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ABSTRACT 
 

Mathiassen, G., Granmo, A. & Mohn Jenssen, K. 2016: A sensational mushroom find in 
Lavangsdalen, Troms county. Polarflokken 38 (2): 113-128. 

An unknown Gymnopilus species was found in Lavangsdalen at the be-
ginning of September, 2013. It seems to be Gymnopilus luteofolius (Agari-
cales), also known as Yellow-Gilled Gymnopilus or Scaly Purple Gym. It was 
found on a large pile of woodchips produced from local logs in Lavangs-
dalen, Troms County, North Norway. We consider this mushroom find to be 
rather sensational, as the species is earlier only known from such far distant 

countries as USA, Canada, Mexico and Brazil. The record from Lavangsdalen represent the 
northernmost find of G. luteofolius in the world.  
 
 
INNLEDNING 
 

Funnet av en ukjent bittersopp (Gymnopilus) 
ble gjort i forbindelse med soppkurset “Kurs 
for utdannelse av soppsakkyndige”. Det ble 
arrangert av Tromsø Soppforening i Tromsø 
16. – 18. august, 2013 og i Skibotn 30. august 

– 1. september 2013. Kursleder var Kolbjørn 
Mohn Jenssen, Oslo.  
 
Første gang soppen ble sett, var på bilturen 
fra Tromsø til Skibotn, 30. august. Den vokste 
tett oppå en stor flishaug nokså nær riksvei 
E8 i Lavangsdalen (fig. 1), og det var Kolbjørn 
Mohn Jenssen og Lasse Aleksandersen, leder 

for Tromsø Soppforening, som først fikk øye 
på den. I Lavangsdalen arbeidet da Statens 
vegvesen med å utbedre E8 med både midt-
rekkverk og forbikjøringsstrekninger, og denne 
dagen foregikk det asfalteringsarbeid. Trafikk-
en var lysregulert, og det var stor trafikk i begge 
retninger. Vi kunne derfor ikke stoppe og samle 
inn materiale av soppen.  

 
I Skibotn ble det snakket mye om hvilken art 
det kunne være som hadde etablert seg på 
denne flishaugen i så stort antall. Kanskje var 
det en pensum-art på soppkurset? Svaret kom 
et par dager senere, da en av kursdeltakerne, 

Karin Abeler, måtte kjøre tilbake til Tromsø.  

mailto:geir.mathiassen@uit.no
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Fig. 1. Lavangsdalen, ca. 900 m sør for utløpet av Mellomdalen. Flishaug med sopp (og soppkorg) 
øst for E8 (lok. 1). Foto: Geir Mathiassen 05.09.2013. / Lavangsdalen, ca. 900 m S of Mellom-
dalen. Pile of wood-chips with Gymnophilus luteofolius E of highway E8 (locality 1). 

 
 
 
På returen samlet hun med seg mange fine 
fruktkropper av den ukjente soppen.  
 
Det var lett å se at arten tilhørte slekta bitter-
sopp (Gymnopilus), men vi hadde rett og slett 
ikke peiling på hvilken art! Soppen var nokså 
stor, vokste i tette klynger, og hadde skjellet, 
brunaktig hatt. Mest iøynefallende var de helt 
gule skivene på unge fruktkropper (fig. 2).  
 
Etterhvert klarte kursleder Kolbjørn å bestem-
me soppen til G. luteofolius (Peck) Singer. I så 
fall var dette første funn av arten fra vår del 
av verden, for den var tidligere bare angitt 
med belegg fra USA, Canada, Mexico og Brasil 

(Hesler 1969, Stamets 1996, Pérez-Silva et al. 
2011, GBIF 2015). At denne arten dukket opp 
på en flishaug i Lavangsdalen var derfor totalt 
uventet, og må med rette kunne kalles et sen-
sasjonelt soppfunn. Lokaliteten i Lavangsdalen 
er den nordligste i verden (fig. 3).  
 
