
Årsmelding 2022

Styret har bestått av:
Leder og sekretær Ninni Christiansen, kasserer Merril Her�, styremedlemmer  Linda
Grønhaug, Madina Eriksen og Anette Lillestrand. Nina Hegland og Mia Holm Olsen  har vært
varamedlemmer.
Foruten styret har følgende personer verv i Halden Soppforening:
Grethe Fossbekk er revisor, Geir Helge Sandsmark er soppsakkyndigansvarlig,   Eva Weme er
kartleggingsansvarlig og Marit Eriksen er vår nyttevekstkoordinator.
Vi har hatt to styremøter i inneværende periode, i januar for å planlegge årsmøte, og  i

april for å planlegge årets program,  samt noe telefon- og mailkontakt utover dette.

Årsmøte ble gjennomført i februar hjemme hos Ninni. Etter årsmøte snakket vi om videre
dri� av foreningen, og hva vi kan gjøre av aktiviteter.

Saker som har vært behandlet i styret:
● Sesongens turer, kurs  og arrangementer
● Stand på markeder
● Soppens dag
● Oversendelse av årsmelding, budsjett og regnskap til Norges Sopp- og

Nyttevekstforbund, samt innlegging av aktivitetsprogram på nettsiden vår
● Planlegging av, og innkalling til årsmøte

Foreningens arrangementer og turer:

Etter at våre turer er blitt lagt ut på digital plattform har vi hatt forhåndspåmelding til våre
turer, noe som fungerer godt og  gir oss en indikasjon på hvor mange som blir med på tur,
noe som kan være avgjørende for hvor turen skal gå.

Vintersopptreff 11-13 februar - Eva og Mia deltok, på nett.

Fra januar til juni hadde vi Nyttevekstsakkyndigkurs. Vi var 7 deltakere, og Marit Eriksen
var kursholder. Kurset besto av først samlinger med teori, for så å gå over til feltbasert
læring. På våre turer i felt hadde vi også med to medlemmer som har tatt kurset digitalt.
Alle lærte masse.





12.-13.mars arrangerte NSNF samling for soppsakkyndige på Anker hotell i Oslo. Her ble
det diskutert pensumliste og bruk av nettsider. Geir Helge deltok på dette arrangementet.

15.mars arrangerte NSNF tangworkshop på Fosseløkka. Halden Soppforening var invitert
til å delta. Zoe Christiansen fra Northern Company var kursholder. Ninni og ? deltok



Lørdag 19.mars - Eva tok oss med på tur for å lære treslag før bladene kommer. Flott
vårvær, og  lettgått løype. 4 bartrær, og 13 løvtrær ble studert og repetert. Av sistnevnte
fikk deltakerne med seg en kvist hver, til å sette i vann, og repetere på hjemme. 7 deltakere
på turen.

Lørdag 2. april hadde vi medlemsa�en hjemme hos Ninni og Yngve. God stemning og god
mat, og helt fullt rundt bordet.

23.-24. april var det organisasjonssamling og årsmøte i NSNF. Ninni og Mia deltok fra
foreningen.

Lørdag 14. april var det tur for våre soppsakkyndigkandidater til Kjeøya for å lete etter
vårfagerhatt. Dessverre var vi nok for tidlig ute, for det var ingen ting. Turen ble gjentatt
kort tid etter, og da med funn. Kandidater fra Fredrikstad var også invitert med på turen.

6.-8. mai - Nytteveksttreff i Arendal. Marit og Ingelin deltok fra foreningen.

9.-10. juni - SABIMA organiserte kartlegging av biologisk mangfold i Marker kommune. Eva
og Marit deltok i soppgruppa sammen med nye og gamle soppvenner.

15. juni - nyttevekst eksamen i Oslo. Ninni tok eksamen og besto, og Halden har fått sin
nyttevekstsakkyndig nr 2.



18.juni - avslutning av nyttevekstkurset med matlaging og hyggelig samvær på Isebakke.
Yngve og Ninni hadde hånd om menyen.

Lørdag 27. og søndag 28. august var det igjen duket for Sensommerstevne på Gamle
Prestebakke. Begge dager var det utstilling og kontroll.



Nydelig sommervær. Det var veldig mye mennesker, Lokalavisen sier flere tusen. Det var kø
rundt soppstanden absolutt hele tiden, Og spørsmålene var mange. Veldig koselige dager.
På lørdag var Ninni og Mia på stand, og på søndag var Geir Helge og Madina på standen

I månedsski�e august/september arrangerte vi tre-dagers soppkurs for videregående.  8
kursdeltakere. Første kursdag var inne med teori og gjennomgang av de ulike slekter. De to
andre dagene var ute i felt. Ivrige kursdeltakere. Vi hadde med våre tre kandidater som
hjelpere. Ninni og Geir Helge var kursansvarlige. Som det o�e er på den tiden av året, var
det også i år tørt, men vi fant et bredt spekter av arter.

