
Inntrykk fra kurs i beitemarkssopp på Tjøtta 

Anne Marit Isachsen 
NLR Nord Norge 
Tel 91320731 
E-post ami@nlr.no 
 
NIBIO inviterte til kurs i beitemarkssopp med 

soppekspert John Bjarne Jordal på Tjøtta 31. august 

2018. Kurset var finansiert med støtte fra 

tilskuddsordningen for trua naturtyper, Fylkesmannen i 

Nordland. 

Vi ble bare fire deltakere - alle kjempefornøyd med 

kurset! Ikke bare teoriundervisningen inkludert Johns 

medbragte sopper fra Hattfjelldal. Men at vi også fant 

mange sopparter ute i naturbeitelandskapet nord for 

Tjøtta/Offersøy, gjorde kurset svært spennende og 

nyttig. Å treffe på så mange ulike beitesopp i terrenget 

er ingen selvfølge! Vi kan takke regnværet de siste 

ukene for antall arter og at kulturlandskapet ikke er 

gjødslet. I tillegg har området hatt et passe beitetrykk. 

        John Bjarne Jordal 

Beitemarkssopp er truede arter i kulturlandskapet vårt siden naturtypene forsvinner gjennom 

gjødsling og gjengroing. Soppen lever i gamle stabilt drevne grasmarker, enten beitemark eller 

slåttemark. De er indikasjon på drift av kulturlandlandskapet kanskje helt tilbake til vikingetiden. 

Kontinuerlig drift med husdyr og eller slått av grasmarka de siste 50-100 år er svært viktig.  

 

De viktigste grupper av beitemarkssopp:  

Vokssopp – de fargesterke skivesoppene som ofte er røde eller gule. Fargeskalaen går fra 

ytterpunktene hvit til brun. Overflaten er enten slimete eller tørr. Ca 40 arter i Norge. 

Rødskivesopp – oftest brune – gråfargede. Hatt og fot ofte blåaktig. Ca 4o arter har utbredelse i 

grasmark. Hatten er skjellet eller glatt. 

Fingersopp – "fingerformet" - er lite kjent. Mange farger: Fra hvit-grå-gul-fiolett-brun. Mange 

foretrekker kalkrik jord. Ca 10 arter i grasmark i Norge. 

Jordtunger – 3-10 cm slanke svart-brune kølleformede. Kan være grønnaktig mot rødfarget. 15 arter 

i grasmark. Soppen er enten slimet eller tørr, skjellet eller glatt. 

Musserong – svært sjeldne. Grå narremusserong og grynmusserong (siste svært sjelden, tre arter). 

Andre soppgrupper som treffes i naturbeitemark og -eng: Klokkehatt, nålehatt, blekksopp, 

fleinsopp. 

mailto:ami@nlr.no


Deltakere på kurset: Foruten kurslærer John Bjarne Jordal deltok Live Isachsen, Marit Dyrhaug og 

arrangør Annette Bär (pluss fotografen) 

 

 

 

Mønjevokssopp 

Spiss vokssopp 

 



 

Kantarell vokssopp     Papegøyevokssopp 

 

 

 

Skjørvokssopp 

 

 

 



Mørktannet rødspore    

       Lillagrå rødspore 

 

Melrødspore     

       Silkerødspore 

Skjelljordtunge     

       Gul småfingersopp   

   