Siden Gymnopilus luteofolius ikke har vært fun-
net i Norge før, har den heller ikke fått noe norsk 

navn (Gulden et al. 2011). På engelsk kalles 

den både for «Scaly Purple Gym» og «Yellow-
Gilled Gymnopilus» (Project Noah 2011, Wiki-
pedia contributors 2015a), som begge er gan-
ske gode navn. De gule skivene på unge frukt-

kropper er meget karakteristiske, og derfor er 
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Fig. 2. Første belegg av Gymnopilus luteofolius, samlet på lokalitet 1. Foto: Geir Mathiassen 
01.09.2013. / The first collection of Gymnopilus luteofolius, collected at locality 1. 
 
 
 
«gulskivebittersopp» et godt navn, som også 

er en direkte oversettelse av det latinske.  
 
Hva kunne årsaken være til at denne arten 
plutselig dukket opp i så store mengder i Lav-
angsdalen? Mange spørsmål måtte her av-
klares. Vi var imidlertid ganske sikre på at den 
store flishaugen var et resultat av veiarbeidet 
som hadde foregått i Lavangsdalen det siste år-
et. Derfor ble det viktig å snakke med Statens 
vegvesen, blant annet for å få vite opprinnelsen 
til denne flishaugen, hva den skulle brukes til, 
og når den ble deponert der? Kunne det tenkes 

at flisene var importert fra USA til bruk som 

dekke i veiskråninger, og at soppen dermed  
 

hadde fulgt med på lasset? Eller var soppen 
faktisk allerede etablert i Lavangsdalen?  
 
 

 
FUNNENE I LAVANGSDALEN 
 
Det første funnet av denne soppen ble altså 
gjort i forbindelse med et soppkurs, og kurs-
deltakerne fikk selvfølgelig også ta del i ny-
heten om det spesielle funnet. De fleste av 
dem stoppet derfor ved den store flishaugen 
i Lavangsdalen på tur tilbake til Tromsø etter 
endt kurs i Skibotn, bl.a. for å observere og 
fotografere arten. 
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Fig. 3. Utbredelse for Gymnopilus luteofolius, basert på herbariebelegg. / World distribution of 
Gymnopilus luteofolius, based on herbarium collections. Map: Ernst Høgtun, Tromsø museum, 
2016. 
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Fig. 4. Lavangsdalen, like sør for Fredheim. Stor flishaug ved grustak øst for E8 (lok. 2). Foto: 
Geir Mathiassen 05.09.2013. / Lavangsdalen, S of Fredheim. Large pile of woodchips near a 
gravel pit E of highway E8 (locality 2).  

 
 
 
På turen til Tromsø ble faktisk en annen, stor 

flishaug observert fra bilen. Den lå litt lenger 
nord i dalen, og var betraktelig større enn den 
første, men dessverre kunne man ikke under-

søke denne haugen nærmere da. 
 
I tiden etterpå besøkte en av oss (GM) Lav-
angsdalen flere ganger, bl.a. for å undersøke 
den nye flishaugen, som var rikelig bevokst 
med samme art. Dessuten ble flere andre flis-
hauger undersøkt, soppen fotografert, og be-
legg koordinatfestet og tatt med til Tromsø mu-
seum (TROM). Man snakket også med Statens 
vegvesen og med veiarbeiderne.  
 

Med hensyn til våre mange spørsmål knyttet 
til dette funnet, kunne Statens vegvesen svare 
på de aller fleste. De kunne fortelle at det i 
2012 ble ryddet skog langs hele den nye vei-
traseen for E8 i Lavangsdalen. Deretter ble alt 
av hogde trær og greiner fliset opp med en flise-
kutter høsten 2012, og flishaugene hadde ligg-
et der siden da. Flisekutteren var kun benyttet 
her nord, og vegvesenet hadde heller ikke im-
portert noe fra USA i forbindelse med denne 
flisingen.  
 
Dermed kunne det fastslås med sikkerhet at 
flisene i disse flishaugene kun besto av lokalt 
kappet ved. Skogen i Lavangsdalen består av 
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Fig. 5. Lavangsdalen, ca. 1 km sør for utløpet av Smalakdalen. Flishaug vest for E8 (lok. 3). 
Foto: Geir Mathiassen 10.09.2013. / Lavangsdalen, ca. 1 km S of Smalakdalen. Pile of wood-
chips W of highway E8 (locality 3). 
 
