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ABSTRACT
A herbarium revision (2005 – 2009) and
follow-up studies, including field work (2009
– 2011) of the ectomycorrhizal species of
Ramaria in Norway has been performed, the
latter as part of a project led by the Norwegian
Biodiversity Information Centre. The study
includes use of molecular data (rDNA/ITS),
which combined with morphological analyses has led to substantial changes in species
delimitation and name-use. Altogether about
20 out of 31 Norwegian species of the ectomycorrhizal Ramaria are found in rich coniferous forests, and about half of these are
quite strongly connected to such forests. A
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half of these again, may be classified as
typical calcareous species of coniferous
forests. Descriptions are provided for R.
brunneicontusa, R. fennica, R. flava var.
scandinavica, R. flavescens, R. flavoides
agg., R. karstenii, R. ignicolor, R. pallida, R.
rufescens, R. sanguinea, R. schildii, and R.
cf. subtilis. Except for R. pallida, the identity
of the treated species has been clarified
during the mentioned projects.
SAMMENDRAG
Det er gjort en herbarierevisjon (2005 – 2009)
og etterfølgende studier med feltarbeid (2009
– 2011) av ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) i Norge, sistnevnte som
del av Artsdatabankens Artsprosjekt. Dette
har ført til betydelige endringer i artsavgrensning og navnsetting, bl.a. basert på molekylære (rDNA/ITS) data. I alt ca. 20 av 31 kjente
norske arter av ektomykorrhizadannende
Ramaria opptrer i rik barskog, og av disse er
drøyt halvparten sterkt knyttet til slike skoger.
Halvparten av disse igjen kan betegnes som
typiske kalkbarskogsarter. Følgende arter er
nærmere beskrevet: gullkorallsopp (R. brunneicontusa), fiolkorallsopp (R. fennica), gul
korallsopp (R. flava var. scandinavica), stor
korallsopp (R. flavescens), R. flavoides agg.,
dyster korallsopp (R. karstenii), flammekorallsopp (R. ignicolor), blek korallsopp (R.
pallida), bruntuppkorallsopp (R. rufescens),
blodflekkorallsopp (R. sanguinea), sitronkorallsopp (R. schildii) og R. cf. subtilis.
Bortsett fra R. pallida har identiteten til de
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behandlede artene først blitt klar under de
nevnte prosjekter.
INNLEDNING
Slekten korallsopp (Ramaria) slik den fortsatt
oftest defineres i dag, er artsrik og inkluderer
både store arter som danner ektomykorrhiza
med skogstrær og små saprotrofe arter. Ved
hjelp av molekylære metoder er det blitt vist
at Ramaria ikke er monofyletisk (Humpert
m.fl. 2001, Hosaka m. fl. 2006, Giachini m. fl.
2010), og i Nord-Amerika opererer man for
eksempel med slekta Phaeoclavulina for en
gruppe av saprotrofe arter der man i Europa
fortsatt bruker navnet Ramaria subg. Echinospora (jf. Christan 2008). De store, mykorrhizadannende Ramaria-artene er i følge de
samme studier trolig heller ingen naturlig
monofyletisk gruppe, men inntil videre beholder vi den tradisjonelle avgrensningen her.

Artene innen Ramaria kan sies å utgjøre den siste store slekta av ektomykorrhizasopper som vi lengst hadde svært mangelfull
kunnskap om. Dette har endret seg i løpet av
de siste ca. fem år, etter at et delprosjekt
innenfor Artsdatabankens prosjektpakke kalt
«Artsprosjektet» i praksis ble koplet sammen
med et tilsvarende finsk prosjekt (jf. Kotiranta
m.fl. 2009) som startet noen år tidligere, og
utviklet seg til et større prosjekt på nordisk
basis. Denne finske undersøkelsen inneholdt
også revidering av det norske og svenske
herbariematerialet (Kytövuori) og molekylær
analyse (Toivonen) av utvalgt materiale fra
alle tre land. Den norske delen av dette prosjektet er en kartlegging av hvilke arter vi har
her i landet, med deres økologi og utbredelse.
Vi har også nylig fått midler gjennom den
svenske ArtDatabanken, slik at vi nå kan
fokusere på hele Fennoskandia i det videre
arbeid.

Fig.1: «Ramaria-land»: Kalkgranskog, Nordland: Hattfjelldal, Salomonbergan.
«Ramaria-land»: Calcareous spruce forest, Nordland: Hattfjelldal, Salomonbergan. Photo Katriina
Bendiksen.
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Denne artikkelen er en del 2 hvor foreløpige data fra prosjektet presenteres. Første
artikkel sto i Agarica, vol. 32 (Brandrud m.fl.
2012), og omhandler de artene som først og
fremst er knyttet til eikeskog og annen edellauvskog. Der er det også en gjennomgang
av historikken med hensyn til kunnskap om
de store korallsoppene i Norden.
I tradisjonell forstand kan slekta sies å
være utpreget «vanskelig», med mange overlappende karakterer og små, tilsynelatende
kryptiske makro- og mikroforskjeller mellom
nærstående arter. Man kan nesten få det inntrykket at tidligere morfologiske studier
«møtte veggen» og at tida var overmoden for
å bringe inn genetiske undersøkelser for å
komme videre. DNA-sekvensering har avdekket at morfologisk svært like arter kan
være genetisk godt atskilt (ofte 30-40 basepar
i den utvalgte sekvens, ITS, i DNA-molekylet).
Denne type resultater har i mange tilfeller
også avdekket nye makro- eller mikromorfologiske forskjeller som man ikke tidligere har
vært klar over. På den annen side har de genetiske studiene også i flere tilfeller avdekket
«genetiske artspar» med arter som morfologisk
er tilsynelatende helt like. I noen av disse
tilfellene er det en utfordring å skaffe mer
materiale for direkte sammenlikning, for å
kunne studere nærmere om det finnes uoppdagete forskjeller som kan gi grunnlag for
deling i ulike morfologiske arter.
I de senere år er det også blitt oppdaget
rent morfologiske karakterer som ikke tidligere var kjent eller benyttet (jf. Christan
2008). Det er mikrokarakterer knyttet til basalmycelet (bomullsaktig mycel helt i basis),
som kan ha en rekke artsspesifikke egenskaper,
ikke minst knyttet til forekomst og form av
krystaller, om hyfene er innhyllet i et slimlag
og ellers hyfestruktur, forekomst/mengde av
bøyler m.m. Mangel på kunnskap om dette
helt opp til nylig har gjort at mye herbariemateriale mangler dette settet av viktige
karakterer, fordi innsamleren ikke har fått
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med seg tilstrekkelig av fruktlegemenes basis.
En begrensning knyttet til molekylær
analyse er at tørket materiale etter noen tiår
kan bli for gammelt for vellykket DNAsekvensering. Det kan derfor vise seg å være
vanskelig å få avklart for eksempel en del eldre
nordamerikanske navn.
Vi har fortsatt mye arbeid igjen med
blant annet typestudier, taksonomi og nomenklatur, men per i dag kjenner vi 31 morfologiske arter av de store mykorrhiza-Ramaria
i Norge. Nordiske studier totalt indikerer at
det neppe kommer til svært mange arter i
våre naboland, som vi ikke har her hjemme,
selv om det innen slekta er en del regionale
trender i utbredelse. Det dreier seg så langt
om tre sørlige arter som er funnet bare i SørSverige.
En oversiktsrapport med beskrivelser og
en bestemmelsesnøkkel til alle norske arter er
under utarbeidelse (Bendiksen m. fl. 2012).
MATERIALE OG METODER
Datagrunnlag basert på innsamling, studier
av makro- og mikrokarakterer og molekylær
analyse er beskrevet i delartikkel 1 (Brandrud
m.fl. 2012) for hele prosjektet (se denne). I
tillegg til tallrike ekspedisjoner i det som geologisk betegnes som Oslofeltet, med kjerneområde Hadeland, har vi hatt feltreiser i
forbindelse med Artsprosjektet blant annet i
Nord-Trøndelag og sørlige del av Nordland og
i kystområdene fra Oslofjorden til ArendalGrimstad, samt Sunnhordland. I tillegg til at
herbariemateriale i norske offentlige samlinger
er undersøkt har vi også mottatt rikelig
materiale direkte fra feltmykologer og slik
fått representert alle landsdeler, skjønt en del
større arealer fortsatt er mangelfullt dekket
på landsbasis, særlig Nord-Norge nord for
Grane – Hattfjelldal.
For hver art er angitt tilhørighet til
Naturtyper i Norge (NiN) under økologi, med
koder som følger Halvorsen m. fl. (2009).
Artsutbredelser i Sverige og Finland er hentet
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fra følgende kilder: Finland: Kotiranta m. fl.
(2009), samt nyere funn, konfirmert og
eventuelt også samlet av en av oss (IK). For
Sverige er kritisk brukt ArtDatabankens
nettsider, kombinert med kommunikasjon med
Johan Nitare (Skogsstyrelsen, Jönköping),
samt at vi har identifisert tilsendt materiale og
har egne funn. NR i listene over undersøkt
materiale betyr naturreservat.
Under fortegnelsen over undersøkt
materiale i artsbeskrivelsene er forfatternes
navn forkortet som EB, KB, TEB og IK.
Angivelsen [DNA] viser til at rDNA/ITS er
analysert (dels i Helsinki av Mika Toivonen,
dels i Guelph, Kanada, som del av Norbolprosjektet). Materialet er deponert ved Herb.
O hvis ikke annet er angitt.
RESULTATER
Barskogsarter av Ramaria p.p. i Norge
Storparten av artene synes å kunne danne
mykorrhiza med flere enn ett treslag, og flere
har en relativt romslig spennvidde i økologi.
Imidlertid er det få arter som ikke kan sies å
ha et rimelig klart tyngdepunkt enten i edellauvskog eller i barskog. Det kan likevel synes,
om man utvider arealet til Danmark og MellomEuropa, at flere av våre arter knyttet til barskog også trives utmerket i bøkeskog i sørligere strøk. Begrenser vi oss til Norge er det
egentlig bare R. flavescens av relativt vanlige
arter som like gjerne vokser i bar- som i
edellauvskog.
I alt ca. 20 av 31 kjente norske arter av
de ektomykorrhizadannende Ramaria opptrer
i rik barskog, og av disse er drøyt halvparten
sterkt knyttet til slike skoger (Tabell 1). Halvparten av disse igjen kan betegnes som typiske
kalkbarskogsarter. Noen få arter vokser både i
barskog og varmekjære lauvskoger. En gruppe
på ca. 10 arter er særlig knyttet til mineralrike
sandfuruskoger som ut fra vegetasjonen
framstår som tilsynelatende fattige. Disse vil
bli behandlet i en artikkel 3.
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Vi kjenner per i dag ingen mykorrhizadannende Ramaria som virker strengt knyttet
til furu. Derimot kan det se ut til at noen arter
har obligat eller i alle fall sterk preferanse for
gran: R. karstenii, R. brunneicontusa, R.
ignicolor, R schildii og R. testaceoflava.
Økologisk interessant er at ingen av artene i
alle fall så langt er funnet under bjørk, og det
kan dermed se ut til at våre store arealer med
fjellbjørkeskog totalt mangler representanter
for denne gruppen.
Med hensyn til næringskrav er dette en
gruppe der de fleste arter er knyttet til rikere
skogtyper. Faktisk finner man ikke en eneste
art i en helt fattig blåbærgranskog. Både R.
testaceoflava, R. ignicolor og R. schildii kan
nok tilsynelatende vokse så fattig, i blåbærdominert skog med smyle (Avenella flexuosa),
tyttebær (Vaccinium vitis-idaea) og surbunnsmoser i bunnen, men til nå har vi alltid funnet
noen mer krevende karplanter i nærheten,
f.eks. gaukesyre (Oxalis acetosella), markjordbær (Fragaria vesca), legeveronika (Veronica
officinalis) og skogsveve (Hieracium murorum
coll.). Disse viser at det dreier seg om små
flekker med mer næring, eventuelt i form av
rikere sig.
Noen av artene er typiske kalkskogsarter:
R. fennica, R. karstenii, R. cf. subtilis, R. sanguinea og R. rufescens samt trolig noen innenfor R. botrytis-komplekset (rødtuppsoppene).
Dette er sjeldne arter som stort sett er begrenset
til de aller mest kalkrike barskogsområdene i
Norge: kambrosilurområdet i Oslofeltet (fra
Grenland, over Eiker og Oslo og videre Ringerike og Hadeland til Mjøsområdet) og fra
Trondheimsfjorden og nordover i Nordland. I
det godt undersøkte området på Hadeland er
disse artene med noen få unntak strengt knyttet
til de mest kalkrike lagpakkene av ikkeomdannete sedimentære bergarter, mens de
glimrer med sitt fravær der de samme bergartene er omdannet i grensesonen mot eruptive
dypbergarter (på Øståsen) noen få km unna.
Der finner vi R. brunneicontusa, R. flavoides,
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Tabell 1. Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) knyttet til rikere barskog i
Norge. Antall kjente, lokalitetsvise forekomster i ulike skogtyper er angitt. Basert på egne
data + herbarie-revisjon. Rødlistekategorier: EN = sterkt truet; VU = sårbar, NT = nær truet,
(NE) = ikke vurdert.
Ectomycorrhizal Ramaria species associated with eutrophic coniferous forests in Norway.
The number of known records in different forest types is indicated. Based on own data +
revised herbarium material. Red-list categories: EN = endangered; VU = vulnerable; NT =
nearly threatened; (NE) = not evaluated.