Onsdag 31.august var det sopptur med Marit. En fin runde i Unnebergskogen i fint vær. Vi
så på ca 30 ulike arter og gjorde oss godt kjent med melsopp, hvit fluesopp, spiss
gi�slørsopp, gallerørsopp, kremler og risker. Traktkantarellene hadde så vidt begynt å
stikke fram. 8 deltakere på turen.

2. - 3. september - Oppfriskningssamling for våre soppsakkyndige, med
soppsakkyndigkandidater. Vi soppet oss oppover til Solstrand bruk.  Vel fremme ble
soppen sortert og artsbestemt. Vi gikk gjennom kompendiet og normlisten, og terpet på
de arter vi følte oss litt usikre på. Alle fikk testes seg og repertert. På dag to ble vi vist et
godt soppområde av Indre Østfold soppforening.  Fantastisk hyggelig og nyttig samling.

Søndag 4. september – Soppens dag
Kom-deg-ut-dagen, Frilu�slivets dag og Soppens Dag var planlagt arrangert i  samarbeid
med Barnas Turlag ved Ertehytta. Vi hadde utstilling og soppkontroll, delte ut premier og
brosjyrer, og alle barn fikk forstørrelsesglass. Vi serverte også soppsuppe, og det var
natursti. Vi hadde også en liten sopptur i området. Fra foreningen var Ninni, Yngve,  Mia og
Ann- Charlot

Torsdag 8. – søndag 11. september: Høstsopptreff i Porsanger. Eva deltok.

Søndag 11. september. Geir Helge tok med turens tre deltakere til Kvernmoen i Aremark.
Været var overskyet og mildt. Grunnet tørke fant vi ikke mye matsopp, men en del arter. Vi
fant kantareller, traktkantareller, piggsopp, fåresopp og franskbrødsopp. Vi så også hvit
fluesopp og spiss gi�slørsopp

Søndag 11. september - soppkontroll på Halden Torg, Kokkekollektivet. Hele 25 personer
var innom kontrollen. Mange interesserte, og mange gode spørsmål. Kandidat Gina  kom
og vi gikk gjennom kompendiet og snakket rundt eksamen mellom besøkene.

Onsdag 14. september - igjen duket for en sopptur midt i uka. Det var opphold, og det har
vært tørt lenge, så ingen forventet full matsoppkurv. Alle lærte litt om gi�ige sopper og om
matsopper. Alle lærte litt om forskjell på noen slekter. Stor  interessert, til tross for lite mat
med hjem. Og turen varte en time lenger enn oppsatt tid pga interesse. Eva var turleder, og
det var 10 stykker med på turen.



Lørdag 17.september var det soppsakkyndigeksamen i Halden. Foreningen vår hadde fire
kandidater som skulle opp, og samtlige besto. Hurra! Det er helt fantastisk å få fire nye
kontrollører med på laget. Gratulerer og velkommen til Mia Holm-Olsen, Madina Eriksen,
Ann-Charlott Johansen og Gina Køhn! Eva, Marit, Geir Helge og Ninni hjalp til med
innsamling av soppmateriale til eksamen.







Søndag 18. september- Ninni hadde sopptur og soppkontroll denne dagen. Vi gikk inn
ved Kula. Fint og flatt terreng, litt ulendt på sidene. Veldig tørt, men alle fikk med seg
matsopp hjem. Vi så også på det de ulike hadde plukket med seg. Vi fant også en frosk,
elgbein og masse blåbær. Vi plukket også kråkefot for å lage heksepulver av sporene. 10
fornøyde deltakere på turen.



Stille på soppkontrollen med kun 10 personer innom.

Mandag 18. september – på tur med Nexans bedri�sidrettslag - betalingsoppdrag
Ninni, Mia og Madina  ble med Nexans BI på tur i Venåsområdet. En ivrig gjeng, men
dessverre veldig mager fangst. Sopp ble plukket, fortalt om, og kurver ble kontrollert.
Siden vi visste at det var sjanse for å finne lite sopp, avsluttet vi med samling med
servering av soppsuppe til alle.

Onsdag 21. september – Ninni tok med 7 deltakere på tur i deilig septembervær, men det
var fryktelig tørt. Vi gikk fra parkeringsplassen nederst  riksveien v/ Ormtjern og fulgte
veien på begge sider oppover. Det er variert terreng med først granskog, så blir det
furuskog. Litt rørsopper ble funnet, noe traktkantareller, piggsopp og matblekksopp. Ellers
svært magert utbytte. Gjennomgang av det vi hadde funnet ved Ormtjernhytta. Veldig
hyggelig tur. Noen ble så ivrige at de tok seg en ekstra sopptur på vei ned igjen, og da fant
de en del traktkantareller.

Torsdag 22. september - på tur med FLT til Store Erte - betalingsoppdrag.
Det var flere påmeldte til turen, men værmelding som sa mye regn, gjorde sitt til at folk

holdt seg hjemme i steden. Og kanskje var det greit for det var usedvanlig lite sopp å finne
her.