 

 
 
Fig. 6. Lavangsdalen, ca. 1 km nord for utløpet av Mellomdalen. Flishaug øst for E8 (lok. 4). 
Foto: Geir Mathiassen 10.09.2013. / Lavangsdalen, ca. 1 km N of Mellomdalen. Pile of wood-
chips E of highway E8 (locality 4). 
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Fig. 7. Lavangsdalen, ca. 1 km sør for utløpet av Smalakdalen. Fire små og en stor flishaug vest 
for E8 (lok. 3). Foto: Geir Mathiassen 09.09.2013. / Lavangsdalen, ca. 1 km S of Smalakdalen. 
Four small and one large pile of woodchips W of highway E8 (locality 3). 
 
 
 
bjørk, gråor, forskjellige viere (Salix-arter), og 

litt rogn. Litt hegg og einer kan forekomme.  
 
I løpet av høsten 2013 viste det seg at arten 
faktisk hadde etablert seg på fire store flis-
hauger i Lavangsdalen (fig. 4-6). Det var over 
8 kilometer mellom den nordligste og sørligste 
haugen.  
 
Spesielt på tre av haugene var soppen godt 
etablert, og tilsammen ble det her talt opp over 
6000 fruktkropper. Dette må vel også kunne 
kalles en sensasjon i seg selv, spesielt med 
tanke på den korte tiden det hadde gått siden 
flishaugene ble deponert der, og at haugene 

i tillegg hadde vært helt eller delvis dekket av 
snø hele vinteren.  
 
 
 
KOMMENTARER 
 
Vi er overbevist om at anlegg av disse flis-
haugene har vært helt avgjørende for at sopp-

en har klart å etablere seg så fort i Lavangs-
dalen. At soppen har greid å produsere så 
mange tusen fruktkropper på disse haugene, 
skyldes ikke bare selve substratet, men også 
at haugene skaper sitt eget mikroklima gjen-
nom varmeutvikling fra komposteringen.  
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Fig. 8. Gymnopilus luteofolius. Rød form, samlet på lokalitet 2. Dyp vinrød farge på hatt, med 
innrulla hattrand og kraftig ring. Foto: Geir Mathiassen 20.08.2014. / Gymnopilus luteofolius. 
Red form, collected at locality 2. Cap deep wine red, margin involute, and stipe with a well-
developed ring. 
 

 
 
Fig. 9. Gymnopilus luteofolius. Gul form, samlet på lokalitet 2. Hattrand flat eller svakt nedbøyd, 
og høyt på foten en ringsone eller rester av en svak ring. Foto: Geir Mathiassen 19.08.2014. / 
Gymnopilus luteofolius. Yellow form, collected at locality 2. Cap margin even or slightly inflexed. 
Stipe with an inconspicuous ring zone near apex. 
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Kompostering er en nedbrytningsprosess av 
organisk material gjennom forskjellige mikro-
organismer, som bakterier, alger, protozoer og 
sopp. Prosessen avgir varme, som gir grunnlag 

for økt mikrobiologisk aktivitet, økt nedbryt-
ning, og dermed økt varmeproduksjon. Ifølge 
Christian Uhlig ved Bioforsk Nord Holt, kan den 

«mikrobielle forbrenningen» i slike flishauger 
føre til temperaturer på godt over 60 C°, så 
lenge det er nok tilgang på både egnet sub-

strat (organisk materiale), fuktighet og oksy-
gen. Varmeproduksjonen i en slik flishaug fort-

setter i utgangspunktet så lenge mikroorganis-
mene har nok å leve av, og det er ingen grunn 
for dem til å gå i dvale om vinteren.  
 
Røyken, eller rettere sagt vanndampen, som 
mange hadde observert fra flishaugene gjen-
nom hele vinteren, tyder på god mikrobiell om-
setning. Dermed var det sannsynligvis pluss-

grader i de ytterste 10–20 cm av flishaugene 
gjennom hele vinteren, til tross for både frost 
og snø. Det er hovedsakelig i dette ytterste flis-
laget mycelet til gulskivebittersopp vokser, og 
den har tydeligvis nytt godt av dette. I de store 

flishaugene har mycelet tilsynelatende hatt et 

temperaturregime som tillot vegetativ vekst 

gjennom hele vinteren.  
 