R. flava var. scandinavica, R. pallida samt de
tre artene som vokser fattigst, nevnt ovenfor.
De to siste, R. flava var. scandinavica og R.
pallida , er dessuten klart mest tallrike i kalkskogen.
Beskrivelse av rike barskogsarter av
mykorrhiza-Ramaria
I det følgende er de fleste typiske barskogsarter (Tabell 1) på rik grunn nærmere beskrevet
og kommentert. Arter med tyngdepunkt i
sandfuruskog vil som nevnt bli presentert i
AGARICA vol. 33

en tredje delartikkel, der også den relativt
nøysomme R. testaceoflava samt R. botrytisgruppen vil bli behandlet. Sistnevnte inkluderer R. rubrievanescens, som også vokser i
rik granskog, men ikke er tatt med i dette
arbeidet. Sandfuruskogsarten R. neoformosa
s. Schild har for øvrig en «søstergenotyp» i
kalkgranskog som vi må komme tilbake til.
To hittil ubeskrevne arter fra rik granskog er
utelatt i denne artikkelen.

7
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Gullkorallsopp Ramaria brunneicontusa
R.H. Petersen
Fruktlegemer rikt forgreinet men først relativt
høyt oppe, vanligvis robuste, ofte samlet i store
klynger som kan danne rader og hekseringer.
Greinender som unge sterkt oransje, men
blekner snart til livlig gule. Basispartiet først
livlig oransjegult, senere blekgult over bakkenivå. Kjøtt eggeplommegult i greinender, ellers
hvitt. Lukt behagelig, maisliknende ved
gjennomskjæring.
Sporer: 12-14,5/4,8-5,7 µm, smalt ellipsoide
til boletoide, grovt vortet, vorter ikke i rader.
Hyfer med bøyler. Basalmycelhyfer for det
meste uten bøyler, uten slim eller krystaller,
men ofte små slimdråper rundt hyfene. Helt i
basis også noen hyfer som er dekket av store

krystaller.
Habitat og utbredelse: De aller fleste funnene
er gjort i Oslofeltet. Arten viser liknende utbredelse som fiolgubbe (Gomphus clavatus),
men den framtrer som noe mindre kalkkrevende
enn denne og arter som R. fennica og R. cf.
subtilis. Arten er nesten bare funnet i gammelskog som ikke er resultat av moderne flatehogst. I et mindre område på Hadelands østås i
Lunner, der flere populasjoner er fulgt gjennom
30 år, er det registrert en markant nedgang
etter hvert som de fleste gammelskoger er
blitt flatehogd. Ett funn på sørlandskysten
representerer en sørlig utpost. I Sverige er
arten utbredt i sørlige/sentrale kalkområder,
mens den fortsatt ikke er funnet i Finland.

Fig. 2. Gullkorallsopp – Ramaria brunneicontusa. Oppland: Lunner, S. Oppdalen, KB&EB 24/11.
Photo: Katriina Bendiksen.
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NiN Naturtyper i Norge: T23; 4-5, DO-A1-2
lågurt(gran)skog – lågurtkalk(gran)skog), T23;
12-13.
Kommentarer: Arten er lett kjennelig, i alle
fall som ung, på farge, størrelse/vekstform og
store og grovt ornamenterte sporer samt tilstedeværelse av bøyler. Den har vært kjent i en
lengre periode – delvis under navnet «aurea» et svært beskrivende navn, og dels under
navnet R. largentii (jf. Petersen 1997). Navnet
Ramaria aurea går helt tilbake til Schaeffer
(1763). Plansjen kan tyde på at det dreier seg
om en barskogsart, som kan passe best med
denne. Videre er det sannsynlig at Fries´ sanksjonerte beskrivelse av R. aurea representerer
denne arten siden noen liknende lauvskogsart
ikke er funnet i Norden. Den nyere beskrevne
R. brunneicontusa representerer utvilsomt
den aktuelle arten, jf. DNA-studier, Helsinki,
og vi har derfor valgt å bruke dette navnet.
Ramaria largentii, derimot, er en amerikansk
art som er annerledes og opplagt noe annet.
For skillekarakterer til andre livlig fargete
arter, se under R. cf. subtilis.
Undersøkt materiale:
Akershus: Asker, Drengsrudtjern, TEB 53811; Løkenes, leg. A. Molia, KB&EB 30/11
[DNA].
Oppland: Lunner, S. Oppdalen, EB 132/87,
KB&EB 11/09, TEB 115-10 [DNA], EB
156/10, EB 173/10, IK (H), TEB 474-10,
307-11; KB&EB 24/11 [DNA]; Muttatjern,
11. sept. 2010, IK (H); Karussputten S, 3.
sept. 2011, IK (H), TEB 177-10, KB&EB
161/11; Askedalen TEB 1007-11; Svea/
Brattlia, TEB 187-12. Vestre Toten, Steffensrud, leg. A. Bratsberg, det. IK.
Buskerud: Nedre Eiker, Strykenåsen NR,
KB&EB 276-278/11 [DNA]; Røyken, leg. O.
Smith, 3. sept. 2001, det. IK [DNA].
Vestfold: Sande, Kommersøya, leg. P. Marstad
202/87, det. IK [DNA].
AGARICA vol. 33

