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Søk etter rødlistearter 

Turleder: Siv Moen 

Lillomarkas Venner arrangerte tirsdag ettermiddag tur for å se på rødlista sopp. Dette er for det 

meste sopparter som er tilpassa spesielle naturtyper og disse naturtypene er i sterk tilbakegang i 

Norge. Området mellom Bjønndalen bruk og det nye boligfeltet på Haugeråsen ble valgt, for slik 

kalkrik granskog er det ikke mye igjen av i Lillomarka. Også i dette området er det meste hugget, men 

heldigvis har kommunen sørget for noe kartlegging som har ført til et visst vern av noen små 

områder. De delene som står igjen av eldre skog er også av en “eventyrskog-type” og mye brukt som 

rekreasjonsområder. 

De mest artsrike områdene er i bekkedragene, derfor kunne vi til tross for en tørr sommer finne både 

rødlista sopp og noe matsopp for de som ville sikre seg kveldsmat. Først ute av de rødlista var 

filtkjuke, en poresopp som vokser med bartrær i kalkrike områder. Det er ca 30 kjente lokaliteter av 

denne i Norge. Vi fant nok 8-10 rødlistearter på runden vår og siden vi også ville fokusere på rare 

sopper fikk jordstjernene mye oppmerksomhet. Korallsopper fant vi 4-5 arter av, ikke alle rødlista. En 

korallsopp er bare er kjent fra en lokalitet i Skien i tillegg til den på Slattum. To arter rødlista 

piggsopper gjemte seg mellom matpiggsoppene. Den ene er en gallestorpigg, den er kun kjent fra 22 

lokaliteter i landet. 

Som avslutning på turen ville vi se på ett område mellom riksveien og gjerdet til Bjønndalen bruk der 

vi tidligere har funnet to arter jordstjerne. Trist var det å oppdage at det raser så mye løsmasse ned 

fra de tunge kjøretøyene at denne lokaliteten nok forsvinner om det ikke blir gjort noe. Det 

tydeliggjør at disse artene og den spesielle naturtypen de lever i er truet fra mange hold.  

Les mer om sopp i dette området i NINA-rapport 701, Undersøkelse av rik barskog ved Slattum, 

lenke: http://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/701.pdf 