Det samme synes imidlertid ikke å ha vært til-
felle i de mindre flishaugene i dalen, for på dem 
ble det ikke observert en eneste fruktkropp 
(fig. 7). Det kan enten skyldes at nedbrytnings-

prosessen stoppet opp utover vinteren fordi 
næringen (organisk materiale) var brukt opp, 

eller at disse flishaugene ble gjennomfrosset 
tidlig på vinteren på grunn av den beskjedne 

størrelsen. Dermed stoppet komposterings-
aktiviteten etter hvert opp, og den nødvendige 
vekstvarme ble ikke produsert.  
 
Det er lite trolig at sporer fra gulskivebitter-
soppen er blitt fraktet med vinden helt fra Nord- 

 
 

Amerika, og at de i tillegg landet og spirte sam-
tidig på disse fire flishaugene i Lavangsdalen 
høsten 2012. Vi tror heller at gulskivebitter-
soppen allerede har vært etablert med mycel i 
trærne i Lavangsdalen, men at den tidligere 
aldri har klart å fruktifisere der, fordi den jo så 
absolutt ikke er tilpasset klimaet her nord. Men 
med disse menneskeskapte flishaugene har 
mycelet hatt optimale vekstforhold hele vinter-

en, og har dermed klart å produsere mange 
tusen fruktkropper på under ett år.  
 
At dette habitatet er viktig, styrkes også ved 
at mange tidligere funn og observasjoner av 
gulskivebittersopp faktisk er gjort på nettopp 
trebiter, «wood chips» (Arora 1986, Stamets 
1996, Gibson 2015, Wood & Stevens 2015), 
akkurat som i Lavangsdalen.  
 
Ifølge Statens vegvesen skulle alle de store 
flishaugene etter hvert fjernes og brukes i vei-
skråninger langs den nye veitraséen. Entre-
prenøren skulle spre disse flisene jevnt ut-
over i et ca. 5 cm tykt lag, og etter vår mening 
ville dermed det viktige habitatet for soppen 
forsvinne.  
 
Vi var ganske sikre på at dette flislaget ville 
bli altfor tynt for at soppen i framtiden skulle 
klare å danne nye fruktkropper i Lavangsdal-

en. Statens vegvesen skulle imidlertid vurd-
ere å la en flishaug bli liggende igjen i dalen, 
men kunne ikke love noe sikkert. I så fall ville 
vi i tiden framover bl.a. kunne observere hvor 
lenge gulskivebittersopp fortsatt ville vokse 
der, og også få en oversikt over hvilke lokale 
sopparter som etter hvert ville gå inn og eta-
blere seg på den ene flishaugen.  
 
I 2013 var det utrolig nok kun gulskivebitter-
sopp som vokste på de fire flishaugene. Vi 
gikk derfor en spennende tid i møte!  
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Fig. 10. Gymnopilus luteofolius. Knippe med brun, skjellet hatt, samlet på lokalitet 4. Foto: Geir 
Mathiassen 10.09.2013. / A cluster of Gymnopilus luteofolius with brown, scaly caps, collected 
at locality 4. 
 
 

 
 
Fig. 11. Gymnopilus luteofolius. Samlet på lokalitet 2. Foto: Geir Mathiassen 20.08.2014. / Gymno-
pilus luteofolius, collected at locality 2. 
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Fig. 12. Gymnopilus luteofolius. Tette klynger av fruktkropper med skjellete og glatte hatter, samlet 

på lokalitet 3. Foto: Geir Mathiassen 21.07.2014. / Gymnopilus. luteofolius. Caespitous fruiting 
bodies with both scaly and not scaly caps.  
 
 

 
KORT BESKRIVELSE AV SOPPEN  
I LAVANGSDALEN 
 
Soppen i Lavangsdalen er meget variabel i 
både størrelse, form og farge, og ser nærmest 
ut til å bestå av to forskjellige former, som vi 
har kalt hhv. 'rød' form og 'gul' form (fig. 8-
9). Den vokser i knipper eller tette klynger, og 
da nesten alltid med den samme form i hvert 
enkelt knippe. Kan virkelig én og samme 
soppart ha så forskjellig utseende (fig. 10-12)? 
Ja, vi tror faktisk at soppen bare represen-
terer én art, men vi beskriver likevel begge 
formene nedenfor. 
 