Telemark: Porsgrunn, Frierflaugene, 2. sept.
2000, leg. T. Dahl, det. IK. Bamble, Skogstavatnet, I.L. Fonneland 2011-214 (sub nom
R. largentii) [DNA].
Aust-Agder: Risør, Glupedalen, TEB 409-11.
Fiolkorallsopp Ramaria fennica (P. Karst.)
Ricken
Fruktlegemer relativt små/middels store, ofte
slanke, men typisk i store klynger og hekseringer. Farge karakteristisk fiolett, à la fiolgubbe (Gomphus clavatus) på stamme og i
nedre del av greiner som ung, men ved eksponering mot luft erstattes fiolettfargen snart med
en leirgråbrun farge med noe olivenskjær.
Flekker av fiolett kan henge igjen nær basis.
Stammebasis blek. Kjøtt hvitt.
Sporer: 9-11 x 4,5-5 µm, smalt tåreformete,
middels vortete, vorter utdratt, men ikke i
rader. Hyfer med bøyler, noe som også gjelder
basalmycelet, der hyfene for det meste er glatte,
men det finnes også en del basalmycelhyfer
som er dekket med krystaller.
Habitat og utbredelse: Sjelden og strengt kalkkrevende. Kjerneområdet er i kalkgranskog
(ofte på lokaliteter med fiolgubbe (G. clavatus)),
på kambrosiluriske bergarter i området Indre
Oslofjord – Mjøsa, men den er også funnet på
kalkrik grunn i Nord-Trøndelag. I Sverige er
arten funnet i kalkområder nord til Jemtland.
Fra Finland er det bare få funn helt i sør.
NiN Naturtyper i Norge: lågurtkalk(gran)skog),
T23; 5, DO A1-2; (lågurt-lyng(furu)kalkskog,
T23; 13, DO A1-1.
Kommentarer: Fiolkorallsopp er karakteristisk
ved sin spesielle fiolettfarge som ung. Den
kan vanskelig forveksles med noen annen art
i barskog, men den har en dobbeltgjenger i
eik-/bøkeskog, R. fumigata, som har enda
sterkere lilla-fiolette farger som helt ung og
noe lengre/smalere sporer. De to artene er
9
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Fig. 3. Fiolkorallsopp – Ramaria fennica. Oppland: Gran, Heier, TEB 157-11. Photo: Kristin H. Brandrud.

genetisk klart atskilt. Ramaria fennica har
merkelig nok vært blandet sammen med R.
testaceoflava i Mellom-Europa (jf. Christan
2008).
Arten ble først funnet i Norge i Gran i
1997. En angivelse fra Ringerike (Brandrud
1997) synes å være basert på gammelt og feilbestemt materiale, og den er første gang riktig
publisert i forbindelse med siste rødliste
(Brandrud m.fl. 2010), som for de fleste andre
artene presentert her.
Undersøkt materiale:
Hedmark: Hamar, Furuberget NR, KB&EB
201/10, 203/10 [DNA], 204/10.
Oppland: Lunner, Råstadbakka, TEB 22204. Gran, Askimlandet, EB 426/97; Jøvika,
TEB 222-04; Heier nedre TEB 157-11;
Granåsen, EB 548/11; Sølvsberget 565/11.
Buskerud: Ringerike, Gullerudtjern, TEB
258/11. Hole: Viksåsen, G. Bollingmo 2011,
det TEB. Sigdal, T.H. Hofton (05318), conf.
EB.
Nord-Trøndelag: Snåsa, Finnsåsmarka, TEB
156-10 [DNA].
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Gul korallsopp Ramaria flava var.
scandinavica (R.H. Petersen) Christan
Fruktlegemer middels store, i vifteformete
klynger, fot glatt og tilspisset mot basis.
Farge variabelt gul, etter hvert noe varmere
gul – eggeplommegul i greinspisser og ofte
med tydelig lakserosa skjær et stykke
nedover før fargen snart blekner til okergul.
Kjøtt hygrofant-marmorert, først skittent
grågult i alle fall i foten; aldri rent hvitt, noen
ganger grålig med alder. Karakteristisk lukt;
foreslått assosiert med safran, medisin, jodoform eller jord.
Sporer: 10,7-12,5/4,3-5 µm, sylindriske til
smalt avlange, mandelformete, med lave,
brutte ribber i rader. Hyfer med bøyler, skjønt
slike mangler stort sett i basalmycelet. Hyfene
der har tiltrykte krystaller, og hyfeendene er
ofte spydspissaktig oppsvulmet.
Habitat og utbredelse: Næringsrike gran- og
furuskoger, inkludert yngre plantefelt, ofte i
store hekseringer. Vanlig art i næringsrike områder i Sørøst-Norge. Utbredelse ellers lite
kjent på grunn av forveksling med R. eosanAGARICA vol. 33
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Fig. 4. Gul korallsopp – Ramaria flava var. scandinavica. Jemtland: Östersund, Filstabäcken,
KB&EB 62/10. Photo: Katriina Bendiksen.

guinea, men synes å kunne være en relativt
sørlig art. Svensk utbredelse uklar, men funnet
nord til Jemtland av forfatterne. I Finland
hittil bare identifisert fra Åland.
NiN Naturtyper i Norge: T23; 4-5, DO-A1-2
lågurt(gran)skog – lågurtkalk(gran)skog),
T23; 12-13, DO-A1-1 (lågurt-lyng(furu)skog
– lågurt-lyng(furu)kalkskog.

med vår art. Taksonomisk arbeid gjenstår, og
endelig navn er foreløpig uklart. R. safraniolens
Christan kan være det samme, men typematerialet er foreløpig ikke undersøkt og sekvensert.
I Nordic Macromycetes (Petersen 1997) er
arten inkludert under R. obtusissima, men
nøkkelen inneholder også en «R. flava» som
er vanskelig å tolke.

Kommentarer: Den nært beslektede R. eosanguinea har en mer sitrongul farge og antar
sjelden laksefarget skjær. Sporene er litt kortere
og smalere. Form og lukt er lik for de to artene.
Begge har opplagt tidligere sortert under en
vid R. flava-etikett. Dette synes å kunne være
et kompleks av flere arter. Den sitrongule
Ramaria flava var. scandinavica hos Christan
(2008) har større sporer enn vårt takson (som
vi mener hører hjemme på artsnivå) og synes
å være del av en mellomeuropeisk R. flava s.
str. Typen til varieteten, R. obtusissima var.
scandinavica R.H. Petersen er fra kalkbarskog
i Midt-Sverige og synes å stemme overens

Undersøkt materiale (DNA-testet og/el. nyere
innsamlinger):
Akershus: Skedsmo, Rælingsåsen, leg. F.C.
Sørlye, 1941, det. IK. Asker, Håkavikveien,
TEB 134-10 [DNA], TEB 204-11.
Oppland: Lunner, S. Oppdalen, EB 509,
510/11; Muttatjern, KB&EB 213/10 [DNA];
Skjerpemyr, KB&EB 221/10 [DNA]; Karussputten S, TEB 178-10, 183-10; Nyborgtjern
S, TEB 62 a+b; Galtedalstjern-Vaterud, TEB
85-10 [DNA]; Askildsrud, TEB 270-11, 28311, 293b-11, 296-11; Skjerva/Liuberget,
KB&EB 7/09 [DNA]; Svea NV, TEB 12212. Jevnaker, Galtedalstj.-Vaterud, TEB 86-
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10; Sløvikbekken, TEB 476-10; Igelsrud NR,
TEB 170-11; Vesletjernet, TEB 185-11; Stortjernet, TEB 196-11; Kårstad TEB 242-11.
Gran, Skjervumbråtan,TEB 37-1, 38-10 [DNA];
Buhammaren, TEB 93-10, TEB 145-11, 14611, 152-11, EB 518/11 [DNA]; Granåsen, EB
532/11 [DNA]; Heier nedre TEB 160-11;
Lygna N, TEB 81-12. Vestre Toten, Kauserudtjern SØ, TEB 102-10 [DNA], 103-10. (Også
mange tilleggskollekter, særlig fra Oppland,
ikke DNA-testet, hører trolig hjemme her.)
Buskerud: Røyken, Bøsnipa, 13. sept. 2011,
IK (H). Sigdal, Gampehue, KB&EB 344/11
[DNA]. Nedre Eiker, Bremsåsen, G. Gulden
27/08, det. IK.
Telemark: Porsgrunn, Ørvikåsen, leg. S. Reiso
2010-S-8, 2010-S-X, det TEB. Kragerø, Sjådammen-Rekevika, TEB 40-11 [DNA].
Bamble, Røsskleiva NR, TEB 233-10 [DNA],
TEB 492-09 [DNA].
Stor korallsopp Ramaria flavescens
(Schaeff.) R.H. Petersen
Fruktlegemer store til noen ganger svært
kraftige, med en opptil 7-8 cm tykk fot. Herfra
vokser et antall rikt greinete, blomkålliknende
hoder. Fargen er livlig gul som ung, noen
ganger med et skjær av lakserosa farge i
partiet under greinspissene. Deler av foten
som er eksponert for lys, har en blekere gul