Lørdag 24. september holdt Marit soppfargeworkshop. For en dag og for noen farger som
ble tryllet frem! Både tørket og frossen fargesopp ble brukt: ulike kanelslørsopper ble
brukt, samt pluggsopp, gulrandkjuke  og kanelkjuke. Det ble grønt og rødt g gult og lilla.
Dette kan fort bli en hobby. Gjelder bare å få strikket noe av garnet som ble farget.



Søndag 25. september var det markering av Økouka på Rød skole i Torpedalen. Flere
arrangører var med og det ble en livlig søndag med rene markedsstemningen med et par
hundre besøkende.. Nydelig septembervær. Soppforeningen fyrte bål og serverte
soppsuppe, hadde utstilling og kontroll, og mange gode sopp-prater.  Vi delte ut ti liter
suppe som tok slutt lenge før arrangementet var over. Takk til Naturvernforbundet i
Halden for godt gjennomført arrangement.

Søndag 25. september - sopptur og kontroll. Geir Helge hadde med 2 deltakere på tur  i
grensetraktene mellom Halden og Sarpsborg. Fortsatt litt tørt, men vi fant ca 25 arter og
deltakerne fikk smørsopp, kantareller og piggsopp i kurvene.
5 stykker var innom soppkontrollen.

Søndag 2. oktober sopptur og kontroll Geir Helge Sandsmark var turleder og
soppkontrollør.
Det var fint vær på turen til Tjerviken, men det er fremdeles litt lite sopp grunnet lite regn
tidligere i høst. Imidlertid fant vi noe matsopp, inkludert kantareller, krittøsterssopp,
traktkantareller, piggsopp, steinsopp og matblekksopp oppdaget fra bilen på hjemturen.
En liten kuriositet er at dette turfølget på 6 hadde tre soppsakkyndige hvorav to var på
første oppdrag siden eksamen for to uker siden.Soppkontrollen fikk  5  besøk, og  to av
våre nyslåtte ssk fikk kontrollert sin første kurv .



I begynnelsen av oktober fikk Ninni henvendelse fra studenter på Høgskolen I Østfold om
å være  med på et skoleprosjekt om en spesialartikkel. Møter og tur ble til dette:
https://www.remmenposten.no/story3/index.html

Artsjakt, kartlegging og registrering i Artsobservasjoner
Parallelt med alle annonserte turer og arrangementer finnes det muligheter for de
viderekommende, for de som ønsker å vite mer om arter.

Å kartlegge naturen er et viktig bidrag til å øke kunnskapen om hva som finnes i norsk
natur, hvilke arter som er i tilbakegang og hvilke arter som lever hvor. Kanskje oppdager vi
en helt ny art for Norge? Eller for vitenskapen? Artsjakt er lærerikt, gøy og samtidig
viktig!  Kunnskap om arter gjør at vi kan ta bedre vare på naturen. Etter artsjakten
rapporteres observasjonene på nettsiden Artsobservasjoner. Eva Weme er vår
kartleggingsansvarlige, og om du vil være med på å kartlegge, så ta kontakt med henne.

Tirsdag 4. oktober. Eva leder. Artsjakt i Remmendalen. Fokus kun på arter. Og
forberedende tur  for kurs i Artsobservasjoner, som vil arrangeres febr. 2023 for
medlemmene i H.S.

Bruk av nettbaserte løsninger

https://www.remmenposten.no/story3/index.html
https://www.sabima.no/kartlegging/kartlegging-av-natur/
https://www.artsobservasjoner.no/


Halden Soppforening har egen nettside under forbundets hovedside, med nettadresse
http://halden.soppognyttevekster.no. Vi er også på facebook. Vår nettside har vært holdt
oppdatert, og facebooksiden vår har langt flere ʻlikesʼ enn antall medlemmer i foreningen.
Videre oppfordrer det til å legge inn bilder på #haldensoppforening på Instagram

Annonsering av turer, arrangementer og kontroller
All vår aktivitet har vært formidlet via mail til våre medlemmer, på facebook og på vår
nettside. I tillegg har alt vært lagt ut på HAʼs arrangementsside, der det har kommet både
på nettsiden under ʻhva skjer i Haldenʼ og også i papirutgaven i avisen.

Soppkontroller og de soppsakkyndige
Halden Soppforening har nå åtte kontrollører, og vi har avholdt organiserte kontroller. I
tillegg har vi hatt kontroll av kurvene til de som har vært med oss på tur, og noen
soppsakkyndige har fått enkelte henvendelser om kontroll privat.

Årets soppfangst
Ingen soppår er like. 2022 startet bra med usedvanlig mye kantareller, så ble det veldig
tørt, og svært lite funn for de fleste. Så tok det seg opp utover i siste halvdel av oktober. Og
helt uvanlig så kom steinsoppen i slutten av oktober og varte til ut i november.
Traktkantarellsesongen ble normal.

Foreningens medlemmer
Halden Soppforening hadde ved årets utgang 64 medlemmer, en økning  på fem
medlemmer fra i fjor.

http://halden.soppognyttevekster.no