Beskrivelsene er basert på to kolleksjoner fra 
samme lokalitet: 
 

Troms: Balsfjord: Lavangsdalen: ca. 1 km sør for 
utløpet av Smalakdalen og omtrent 40 m vest 
for E8 (lok. 3). Habitat: På utjevnet flishaug 

(med stor fuktighet) av løvtre, 0,2-0,6 m høy, 

ved anleggsvei. Kart: M 711 (M: 1: 50 000): 

1533 I, MGRS (WGS84) 34W EC 32148,03088. 
58 m o.h. 17.08.2014. A. Granmo & L. Mølster. 

 
Kolleksjon 1: 'Rød' form, 2 fruktkropper. 
 

Hatt: 8-10 cm diam., jevnt – litt uregelmessig 
hvelvet form. Brunrødlig, spesielt i randen i 
1-1,5 cm bredde, oppå hatten med mattere 
farger som lys gulrød – oransjegul, og der 
kraftig skjellet med 3–4-kanta, i enden opp-
bøyde skjell. Det yngste eksemplaret med 
spiralformet oppsprukket hattmidte. Hattrand 
innbøyd og innrullet, med velumrester i kant-
en. Hattkjøtt hvitt – gulig hvitt, med lys brunlig 
rand rett over skivene; meget bittert. 
 
Fot: 7-8 × 1,3-2,5 cm, rund til sterkt avflatet, 
noe S-formet bøyd, særlig i nedre del, gråblek. 
Med tydelige og jevnt fordelte, langsgående  
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Fig. 13. Utjevnet flishaug sør for Mellomdalen (lok. 1). Foto: Geir Mathiassen 21.07.2014. / 
Levelled pile of woodchips S of Mellomdalen (locality 1). 
 
 

 
 

  
Fig. 14. Utjevnet flishaug ved grustak (lok. 2). Foto: Geir Mathiassen 21.07.2014. / Levelled 
pile of woodchips near a gravel pit E of highway E8 (locality 2).  
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brune fibrer, som blekner ovenfor ringen. Ring 
høytsittende, tynn, glatt, hengende, 1-1,5 cm 

bred, lys rødbrun oppside pga. sporeavset-
ningen, og blek underside. 
 

Lameller: Tettsittende, litt nedløpende ved fes-
tet, stedvis svakt utrandet med kort tann, egg 
jevn; okergule. Ingen flekker. Sporepulver-
prøve på papir "kanelbrunt". 
 
Kolleksjon 2: 'Gul' form, 5 fruktkropper. 
‘ 

Hatt: 3–8 cm i diameter, flatt hvelvet, eller 
sadelformet pga. to diametralt motsatte for-
senkninger el. søkk ut mot kanten. Hatten til-

synelatende hygrophan, med en 'vassaktig', 
lyst daddelbrun ytre sone, og et større, sen-
tralt, lys okergul midtparti, der hatthuden var 
skjellaktig oppsprukket med rikelig 3–4-kanta, 
i enden oppbøyde skjell. I den mørkere kant-

sonen glatt eller bare fnokket – skjellet. Hatt-
rand flat eller noe nedbøyd. Hattkjøtt blekt 
gulaktig med en tynn, blek – brunrødlig rand 
like over skivene; meget bittert. 
 

Fot: 2-3 × 0,3-0,9 cm, enten nokså rett, eller 
litt svakt S-formet bøyd, blek okergul; glatt, 
eller stundom med langsgående mørke fibre. 
Ringsone eller rester av en svak ring fins høyt 
på foten. Fotkjøtt blekgult, bittert. 
 

Lameller: Tettsittende og litt nedløpende ved 
festet, okergule, med de for bittersoppene van-

lige brune flekker. Lamellene mørkner ved 

trykk, snitting eller knusing. Sporepulverprøve 
på papir "kanelbrun". 
 
Måltallene i disse beskrivelsene dekker ikke 

hele variasjonen som er observert. Vi har i 
Lavangsdalen målt/sett fruktkropper med hatt 
helt opp til 29 cm i diameter og mer enn 10 
cm høyde.  
 