farge.
Sporer: 9,5-11,5/4,3-5 µm, smalt ellipsoide
til sylindriske eller svakt boletoide, grovt
vortet med vorter som ikke er ordnet i rader.
Hyfer med bøyler. Med sin kraftige fot har
arten rikelig med basalmycel. Hyfene her er
for det meste uten bøyler, de er smale og
glatte, uten slim eller krystaller.
Habitat og utbredelse: Dette er en sørlig, i all
hovedsak boreonemoral art, men med ellers
vid økologisk spennvidde. I urterike gran- og
furuskoger synes den å være den vanligste
arten i gruppen i et relativt smalt kystbelte
omkring Oslofjorden. I Sunnhordland er det
funnet noen store forekomster i plantet granskog utenfor granas naturlige utbredelsesområde. (Til nå er det ellers bare observert R.
botrytis coll. og R. cf. subtilis i denne type
skog.). Men den vokser også i lågurteikeskog
og kalkskog med lind og eik. På Østlandet er
den funnet inn til Gran/Randsfjorden (mot nord
bare i kalkbarskog) og langs kysten nord til
Trondheimsfjorden. Dens utbredelse i Sverige
er foreløpig noe uklar, men den er i følge
Lennart Söderberg (pers. medd.) svært vanlig
på egnete lokaliteter i sørlige deler av Sverige.
I Finland er den sjelden og kun angitt noen få
steder helt i sør (Kotiranta m.fl. 2009).

Fig. 5. Stor korallsopp – Ramaria flavescens. T.v./left: Oslo, Kolås, EB 689/11. Photo: Egil Bendiksen.
T.h./right: Møre og Romsdal: Stranda, Ansok, TEB 273-10. Photo: Katriina Bendiksen.
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NiN Naturtyper i Norge: T23; 4-5, DO-A1-2
lågurt(gran)skog – lågurtkalk(gran)skog),
T23; 12-13, DO-A1-1 lågurt-lyng(furu)skog
– lågurt-lyng(furu)kalkskog, T23; 12, 17,DO
A2-4 lågurteikeskog, T23; 13, DO A2-4,(5,7)
kalk-linde-/hassel-/eikeskog.
Kommentarer: Likhetspunkter kan gå i flere
retninger; for det første mot middels store til
store arter av gruppen med sterkt oransje farger
som unge, men som blekner med alder, for
det andre mot den svært robuste R. magnipes
s. Nitare (Nitare 2000), som kan ha gule fargetoner bare som helt ung og som har annerledes,
svakt vortete sporer og dessuten rikelig med
bøyler i basalmycelet. Ramaria flavescens er
funnet allerede på 1800-tallet av M.N. Blytt,
og har nok tidligere blitt inkludert i den store
samlesekken «R. flava».
Undersøkt materiale:
Østfold: Halden, Langnestangen, leg. R.
Pedersen, 15. sept. 2012, det. Ø. Weholt 41,
42-11, conf. KB; Rokkeskogen, leg. R. Pedersen 2011, det. ØW, conf. KB.
Akershus: Bærum, Ostøya, EB 199/06 [DNA].
Asker, Nesøytjern NR, TEB 1017-11; Løkenes, 8. sept. 2011, leg. IK. (EB 725/11). Oppegård, Svartskog, Linnekastet, EB 753-756/11.
Nesodden, Gjøfjell, A. Molia 254-2010, det.
KB; Svestad, A. Molia 344-2010, det. KB.
Oslo: Malmøya, EB 475/04 (leg. EB, TEB),
EB 807-810/11; Lillomarka, Kolås, leg. B.E.
Sakseid, EB, IK, EB 689, 690/11 (O+H).
Oslo?, udatert, M.N. Blytt, det. IK.
Oppland:
Lunner,
Vaterud-Galtedalstj.,
KB&EB 234/10; Askildsrud, TEB 425-11,
382-12; Karussputten S, 3. sept. 2011, IK (H,
2 koll.). Gran, Jøvika, 12. sept. 2010, IK (H,
2 koll.), KB&EB 273, 274/10.
Buskerud: Hole, Nesvika S, TEB 483-10;
Viksåsen, G. Bollingmo, A. Molia, sept. 2011
og TEB 440-12; Burudåsen/Hurumåsen, G.
Bollingmo, TEB 442, 443-12. Røyken, Bøsnipa, 13. sept. 2010, IK (H, 2 koll.), KB&EB
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247/11. Sigdal, Gampehue, KB&EB 342/11
[DNA].
Telemark: Porsgrunn, Frierflaugene NR, TEB
383-10 [DNA], 397-10 [DNA]; Kongkleiv,
TEB 294-10, 295-10, 296-10, 1002-11; Hitterød S, EB 124/10; Grava, leg. I-L Fonneland
(TEB 414-10). Bamble, Nustad NR, 9. sept.
2010, leg. TEB, EB, IK, TEB 255-10 [DNA],
IK (H, 2 koll.); Røsskleiva NR, 9. sept. 2010
IK (H); Langøya, TEB 493-09 [DNA].
Aust-Agder: Arendal, Vigeland/Bjellandshaugene NR, leg. I-L Fonneland (TEB 407-10)
[DNA]; Tveite, TEB & I-L. Fonneland, TEB
626-11. Risør, Sjåvåg, TEB 383-11. Grimstad,
Reddalsvannet S, 31. aug. 2011, IK (H, 3
koll.), KB&EB 97-99/11, Reddalsvannet Ø,
31. aug. 2011, IK (H).
Hordaland: Bømlo, Eikeland, leg. A. Knutsen,
KB, EB, IK, KB&EB 400/11; Stokkafjellet,
19. sept. 2011, leg. A. Knutsen, KB, EB, IK,
KB&EB 403/11 [DNA], 404, 405/11, IK (H,
3 koll.).
Møre og Romsdal: Norddal, Indre Haus, Liabygda, TEB 258-10 (O+H), Vika/Ytterli, D.
Holtan, 30. aug. 2011; Linge, leg. D. Holtan
13. sept. 2011, det. IK. Stranda, Ansok-Grova,
leg. J.B. Jordal & P. Larsen, TEB 269-10,
270-10 [DNA], 271-10.
Nord-Trøndelag: Levanger, KipperbergetAurtua, TEB 583-11. Leksvik, Vanvikan, leg.
A. Gjervan, 4. sept. 1977, det. IK (TRH)
[DNA], P. Sandvik 87-210, det. IK (TRH)
[DNA], IK 3. sept. 2009 (H) [DNA].
Ramaria flavoides agg.
Fruktlegemer middels store, relativt varmt gule,
men ellers svært lik R. lutea, som beskrevet
hos Brandrud m.fl. (2012): fot med mye
skjell/rudimentære greiner og med pudderaktige, sterkt gule flekker i nedre greinvinkler.
Kjøtt blankt, fuktig-klebrig, glassaktig oppsvulmet-gelatinøst med alder. Lukt maisaktig
ved gjennomskjæring.
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Sporer: 9,5-12/4,3-5,2 µm, smale, sylindriske
til ellipsoide, tydelig vortete. Hyfer med bøyler,
noe som også gjelder basalmycelet, som er
dekket av et slimlag og mangler krystaller.
Habitat og utbredelse: Vidt utbredt nord til
Nordland. Den synes først og fremst å være
knyttet til lågurtgranskog og kan komme
allerede fra slutten av juli. Det er også spredte
funn fra sørlige deler av Sverige og Finland.
NiN Naturtyper i Norge: T23; 4-5, DO-A1-2,
lågurt(gran)skog) –lågurtkalk(gran)skog.
Kommentarer: Skilles fra R. lutea ved at gulfargen er dypere og varmere. Ramaria lutea
har hyfer uten bøyler, mindre sporer og antatt
økologisk tyngdepunkt i sørligere lauvskoger.
Det finnes imidlertid også en muligens ubeskrevet art som i karakterer, i alle fall sporestørrelse, synes å ligge mellom disse to, med
optimum i kontinentale sandfuruskoger.
Taksonomien til R. flavoides agg. er
uavklart, med flere ulike DNA-typer hvorav
ingen er identisk med typematerialet til R.
flavoides. Det kan synes som materiale fra
Nordvestlandet (samt også noen innsamlinger
fra Finland) er genetisk avvikende fra det
øvrige. Hvorvidt dette kan korreleres med
morfologiske karakterer, må imidlertid stu-

deres nærmere.
Undersøkt materiale:
Oppland: Lunner, S. Oppdalen, TEB 36-10
[DNA], TEB 46-10 [DNA], TEB 67-10, TEB
36-10 [DNA], TEB 81-10, [DNA], EB 21/10,
KB&EB 25-11 [DNA], EB 481/11; Karussputten S, TEB 59-10; Askildsrud, TEB 271-11.
Jevnaker, Vesletjernet, TEB 186-11 [DNA],
192-11; Kårstadtjern, TEB 253-11. Gran,
Buhammaren, TEB 94-10 [DNA]; Lygna N,
IK 2000 [DNA]. Vestre Slidre, Einang, TEB
457-11.
Aust-Agder: Arendal, Sagvann, T.H. Dahl, 18.
aug. 1987 [DNA].
Møre og Romsdal: Stordal, Seljeneset, leg. D.
Holtan, 27. aug. 2010 [DNA]. Ålesund, AkslenMagerholm, D. Holtan, 12. sept. 2000, det.
IK [DNA]. Aure, Ertvågen, 9. sept. 2001, F.
Oldervik [DNA].
Nord-Trøndelag: Snåsa, Finnsåsmarka, TEB
160-10, 161-10. Steinkjer, Stod, Persgardshalla, TEB & H. Holien, (TEB 172-10, HH
132/10) [DNA]. Levanger, Gjelåsen, TEB
225-09 [DNA]. Namsskogan, Øvre Tromsdalen,
Langvasslia, TEB 176-05.
Nordland: Grane, Holmvassdalen, KB-EBTEB 76-10, 31. aug. 2010, IK (H, 2 koll.).

