekke en «hvit» for Turid. 

Området er en liten kolle med hovedsakelig furu, midt i et boligområde. I tillegg til 

«den hvite» og en del annet fant vi blomkålsopp. Alt registrert. 

 

 

Sørmarka 12.-14.09.2014 

Susanne Friis Pedersen, Solrunn Hatle, Kristin Ytredal Flataker, Turid Helene 

Tennøy og undertegnede dro på Høstsopptreff. Også her fikk vi hevet 

kunnskapsnivå og vært med å masse registrering. 

 

 

Klempertåsen, Fræna 16.09.2014 

Her gikk Turid Helene Tennøy og undertegnede inn i et område med hassel, bjørk 

og osp og videre inn i granskog. Særdeles tørr skog, men vi gjorde også her gode 

funn. Blant annet sjampinjonger og blå ridderhatt, musseronger og rosaskrubb. Det 

meste registrert. 

 

 

Utenom de personene som står i teksten til turene, kan vi nevne andre aktive 

kartleggere som er medlemmer i Risken: 

Wenche Eli Johansen, Molde, Nesset, Gjemnes m.m 

Øystein Folden, Tingvoll, Sunndal, Gjemnes, Rauma m.m 

Geir Gaarder, mest utenfor fylket 

 

Noen har vært med på tur og kartlegger også på egenhånd eller sammen med andre. 

Her kan nevnes: 

Karl Wesenberg, Molde, Aukra 

Anders Røynstrand, Molde, Fræna, Eide 

Jarle Ugelstad Klavenes, Fræna, Eide 

 

Kartleggingsmidler 2014 

Ingen får utbetalt lønn for kartlegging eller tidsbruk i forbindelse med dette arbeidet. 

Det vil være mulig å søke om dekning av reiseutgifter og evt opphold i forbindelse 

med registrering, i etterkant, når dette er registrert og kan dokumenteres. 

 

På grunnlag av dette legger jeg ved en oversikt over kjøring, så langt jeg har 

oversikt over. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Marie Hareide 

For Risken Molde og omegn soppforening 