 
 
 

BITTERSOPPER I NORGE 
 
I slekta bittersopper (Gymnopilus) er 10 arter 
hittil funnet i Norge (Gulden 2011). De er sap-

rotrofer (råte- og strøsopper), og de fleste er 
små og uanselige, mens en sjelden art er stor, 
nemlig gullbittersopp (Gymnopilus spectabilis). 

Fem av artene er også funnet i Nord-Norge. 

Dette er sopper som oftest har gule til rød-
brune hatter, vokser enkeltvis eller i knipper på 
ved.  
 
Som slektsnavnet indikerer, er dette sopper 
med bitter smak, men graden av bitterhet vari-
erer. Noen har faktisk mild smak, mens én art 
både lukter og smaker som mel, nemlig G. 
odini (Gulden 2011, Hansen & Knudsen 1992). 

Gymnopilus luteofolius ble smakstestet i Ski-
botn av flere, og ble angitt som nokså bitter 
til svært bitter, hvilket stemmer med det vi selv 
har erfart. 
 
En nær slektning i Amerika, Gymnopilus aeru-

ginosus, er hallusinogen, men det er ukjent 
om G. luteofolius også er det (Arora 1986). 
Stamets (1996) påpeker imidlertid at arten er 
svakt hallusinogen. Uansett, soppen smaker 
bittert, og er typisk mage-tarm-irriterende (vil 
trolig gi oppkast), så det eneste riktige er å la 
den stå i fred, og la vitenskapen følge opp flis-
haugene og soppmysteriet i Lavangsdalen. 

 
 
 
STATUS I LAVANGSDALEN I 2014 
 
I mai-juni 2014 ble de tre største flishaugene 
planert ut (fig. 13-15), og bare den minste 

haugen (lokalitet 4) ligger fortsatt uberørt slik 
den var i 2013 (fig. 16). Flishaugene ble altså 
ikke fjernet av Statens vegvesen og brukt som 

dekke i veiskråninger langs den nye veitraséen 

som planlagt, men ble bare jevnet ut der de 
var anlagt. 
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Fig. 15. Utjevnet flishaug sør for Smalakdalen (lok. 3). Foto: Geir Mathiassen 20.08.2014. / 
Levelled pile of woodchips S of Smalakdalen (locality 3). 
 
 
 

 
 
Fig. 16. Flishaug nord for Mellomdalen (lok. 4). Uforandret, og ikke planert ut i 2014. Foto: Geir 
Mathiassen 21.07.2014. / Pile of woodchips N of Mellomdalen. Unchanged and not levelled in 
2014 (locality 4). 
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Vi besøkte Lavangsdalen flere ganger utover 
sommeren og høsten 2014, og fulgte nøye 
med på utviklingen på hver av de fire lokalitet-
ene i dalen. Til tross for at flishaugene var blitt 
doset ut, fortsatte gulskivebittersopp å produ-
sere nye fruktkropper utover høsten, spesielt 

der flislaget fremdeles var tykt, men ikke på 
langt nær så mange som i 2013.  
 
Det som ellers var meget interessant, var at 
absolutt ingen lokale arter ble observert på 
haugene i 2013, det var kun gulskivebitter-
sopp som vokste der i store mengder. Dette 
kan skyldes at det var for varmt i disse haug-

ene for de lokale artene, som jo er tilpasset 
klimaet her nord, eller at mycelet til gulskive-
bittersoppen produserer stoffer som hindrer 
vekst av andre arter, eller pga. andre, ukjente 
faktorer. 
 
Det samme var tilfelle i 2014, men da ble det 

også funnet to fruktkropper av stubbeskjell-
sopp (Kuehneromyces mutabilis) på lokalitet 4. 
I tillegg fant vi noen få fruktkropper av en liten 
skjellsopp (Pholiota sp.), men denne arten vok-
ste direkte på en bjørkestamme, som lå i den 
lille flishaugen på lokalitet 3, og altså ikke på 
selve flisene. Bortsett fra disse to artene ble  
ingen andre lokale sopparter observert på de 

fire lokalitetene i 2014, og det var uventet.   
 