Fig. 6. Ramaria flavoides agg. T.v./left: Oppland: Lunner, S. Oppdalen, EB 481/11. Photo Egil
Bendiksen. T.h./right: Lunner, S. Oppdalen, TEB 46-10. Photo: Kristin H. Brandrud.
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Fig. 7. Flammekorallsopp – Ramaria ignicolor: Lunner, S. Oppdalen, TEB 44-10. Photo: Kristin H.
Brandrud.

Flammekorallsopp Ramaria ignicolor Bres.
ex Corner
Fruktlegemer små, i løse ansamlinger, med hul
og kort fot som er tilspisset mot basis. Greinspisser klart gule i kontrast til fargen videre
nedover greinene, som er lakserosa, blandet
med en varm, guloransje grunnfarge. Den
lakserosa fargen synes særlig å framtre ved at
den enda sterkere lakserosa kjøttfargen skinner
igjennom og gir fruktlegemene en spesiell

Fig. 7a: Ramaria ignicolor. Utsnitt som viser den
hule foten. Photo: Kristin H. Brandrud.
Ramaria ignicolor, with hollow stipe.
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glød. Indre og ytre farger blekner relativt raskt
til mer anonymt blekgul. Kjøtt gelatinøst.
Sporer utpreget små og opptrer av ukjent årsak
i to ulike former i blanding med hverandre
(godt synlig innenfor samme preparat); dels
som rundaktige, 7,5-9/4,5-5 µm, dels som
bredt ellipsoide til sylindriske, 9-11,5/4-6 µm,
fint vortete. Hyfer, inkludert i basalmycel,
uten bøyler. Basalmycelhyfene mangler også
krystaller.
Habitat og utbredelse: Hovedutbredelsen
synes å være knyttet til rikere granskoger, de
fleste funn fra Østlandet, der den i alle fall
lokalt er en relativt vanlig art (jf. et tjuetalls
funn på Hadelands østås). Den er her også
funnet relativt fattig, på helt lokale flekker av
svak lågurtgranskog i terreng ellers dominert
av blåbærgranskog. Den er ellers funnet i
Trøndelag og Nordland, og i urterik furuskog
på Nordvestlandet. Arten er av de første korallsopparter i sesongen, fra slutten av juli. Den
15
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er også funnet i Sverige og Finland.
NiN Naturtyper i Norge: T23; 3-5, DO-A1-2
svak lågurt(gran)skog - lågurt(gran)skog –
lågurtkalk(gran)skog), T23; 12-13, DO-A1-1
lågurt- lyng(furu)skog – lågurt-lyng(furu)kalkskog.
Kommentarer: Arten er svært karakteristisk
ved sin farge, de hule fruktlegemene, størrelsen og mikroskopisk på sporene. Det har
imidlertid vist seg at det finnes en liknende art
i lauvskog, jf. «R. ignicolor eikeskogstype»
(Brandrud m.fl. 2012), som blant annet synes
spinklere, blekere og som har en annerledes
forgreining. Første funn i Norge av R. ignicolor
stammer fra 1967.

Dyster korallsopp Ramaria karstenii
(Saccardo & Sydow) Corner
Fruktlegemer: relativt små/middels store, mange
greiner starter lavt nede, er lange og står relativt
parallelt og opprette, beigebrune til grårosabrune, ofte med noen varmere okerfargete
flekker på nedre del av foten, ved basis med
gråoker mycelfilt. Kjøtt hvitt eller svakt
beigebrunt. Smak noe bitter.
Sporer: 9-12/5,5-6 µm, ellipsoide til svakt eggformete, sterkt vortete, vorter utdratt og oftest i
rader. Hyfer uten bøyler, inkludert basalmycel,
som har relativt brede hyfer som verken har
slimlag eller krystaller.

Undersøkt materiale:
Akershus: Bærum, Ostøya, TEB 136-09
[DNA]. Oslo?, «Oslodistriktet», 1967,
fra sopputstilling, uten mer info [DNA].
Oppland: Lunner, S. Oppdalen EB
20/10, TEB 35/10 [DNA]; Manbakken
TEB 44-10 [DNA] og 4 andre
lokaliteter i nærheten; Karussputten S,
TEB 58-10; Kalvsjøtjern V, TEB 28411; Kjørvenseterkollen, TEB 90-11;
Roa stasjon Ø, 12. aug. 2012, EB;
Kjørvensetra S, TEB 92-12. Jevnaker,
Greftegreff N, 12. sept. 2010, IK (H).
Gran, Svartbråtåberget, 9. aug. 2012,
EB & TEB.
Møre og Romsdal: Norddal, Vika, D.
Holtan, 19 sept. 2007. Stranda, Grovaneset, D. Holtan, 18. sept. 2007; Ansok,
D. Holtan, 23. sept. 2007. Nesset, Eikesdalen, J. Nitare, 28. aug. 2010.
Sør-Trøndelag, Trondheim, Holsvollen/
Løftan, J. Loraas, 23. aug. 2003 [DNA].
Nord-Trøndelag: Steinkjer, Stod, TEB
170-10 [DNA], 171-10. Levanger,
Gjelåsen TEB 224-09 [DNA].
Nordland: Grane, Holmvassdalen, J.
Fig. 8. Dyster korallsopp – Ramaria karstenii. Akershus:
Lorås, 16. aug. 2009, det. KB.
Nittedal, Slattum, KB&EB 3. aug. 2012. Photo: Egil
Bendiksen.
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Habitat og utbredelse: Sjelden art, først og
fremst knyttet til kalkgranskog. Kan danne
store hekseringer i kambrosilurområdene på
Sørøstlandet og i Trøndelag. Relativt vidt
utbredt i Sveriges kalkbarskoger nord til
Jemtland. Sjelden i det sørligste Finland.
NiN Naturtyper i T23; 4-5, DO-A1-2 lågurt(gran)skog – lågurtkalk(gran)skog), T23; 1213, DO-A1-2, lågurt-lyng(furu)skog – lågurtlyng(furu)kalkskog, men sjelden i den fattige
delen.
Kommentarer: Som ung er fargen karakteristisk,
og arten likner ingen annen korallsopp i barskog. I likhet med fiolkorallsopp har den
imidlertid en dobbeltgjenger i bøkeskog, R.
spinulosa, som har noe mindre sporer og er
genetisk klart atskilt. Den er funnet i det sørligste Sverige og burde kunne finnes i Norge.
Angivelser til nå har vært feilbestemmelser.
Når fruktlegemene blir eldre og ikke minst
misfarget av sporer, kan R. karstenii være
vanskelig å skille fra R. pallida, som den
likner i form og størrelse og dessverre også
sporer. For skillekarakterer, se R. pallida.
Ellers er eneste sikre forskjeller knyttet til
mikrokarakterer i basalmycelet. Første innsamling er fra Trøndelag i 1998.
Undersøkt materiale:
Akershus: Nittedal, Slattum W, leg. S. Moen,
(IK; EB), EB 94/10, 3. aug. 2012, KB&EB.
Hedmark: Hamar, Furuberget, 7. sept. 2010,
IK (H).
Oppland: Lunner, S. Oppdalen, Mørkomdalen, KB&EB 24/11 [DNA]; Dalasjøbekken S, TEB 74-10 [DNA]; Muttatjern,
11. sept. 2010, IK (H); Galtedalstj.-Vaterud, 12.
sept. 2010 (H, 2 koll.); Svea-Omdalsvannet,
TEB 413-11. Jevnaker, Igelsrud NR, TEB
169-11; Vesletjernet, TEB 190-11; Kårstad,
TEB 237-11; Engerhaugen, TEB 248-11, TEB
2002. Gran, Jøvika Ø, 12. sept. 2010, IK (H);
Buhammaren, TEB 148-11; Heier nedre, TEB
AGARICA vol. 33

