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I et skogsreservat i Sveits har mengden fruktlegemer 
av mykorrhizasopp økt dramatisk i tidsperioden 1975 – 
2006. Kan dette kobles til endringer i klima?

Klimaendringer har forekommet til alle tider på 
jorda. Den senere tids globale temperaturøkning ser 
imidlertid ut til å være noe for seg selv og mye tyder 
på at menneskelig aktivitet er involvert. Effekter av 
klimaendringer er påvist i mange organismegrupper i 
form av for eksempel endringer i fenologi, morfologi 
eller utbredelse. Det 
er også dokumentert 
effekter på sopp. I 
England er det påvist 
at soppsesongen i dag 
starter tidligere og slutter 
senere sammenliknet 
med for noen tiår siden. 
I Norge har vi sett at 
typiske vårsopper nå 
fruktifiserer tidligere 
(Kauserud et al. 2010), 
mens typiske høstsopper i 
gjennomsnitt fruktifiserer 
omlagt 10 dager senere i 
dag sammenliknet med for femti år siden (Kauserud et 
al. 2008). Det er imidlertid foreløpig ikke dokumentert 

Kan vi forvente bedre 
soppsesonger i Norge med 
endret klima?

hvorvidt produksjonen og mengden fruktlegemer 
i Norge endres, dette fordi det er svært krevende å 
opparbeide gode kvantitative data på dette.

I et skogreservat i Sveits har forskere imidlertid 
overvåket fruktifiseringen av sopp i en tredveårsperiode 
(1975-2006) og notert antallet fruktlegemer de ulike 
artene produserte på en ukentlig basis! Disse unike 
dataene har vi nå sammenstilt og publisert i en første 
artikkel (Büntgen et al. 2011). Resultatene viser at 

mengden fruktlegemer av 
mykorrhizasopp har økt 
dramatisk i tidsperioden 
1975-2006 og også at 
sesongen i gjennomsnitt 
er forskjøvet med 
om lag 10 dager mot 
senere fruktifisering. 
Gode korrelasjoner 
ble observert mellom 
mengden fruktlegemer og 
ulike klimafaktorer som 
nedbør og temperatur. 
Gjennomsnittlig tid for 
fruktifisering korrelerte 

også godt med tidspunktet for innhøsting av vindruer 
(omvendt relatert). I studien (Büntgen et al. 2011) 
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spekuleres det i at de bedrede vekstvilkårene i form av 
økt temperatur og nedbør har ført til økt produksjon 
av fruktlegemer. Mykorrhizasopp, som denne første 
studien fokuserte på, mottar karbohydrater fra trær 
og planter. Økt dokumentert fotosynteseaktivitet hos 
vertsplantene kan i teorien forklare økningen i mengden 
fruktlegemer. Økt nedbør og temperatur kan også 
(innen visse rammer) ha en direkte positiv effekt på 
soppenes mycel og dennes metabolske aktivitet.

Kritiske røster vil, fornuftig nok, stille spørsmålet 
om endringene i mengden fruktlegemer kun skyldes 
forandringer i lokale forhold, for eksempel områdets 
vegetasjon. Dette kan vi ikke fullstendig utelukke, 
men det har ikke funnet sted storskala endringer i 
områdets vegetasjon i undersøkelsesperioden. Det er 
verdt også å merke seg at resultatene korrelerer med 
andre uavhengige data samlet fra hele Sveits, herunder 
tidspunkt for innhøsting av vindruer. Kan vi på basis av 
resultatene til Büntgen et al. hevde at vi også vil få økt 
produksjon av fruktlegemer i Norge i takt med endret 
klima? En del kan tyde på det, men mer enn et enkelt 
studie er nødvendig før man kan si noe mer sikkert om 
dette.
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Redaksjonen ønsker seg stoff!
Mye stoff kommer nesten av seg selv, og forbundets 
medlemmer skal ha stor takk for å bidra til variasjon 
i ord så vel som bilder i bladet. Alt innsendt materiale 
er velkomment, og enkelte typer stoff skulle vi gjerne 
hatt enda mer av.

Det inkluderer bl.a. lesernes beste bilder – de som 
er så gode at de kan risikere å havne på trykk som 
”Blinkskuddet”. Har du en innertier av et bilde? Send 
det inn, da vel, gjerne med en bitteliten tekst + litt info 
om kameratype, dato osv.

En annen ting er mer stoff av/med barn. Har den 
håpefulle kreert et mesterverk med fargestiftene? 
Eller er det en minneverdig naturopplevelse som 
er festet til minnebrikken? Del det med forbundets 
medlemmer!

Som om ikke dette var nok drister vi oss til å 
også nevne to andre spalter: ”Sopp i fokus” og 
”Nyttevekst i fokus” . 
Er det en sopp eller 
nyttevekst du brenner 
litt ekstra for? 
Ta pennen, ehhh, 
tastaturet fatt og 
bidra til å sette preg 
på bladets innhold.

E-postadresse til 
redaksjonen finner 
du på side 3. Så da 
er det jo ikke noe å 
vente på, vel?! 

Velkommen 
som bidragsyter 
til et kommende 
nummer!


