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Styret har bestått av
Styreleder BENTHE SKRØVJE
Kasserer ARILD KJØLSRUD
Sekretær: LEILA S. BERG
Styremedlemmer SONJA SLAUGHTER, WENCKE KIØNIG, MAGNHILD LARSEN
og BENTE JANSEN

Valgkomite: HANNE KATHINKA HOFGAARD og SOLVEIG TORJUSEN

Kartleggingsansvarlig ASBJØRN LIE
SSK ansvarlig MAGNHILD LARSEN
Nyttevekstansvarlig BENTE JANSEN

Foreningen vår er blitt noe mindre i geografisk utstrekning i år, men det frivillige sopp
og nyttevekst-miljøet har vokst med en forening: Sydspissen SNF har startet opp i
Lyngdal ved siste kvartal av 2022.
Vi er per 30. januar 2023 164 medlemmer i Blomkålsoppen SNF, mot 180
medlemmer ved årsmøtet 2022.

Styret har hatt 6 styremøter siden forrige årsmøte.

Vi gjennomførte 20 turer/stands for medlemmer og andre i løpet av året, i tillegg til
20 soppkontroller. 6 av turene var arrangement gjennom Naturlosen.
I tillegg har

● Vi (Magnhild og Barb) gjennomført et soppkurs for “de som kan litt” om sopp.

● Vi har tilbudt oss å være bindeledd og formidlere av nyttevekstkyndige og
soppsakkyndige til turer med skoleklasser, restauranter og andre interesserte

● har økt kompetansen vår ved å delta på samlinger og kurs, blant annet
nytteveksttreff i Arendal og feltmykologikurs i Kragerøskjærgården.

https://blomkalsoppen.soppognyttevekster.no/wp-admin/post.php?post=624&action=edit&product_cat=arrangement


● Vi har fått en representant fra styret med til å arrangere Nasjonal samling for
soppfargere

● Vi har en representant fra styret som er med på den nye satsinga fra
forbundet sentralt som sopp-validator for Artsdatabanken.

Turene og arrangementene våre foregikk fra Gjerstad i øst, Eikerapen i nord til
Mandal i sør. Soppkontrollene holdt vi hver søndag i Kristiansand sentrum
(Posebyhaven), i tillegg til enkelte kontroller i Søgne og Lyngdal.
Arrangementene hadde ulikt oppmøte og interesse. En tur ble avlyst da ingen møtte,
og en av våre mest populære turer var familievennlig sopptur i Baneheia, der mange
titalls personer ble med på tur!

Arrangementer i 2022
Turer vårsesong

1. Tangdag i Hellevika
2. Te-dag på Odderøya
3. Ramsløk og nyttevekst-tur til Tjomsevannet
4. Løk- og brennesletur på Odderøya
5. Te og nyttevekst-tur på Odderøya
6. Urter og krydder i Kjos-bukta
7. Spiselige vekster, tang og tare på Flekkerøya
8. Saftdag på Hanneviktoppen
9. Stand og opplegg for Internasjonal familiedag, i samarbeid med Geitmyra mat

og kultursenter

Turer høstsesong:
10.Sanking av nyper og roser
11. Tinkturtur/drammetur
12.Aroniatur til IKEA
13.Soppens dag med sopptur og soppkontroll i Mandal
14.Soppkontroll i Posebyhaven hver søndag (fra midten av september til langt ut

i oktober)
15.Familievennlig sopptur i Baneheia
16.Sopptur i Lillesand
17.Sabima-kartleggingstur til Gjerstad
18.Risketur i Jegersberg
19.Foredrag, sopputstilling og soppkontroll på biblioteket i Søgne
20.Stand og opplegg på Villmarksdagene Høyt og vilt i Eikerapen
21.Sesongavslutning: Vi avslutta året med en heidundranes avslutningsfest for

medlemmene, med sosial matlaging, god middag og et realt gavedryss.

https://blomkalsoppen.soppognyttevekster.no/wp-admin/post.php?post=505&action=edit&product_cat=arrangement


Årsplanen for 2022
Årsplan for 2022 la opp til fem mål som oppsummeres i tabellen nedenfor,
der✖= ikke gjennomført og ✔ = gjennomført.

Årsplan 2022
Status

Øke fokuset på nyttevekster ved å blant annet kombinere

sanking og matlaging ✔

Etablere temagrupper på feks. tang, urter, kjuker, garnfarging

etc. ✖

Finne et egnet lokale som foreningen kan benytte til lagring

av materiell og til bruk for aktiviteter ✔

Videreføre våre populære sopp- og nyttevekstturer og

arrangementer, samt det gode samarbeidet med

villmarksfestivalen Høyt og vilt og Geitmyra matkultursenter.

✔

Fortsette med soppkontroller i Kristiansand og Søgne, samt

starte opp soppkontroller i Lyngdalsområdet. ✔

Styret