163-11, TEB 2004; Granåsen, EB 612/11;
Gammehaugen, EB 594/11, 612/11; Lygna
N, TEB 80-12. Vestre Toten, Kauserudtjern
SØ, TEB 100-10. Østre Toten, Balke, TEB
112-10 [DNA], 113-10. Øystre Slidre,
Vollbufjorden, TEB 511-11.
Buskerud: Ringerike, Gullerudtjern NR, TEB
259-11.
Telemark: Vinje, Vinjeåi, TEB 159-08.
Sør-Trøndelag: Selbu, Fuglem, T. Solem, 19.
sept. 1994 [DNA].
Nord-Trøndelag: Snåsa, Finnsåsmarka, TEB
157-10 [DNA], 158-10. Steinkjer, Kvam, TEB
164-10, 165-10; Skrattåsen, IK 09-593 (H)
[DNA].
Blek korallsopp Ramaria pallida (Schaeff.)
Ricken
Fruktlegemer middels store, slanke, ofte løst
samlet i store klynger. Greinene er opprette,
tallrike og tettsittende. Fargen er blek, gråhvit
og med et svakt lillagrått skjær som ung, særlig
i greinendene. Med alderen etter hvert med et
mer okergult skjær som følge av at sporene
modner. Kjøtt hvitt. Lukt litt krydderaktig og
smak litt bitter.
Sporer: 10-12/4,5-6 µm, avlange-ellipsoide
med tydelige, relativt store og langaktige
vorter med tendens til rader. Hyfer, inkludert
basalmycel, mangler bøyler og har ikke
krystaller, men kjennetegnes av et tykt slimlag.
Habitat og utbredelse: Hovedsakelig rik, eldre
barskog fra Indre Oslofjord til Mjøsdistriktet,
men også funnet i edellauvskog med eik/lind/hassel på Telemarkskysten, dessuten noen få
funn på Nordvestlandet og et par funn i SørTrøndelag. Arten framtrer som noe mindre
kalkkrevende enn R. karstenii og R. fennica
og har også en del funn utenom den rikeste
kalkskogen. I Sør-Sverige vokser den også i
bøkeskog, ellers i barskog angitt nord til
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Dalarna. I Finland spredt i sørlige deler.
NiN Naturtyper i Norge: T23; 4-5, DO-A1-2
lågurt(gran)skog – lågurtkalk(gran)skog),
T23; 12-13, DO-A1-2, lågurt-lyng(furu)skog
– lågurt-lyng(furu)kalkskog, T23; 12, 17, DO
A2-4 lågurteikeskog.
Kommentarer: Som ung er dette en av de
lettest kjennelige artene, med sin bleke farge
og lillagrått skjær. Mest liknende i farge er
arter som R. suecica og R. gracilis, men disse
er spinklere, vokser saprotrofisk og har andre
sporekarakterer. Eldre fruktlegemer blir okerfarget av sporene og kan da være vanskelig å
skille spesielt fra R. karstenii med liknende
sporer og dels vekstform. Sistnevnte har en
karakteristisk gråokerfarget mycelfilt ved
basis. Sikreste skillekarakter er imidlertid
knyttet til mikrokarakterer i basalmycelet;
hyfer har tykt slimlag hos R. pallida, mens

de er glatte/uten slimlag hos R. karstenii.
Nesten alle funnene fra rik barskog i
Sørøst-Norge er funnet sammen med jordbærkantarell (Hygrophoropsis olida), trolig som
følge av parasittisme eller mutualisme (egen
observasjon).
Navnet R. pallida er her brukt slik
tradisjonen har vært de siste hundre år, basert
på Bresadolas oppfatning. Hva Schaeffer (1763)
mente med sin plansje og korte beskrivelse, en
art som synes å gå i gule-oransje fargetoner
(om det er unge fruktlegemer som er representert), er egentlig umulig å få vite. To navn fra
omkring 1930, som også er en del brukt og
som trolig representerer det samme, er R.
paludosa og R. mairei.
Arten er i Norge allerede samlet både
av M.N. Blytt og N.G. Moe på 1800-tallet,
men er først på plass i litteraturen i «Norske
soppnavn» (1985).

Fig. 9. Blek korallsopp – Ramaria pallida og jordbærkantarell – Hygrophoropsis olida. Oppland:
Gran, Grymyr, Jøvika, KB&EB 270/10. Photo: Katriina Bendiksen.
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Undersøkt materiale:
Akershus: Nesodden, Sørbyskogen, EB
505/11, A. Stridvall m.fl., 11. sept. 2010.
Oppegård, Ingierstrand, G. Gulden, 16. sept.
1992. Asker, Heggedal, A. Bratsberg, T. Malm,
24. aug. 1951.
Oslo: Ullern, N.G. Moe, 1840; Mærradalen,
M.N. Blytt, udatert, det. IK; Montebello, EB
212/10; Lutvann Ø, 9. aug. 2010, A. Wollan.
Hedmark: Hamar, Furuberget, KB&EB 209/10,
P. Kytövuori, 7. sept. 2010 (H).
Oppland: Lunner, S. Oppdalen, EB 19. aug.
1978, EB 507/81, EB 29/04, TEB 97-10
[DNA], KB&EB 227/10, KB&EB 26/11;
Askildsrud, TEB 243-04, TEB 43-10 [DNA],
TEB 266-11, TEB 291-11; Karussputten S,
TEB 179-10, 3. sept. 2011, IK (H, 2 koll.);
Skjerpemyr, TEB 267-04; GaltedalstjennaVaterud, TEB 87-10; Ballangrud, TEB 29411; Kjørvensetra, TEB 304-11; Svea NV,
TEB 125-12. Jevnaker, GaltedalstjennaVaterud, TEB 186-04; Rustad, TEB 191-04;
Huldrehaugen, TEB 477-10; Dalsvika SV,
TEB 519-10; Greftegreff N, KB&EB 264/10;
Stortjernet, TEB 180-11; Vesletjernet, TEB
192-11; Kårstad, TEB 238-11. Gran: Velohøgda, TEB 357-04; Askimlandet, TEB 67304, 526-10; Kollerbakken, TEB 319-10, 32010, 149-11; Lysen NR, TEB 520-10; Jøvika,
TEB 223-04, KB&EB 270/10, 277/10, 12.
sept. 2010, IK (H); Buhammaren, EB 516/11;
Granåsen, EB 537, 538/11; Sølvsberget, EB
551/11; Gammehaugen, EB 602/11.
Buskerud, Hole: Vik, G. Gulden 1965; Burudåsen/Hurumåsen, G. Bollingmo, TEB 44412; Leineåsen, G. Bollingmo, TEB 445-12.
Ringerike, Gullerudtjern NR, TEB 71, 72-98,
TEB 260-11; Ulltveitåsen, EB 845/11.
Telemark: Bamble, Nustad NR, 9. sept. 2010,
IK (H); Røsskleiva NR, TEB 374-10. Kragerø,
Rekevika-Sjådammen, TEB 38-98, 34-03,
41-11; Valberg-Bjørneknuten, TEB 74-11;
Tåtøy W, leg. M. Espeland, H. Bjøro, det. G.
Gulden, 28. juli 2002.
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Møre og Romsdal: Norddal, Steiggjelet, leg.
K. Mohn-Jenssen, TEB 263-10 [DNA].
Bruntuppkorallsopp Ramaria rufescens
(Schaeff.: Fr.) Corner
Fruktlegemer store til svært store og blomkålliknende. Fot kraftig, av og til tilspisset, med
skjell og rudimentære greiner. Ekte greiner
ofte sprikende og med tynnere del tilbakebøyd, likner en rikt forgreinet, gammel eik i
miniatyr. Farge hvit med etter hvert grålig til
brunlig skjær. Som helt ung kan også ytre
greiner ha et svakt gult skjær. Med alderen
får særlig greinspissene en rødbrun farge,
særlig utpreget når soppen vokser åpent. Kjøtt
hvitt, noe marmorert.
Sporer: 8,5-10,7/ 3,5-4 µm, sylindriske med
fine vorter som har tendens til å opptre i rader.
Hyfer, inkludert basalmycel, uten bøyler.
Mange av hyfene i basalmycelet er sterkt
dekket med krystaller og har for det meste et
tynt og utydelig slimlag.
Habitat og utbredelse: Kalkbarskog, bare
funnet i Sørøst-Norge, med to kjerneområder:
kalkgranskog Hadeland-Toten (ofte med fiolgubbe (Gomphus clavatus)) og kalkfuruskog
i Grenland, Telemark (ofte med glatt storpigg
(Sarcodon leucopus) jf. Brandrud (2010). I
Sverige funnet i Östergötland, Jemtland og
nordlige Uppland (Nitare 2008, under navnet
R. lacteo-brunnescens, Nitare og Brandrud
2012). Ikke funnet i Finland.
NiN Naturtyper i Norge: lågurtkalk(gran)skog,
T23; 5, DO A1-2; lågurt-lyng(furu)kalkskog,
T23; 13, DO A1-1.
Kommentarer: Ramaria rufescens synes morfologisk isolert. Den kan først og fremst likne
arter av R. botrytis-gruppa, særlig R. rubrievanescens, som også har en svært grov fot og
dessuten liknende økologi. Den har imidlertid
alltid vinrøde pigmenter i greinspissene som
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Fig. 10. Bruntuppkorallsopp – Ramaria rufescens. Oppland: Gran, Heier, TEB 158-11. Photo: Kristin
H. Brandrud.