Til slutt bør det nevnes at Gymnopilus luteo-
folius angivelig også skal være funnet i Nica-

ragua, New Zealand, Russland og Spania 
(Svetlova 2009, Garcia 2013, Schwarz 2010, 
Wallace 2010), men disse observasjonene er 
kun dokumentert med fotografier. Soppen fra 
Nicaragua er neppe G. luteofolius, siden den 
var angitt å ha blågrønne flekker. Flere andre 
Gymnopilus-arter får slike flekker, og det er bl. 

a. typisk for G. aeruginosus (Stuntz & Isaacs 
1962, Barnhart 2005, Wikipedia contributors 
2015b). 
 
 

Vi oppfordrer hermed alle soppinteresserte 
om å være på utkikk etter denne merkverdige 
soppen på flishauger i andre deler av landet. 
Når den klarte å produsere mange tusen frukt-

kropper så langt nord som i Lavangsdalen, 
og det på under ett år, så er det i hvert fall 
ikke noe i veien for at arten vil kunne dukke 
opp i flishauger andre steder i landet også.  
 
 
 
LOKALITETER OG BELEGG FOR 
GYMNOPILUS LUTEOFOLIUS  
I LAVANGSDALEN 
 
Kart: M 711 (M: 1:50 000) 1533 I, MGRS 
(WGS84) 34W er benyttet for alle lokaliteter.  
 
TROMS: Balsfjord: Lavangsdalen, ca. 1 km 
sør for utløpet av Smalakdalen, omtrent 40 m 
vest for E8 (lok. 3). På flishaug av løvtre, ca. 
2,1 m høy, ved anleggsvei, DC 32148,03088, 
58 m o.h. (Geir Mathiassen 09.09.2013, GM 

03/2013, TROM 15924); på samme flishaug, 
nå utjevnet og 0,2-0,6 m høy (Geir Mathias-
sen 21.07.2014, GM 03/2014, TROM 15928; 
GM 04/2014, TROM 15929; Alfred Granmo & 

Liv Mølster 17.08.2014, AG 01/2014, TROM 
15936; AG 02/2014, TROM 15937; AG 04/ 
2014, TROM 15939; AG 05/2014, TROM 
15940; AG 06/2014, TROM 15941; AG 07/ 

2014, TROM 15942; AG 08/2014, TROM 
15943; AG 09/2014, TROM 15944; AG 10/ 
2014, TROM 15945). 
 

Tromsø: Lavangsdalen, ca. 0,9 km sør for 
utløpet av Mellomdalen, omtrent 20 m øst for 
E8 (lok. 1). På flishaug av løvtre, ca. 3,2 m høy, 
på kanten av østre veiskråning, DC 31357, 
07669, 69 m o.h. (Karin Abeler 01.09.2013, 
TROM 15921; Geir Mathiassen 05.09.2013, 
GM 01/2013, TROM 15922). 
 

Lavangsdalen, like sør for Fredheim. Stor flis-
haug av løvtre ved grustak øst for E8 (lok. 2),  
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DC 31687,10421, 66-71 m o.h. (Geir Mathias-
sen 06.09.2013, GM 02/2013, TROM 15923); 

på utjevnet flishaug (Geir Mathiassen 21.07. 
2014, GM 05/2014, TROM 15930; 20.08. 
2014, GM 11/2014, TROM 15934; GM 14/ 
2014, TROM 15935).  
 

Lavangsdalen, ca. 1 km nord for utløpet av 
Mellomdalen, 20 m øst for E8 (lok. 4). På flis-
haug av løvtre, ca. 2 m høy, på kanten av 
østre veiskråning, DC 31670,09662, 70 m o.h. 
(Geir Mathiassen 10.09.2013, GM 04/ 2013, 
TROM 15925; 21.07.2014, GM 01/2014, 

TROM 15926; GM 02/2014, TROM 15927; 
Alfred Granmo & Liv Mølster 17.08.2014, AG 
03/2014, TROM 15938; Geir Mathiassen 19.08. 
2014, GM 06/2014, TROM 15931; 20.08.2014, 
GM 08/2014, TROM 15932; GM 09/2014, 
TROM 15933). 
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