ung, noe R. rufescens ikke har, og dessuten
helt annerledes sporer. Ramaria pallida har
annerledes vekstform og sporer. Arten er også
diskutert hos Nitare og Brandrud (2012), der
de norske funn er angitt.
Undersøkt materiale:
Akershus: Asker, mellom Håkavik og Vollen
skole, TEB 203-11.
Oppland: Lunner, Askildsrud N, TEB 42-10
[DNA]; Askildsrud S, TEB 282-11; Karussputten S, TEB 57-10 [DNA]; 182-10; Nyborgtj.
S, TEB 60-10; Råstadbakka, TEB 135-10;
Galtedalstjenna-Vaterud, TEB 83-10, 84-10.
Jevnaker, Igelsrud NR, TEB 168-11; Stortjernet NV, TEB 182-11. Vestre Toten, Kauserudtjern SØ, TEB 98-10 [DNA], 99-10. Gran,
Heier nedre, TEB 158-11; Granåsen, EB
533/11 [DNA].
Telemark: Bamble, Røsskleiva NR, TEB
487-09 [DNA], 488-09 [DNA]. Porsgrunn,
Hitterød S, TEB 52-09 [DNA]; Hellåsen NR,
TEB 398-09 [DNA].
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Blodflekkorallsopp Ramaria sanguinea
(Pers.) Quel.
Fruktlegemer middels store og ganske kompakte, med tette, opprette greiner. Basis noe
tilspisset. Fargen er vakker sitron- til svovelgul som ung og med svært karakteristiske vintil blodrøde (-mørkt purpurfargete) flekker,
spesielt på fot og tykkere greinpartier. Flekkene er ikke resultat av at kjøttet berøres
eller brytes. Kjøtt hvitt, lukt svak, behagelig.
Sporer: 9-10,5/4,3-5 µm, ellipsoide til avlange,
middels sterkt vortet, med vorter som har
tendens til å ligge i rader. Hyfer, mangler bøyler
og basalmycelhyfer har ikke krystaller, men
kjennetegnes av et tykt slimlag.
Habitat og utbredelse: Først og fremst en
kalkart, som vokser i kalkfuruskog og kalkgranskog i de kalkrike kambrosilurområdene i
Oslofeltet, kalkfuruskog i indre fjordstrøk på
Nordvestlandet og hittil én kjent granskogslokalitet i Trøndelag (Steinkjer). Den vokser
imidlertid også i rike eike- lindeskoger i
Telemark-Aust-Agder og er i Skåne for øvrig
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Fig. 11. Blodflekkorallsopp – Ramaria sanguinea. Oppland: Gran, Grymyr, Jøvika, IK 12. sept.
2010. Photo: Katriina Bendiksen.

angitt fra bøkeskog. Arten er av dem i gruppen
som fruktifiserer seinest (sept.-okt.).
NiN Naturtyper i Norge: T23; 12-13, DOA1-1 lågurt-lyng(furu)skog – lågurt-lyng(furu)kalkskog, T23; 12, 17 lågurteikeskog.
Kommentarer: Arten er svært karakteristisk
og enkel å gjenkjenne på ytre utseende med
sin farge og lett kjennbare flekker. Mikroskopisk
er den mulig å kjenne på relativt brede, langaktige sporer og mangel på bøyler, dessuten at
basalmycelhyfene har et tykt slimlag. Likevel
er dens identitet i Norge blitt avklart først i
de seinere år. I Sverige med tyngdepunkt i
Uppland, ellers kjent fra Skåne og Gotland.
Ikke kjent fra Finland.
AGARICA vol. 33

Undersøkt materiale:
Akershus: Oppegård, Svartskog, leg. B. Rian
KB&EB 228-230/11, leg. T. Blindheim, EB
684/11.
Oppland: Lunner, Grua, Malmgruben, EB
266/04; Karussputten S, TEB 395/04, 176-10,
KB&EB 160/11, leg. H. Holien, KB&EB
163/11, 3. sept. 2011, IK (H); Askildsrud,
TEB 683-11, 375-12; Vaterud-Galtedalstjerna,
TEB 174-12. Jevnaker, Dalsvika SV, TEB
518-10; Vaterud-Galtedalstjerna, TEB 286-01.
Gran, Askimlandet, Lysen NR, TEB 311-87,
674-04, 524, 525-10, G. Gaarder, B.H. Larsen,
25. sept. 2001; Jøvika KB&EB 271/10, 12.
sept. 2010, IK (H, 2 koll.). Østre Toten, Kapp,
Kile, TEB 378-00.
Buskerud: Ringerike, Burudåsen NR, O. Smith
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28. sept. 2004, okt. 2006, G. Gulden 2009;
Ulltveitåsen, EB 860/11; Ringkollen, G.
Bollingmo 2010. Hole, Viksåsen NR, G.
Bollingmo 2011. Nedre Eiker, Bremsåsen
NR, T.H. Hofton 14. sept. 2008.
Telemark: Bamble, Stathelle, Jyplevika, leg. I.J.
Kittilsen 14. sept. 2000. Kragerø, Storkollen
NR, TEB 909-11. Drangedal, Eikelundheia
TEB 98-01, 1. sept. 2011, IK (H). Kragerø,
Soppekilen, leg. S. Aaser, 20 okt. 1996, det.
G. Gulden.
Vestfold: Sande, Bjerkøya, O. Smith, 6. okt.
2001.
Aust-Agder: Gjerstad, Gjerstadvann, J. Klepsland 2009. Evje & Hornnes, Dåsvassdalen,
Husefjell, TEB 251-00.
Møre og Romsdal: Norddal, Vika/Ytterli,
D.Holtan, 30 aug 2011; Fjørå Ø, D. Holtan, 31.
aug. 2011. Tingvoll, Rottåsberga, G. Gaarder,
4. sept 2001.
Nord-Trøndelag: Steinkjer, Øvre Ogndalen,
Mokk, leg. A. Wollan 3. sept. 2009, det. IK.
Sitronkorallsopp Ramaria schildii R.H.
Petersen
Fruktlegemer middels store, typisk med en
karakteristisk finoppdelt forgreining ytterst.
Fot glatt med tilspisset basis. Farge variabel,
typisk sitron- til svovelgul, men kan bli nesten
helt blek. Kjøtt og overflate får langsomt grårosa til lillagrå flekker ved trykk og aldring.
Karakteristisk lukt; foreslått assosiert med
safran, medisin, jodoform eller jord. Smak
litt bitter i greinendene.
Sporer: 12-15/4-4,5 µm, sylindriske, ofte noe
uregelmessige/tykkere i midtre del, helt glatte.
Hyfer med bøyler. Basalmycelhyfer ganske
brede og for det meste også disse med bøyler,
uten slimlag og for det meste uten krystaller,
men noen krystalldekkede hyfer finnes.
Habitat og utbredelse: Vanlig både i SørøstNorge og i Trøndelag-Nordland, der den er
funnet nord til Narvik. Trolig vår vanligste
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store korallsopp i barskog etter R. testaceoflava. Den synes knyttet til middels rike og
ofte litt fuktige granskoger, mens den stort
sett mangler i de rikeste kalkskogene. Det
virker som R. schildii har et klart vestlig
tyngdepunkt i Norden. I Sverige framtrer den
som langt sjeldnere og er til nå rapportert
sikkert bare fra Jemtland og Dalarna. I Finland har den bare få, spredte funn i sør. Den
synes imidlertid å være en av de vanligste
store korallsopper i Mellom-Europa.
NiN Naturtyper i Norge: T23; 3-4(-5), (8-9),
DO-A1-2, svak lågurt(gran)skog) –lågurt(gran)skog, også en del funn i lågurtkalk(gran)skog,
muligens med optimum i overgangen mot de
respektive fuktmarkstyper. Også funnet i
kant av rikere myrer.
Kommentarer: Arten er karakteristisk og
vanligvis lett å identifisere makroskopisk: på
farge, finoppdeling av ytre greiner, fargeforandring ved trykk og aldring og på lukt. Lukt
og tilspisset fot er felleskarakterer med R. flava
var. scandinavica og R. eosanguinea. Ellers er
de lange og helt glatte sporene helt entydige.
Ramaria schildii har tidligere vært inkludert i
en vid R. flava; i Nordic Macromycetes (Petersen 1997) er arten feilaktig kalt/inkludert i R.
obtusissima. Navnet R. schildii er først brukt
for skandinavisk materiale av Petersen (1999).
Undersøkt materiale:
Akershus, Eidsvoll, Dokknesvangen, EB &
K. Metsänheimo, EB 328/84, det. IK. Sørum,
Sørumsand, leg. M. Sørensen, 3. aug. 2000,
det. IK. Nittedal, Lillomarka v/ Slattum, EB
219/10, 8. sept. 2010, IK (H), KB&EB 15. aug.
2011. Asker, Drengsunden skog, F. Wischmann, 19. sept. 1968, det. IK (TRH) [DNA].
Oppegård, Flåtestadåsen, leg. B. Rian, 20.
juli 2012, det KB.
Oslo: M. Torstensen, 30. aug. 2000, det. IK.
Hedmark, Nord-Odal, Lognsjøen, TEB 20-03,
det. IK.
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Oppland: Lunner, Olsknappen, EB 266/04,
det. IK; S. Oppdalen, EB 17. juli 1978, EB
195a/80, 860/80, EB 12. aug. 1991 (TROM)
[DNA], EB 23. aug. 1997 (H) [DNA], EB
86/05, 88/05, 103/05, 407/05, 131/87, TEB
29-10 [DNA], TEB 56-10 [DNA], TEB 83-11,
84-11, 142-11, 310-11, EB 56/09, KB&EB
25/11; Dalasjøbekken S, EB 512/11; Nyborgtjern, TEB 63-10 [DNA]; Karussputten S, 3.
sept. 2011, IK (H); Askildsrud, TEB 272-11;
Galtedalstjern-Vaterud, TEB 88-10; Kjørvensetra, TEB 92-11. Jevnaker, Kårstadtjern,
TEB 254-11; Greftegreff, Huldrehaugen, IK
12. sept. 2010 (H). Gran, Buhammaren TEB
95-10 [DNA], TEB 153-11, Lygnabakken,
IK 13. sept. 2010 (H).
Buskerud: Sigdal, Gampehue/Damtjern, leg.
Ø. Engen, 9. aug.2002, det. IK. Nore og
Uvdal, Bjørkeflåta, P. Marstad, 5. aug. 2000,

det. IK.
Telemark: Porsgrunn, Frierflaugene, T.H. Dahl
65/2001, det. IK. Bamble, Nustad NR, 9. sept.
2010, IK (H). Notodden, Elferdalen, M.&T.E.
Brandrud, TEB 60-11. Tokke, Rukkeåi, Åsgrend, leg. J. Klepsland, 12. aug. 2008. Drangedal, Henneseid, TEB 192-04, det. IK.
Aust-Agder, Bygland, Bjåfjorden SV, leg. J.
Stordal, 10. sept. 1995, det. IK.
Møre & Romsdal: Rindal, Tiuråsen/Langmyrhøgtjenna, KB&EB 145/10 [DNA], 5. sept.
2010, IK (H). Aure, Ertvåg, F. Oldervik, 8.
sept. 2001, det. IK (TRH) [DNA].
Sør-Trøndelag: Malvik, Øvre Jervan, leg. M.
Svenningson Stavdal, 5. sept. 1954, det. IK
(TRH) [DNA]. Selbu, Stokkan, leg. M.
Langaas Lien, 22. aug. 1992, det. IK (TRH)
[DNA]. Trondheim, Elsterparken, J. Stordal,
2. sept. 1951, det. IK (TRH) [DNA].

Fig. 12. Sitronkorallsopp – Ramaria schildii. Oppland: Gran, Lygna, IK 13. sept. 2010. Photo: Egil
Bendiksen.
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Nord-Trøndelag: Namsskogan, Øvre Tromsdalen, TEB 175-05, det. IK. Steinkjer, Oftenåsen, TEB 174-10; Stod, Persgardshalla,
TEB & H. Holien, HH 124/10; Brassethøgda,
leg. R. Braathen, E. W. Hanssen, 2. sept. 2009;
Skrattåsen, TEB m. fl., 5. sept 2009; Øvre
Ogndalen, Mokk, 3. sept. 2009, leg. M. Lahti,
det. IK (H) [DNA], leg. T. Kekki, det. IK. (H).
Namdalseid, H. Holien, HH 192/11. Namsskogan, Øvre Tromsdalen, TEB 175-05. Flatanger, Stordalen, KB&EB 82/09.
Nordland: Grane, Holmvassdalen, KB, EB
&TEB 150/10, 31. aug. 2010, IK (H). Rana,
Svarvasshei, O. Myhre, sept. 1992, det. IK
(TRH) [DNA], Ramnåga, 9. sept. 1976, Nordic
Mycol. Congr., det. IK (TRH) [DNA]. Bodø,
Soløyvatnet, R. Fritz, 1983, det. IK (TROM)
[DNA]. Narvik, Narvik, A. Gylseth, 1983,
det. IK (TROM) [DNA].

Ramaria cf. subtilis (Coker) Schild
Fruktlegemer små med opprette greiner, som
først er livlig gule til oransjegule, men blekner
snart og ender som blekt okergule. Pudderliknende, klart gule flekker på øvre del av fot
og nedre deler av hovedgreiner har mer vedvarende farge. Kjøtt hvitt unntatt yttergreiner,
som har okerskjær.
Sporer: 10-12,5/4,5-5 µm, smalt ellipsoide til
sylindriske eller smalt boletoide, middels til
sterkt vortete, vorter for det meste ikke i
rader. Hyfer, inkludert basalmycelhyfer, uten
bøyler. Basalmycelhyfene mangler krystaller,
men er dekket av små slimballer/-dråper.
Habitat og utbredelse: Med få unntak vokser
arten i kalkgran(-furuskoger), ofte i unge
plantefelt. Hittil kjent hovedsakelig fra de
kalkrike kambrosilurområdene i Oslofeltet

Fig. 13. Ramaria cf. subtilis. Oppland: Jevnaker, Kårstadtjern, TEB 252-11. Photo Kristin H.
Brandrud.
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(Hadeland-Toten) og tilsvarende Midt-/NordNorge; Steinkjer-Grane. Arten er vidt utbredt
i Finland og også registrert fra Sverige.
NiN Naturtyper i Norge: T23; 4-5, DO-A1-2
lågurt(gran)skog – lågurtkalk(gran)skog),
T23; 12-13, DO-A1-1 lågurt-lyng(furu)skog
– lågurt-lyng(furu)kalkskog.
Kommentarer: Dette er en lite kjent og trolig
oversett art. Den kjennes best på at den har
små fruktlegemer med livlige farger som ung,
kombinert med bl.a. relativt sterkt ornamenterte sporer samt at bøyler mangler. Mest lik er
kanskje lauvskogsarten R. krieglsteineri, som
også mangler bøyler, men har større, fusiforme
sporer og helt annen økologi. Ramaria brunneicontusa har større fruktlegemer, sterkt oransje
greinspisser som ung, større sporer og den
har bøyler. Det finnes også en liknende, liten,
ubeskrevet barskogsart med bøyler og annerledes sporer. Navnet R. subtilis er amerikansk,
og det 90 år gamle typematerialet er sannsynlig for gammelt til vellykket DNA-analyse.
Nyere amerikansk materiale som passer
beskrivelse og morfologiske karakterer må
undersøkes før navnet kan aksepteres brukt
på europeisk/nordisk materiale.
De få funn som er foretatt før denne
undersøkelsen (første muligens fra 1953) har
vært ført under andre navn. Kalkbarskogstypene
der den har sine fleste funn, er rødlistede
naturtyper (Lindgaard og Henriksen 2011),
og arten er en klar kandidat for neste rødliste.

2011, IK (H).
Telemark: Porsgrunn, Kongkleiv, 14. sept.
2010, TEB, det. IK (H).
Sogn og Fjordane: Sogndal, Kaupanger, leg.
G. Flatabø, 8. sept. 2000 [DNA], Stedjeberga,
IK & T. Niskanen, 11. sept. 2000 (H) [DNA].
Sør-Trøndelag: Selbu, Tømra, leg. K. Baadsvik, 79-156, det. IK (TRH) [DNA].
Trondheim, Hårstadmarka, 24. sept. 2001,
leg. B. Sunde, det. IK (TRH) [DNA].
Nord-Trøndelag: Snåsa, Finnsåsmarka, TEB
150-10 [DNA], TEB 160-10 [DNA]. Namdalseid, Eldbrenna, leg. E. Landsem, TEB
161-11 [DNA]. Flatanger, Stordalen, 4. sept.
2009, IK (H) [DNA]. Inderøy: Stornes, leg.
A. Alsvik, 16. sept. 1979, det. IK (TRH)
[DNA]. Steinkjer, Kvam, IK 09-409 (H)
[DNA]; Skrattåsen, 5. sept. 2009, TEB, det.
IK [DNA].
Nordland: Grane, Austervefsna, EB 163/05,
det. IK, Fagerlia, 3. sept. 2011, IK (H).

Undersøkt materiale:
Oppland: Lunner, S. Oppdalen, Manbakken,
11. sept. 2010, IK (H); Karussputten S, TEB
290-11; Kjørvensetra, TEB 306-11. Jevnaker,
Igelsrud NR, TEB 164-167-11; Kårstadtjern,
TEB 252-11; Svea/Brattlia, TEB 118-12. Gran,
Sølvsberget, leg. J. Stordal-20480, 18. sept.
1979, det. IK [DNA]; Buhammaren TEB 96-10
[DNA], TEB 147-11. Vestre Toten, Kauserudtjern Ø, TEB 105-10 [DNA]. V. Toten,
leg. Bratsberg, 1953, kan også høre hjemme
her. Øystre Slidre, Vollbufjorden V, 22. sept.
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