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ABSTRACT
A herbarium revision (2007 - 2009) and field
study (2009 - 2011) of the ectomycorrhizal
species of Ramaria in Norway has been per
formed. 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 13 out of 31 known Norwegian
species of the ectomycorrhizal Ramaria are
found in thermophilous, deciduous forests,
including 6 habitat-specific oak forest species.
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The mesotrophic-eutrophic, dry Quercus
forests in southernmost Norway seem to be the
major hotspot-habitat for this rare Ramaria
element in the Nordic countries. A few species
also show a high affinity to Tilia forests of
steep, scree type in the fjord districts of West
ern Norway. Ramaria krieglsteineri and R.
“tiliae” (nom. prov.) have their major habitat
in calcareous Tilia forests in the Oslofjord
district. These two species are hardly found
outside the Nordic countries. Descriptions
are provided for R. fagetorum, R. formosa,
R. fumigata, R. flavobrunnescens, R. lutea and
R. krieglsteineri.
SAMMENDRAG
Det er foretatt en herbarierevisjon (2007 2009) og feltstudier (2009 - 2011) av ekto
mykorrhizadannende korallsopper (Ramaria
p.p.) i Norge, sistnevnte som del av Artsdata
bankens Artsprosjekt. Dette har ført til betydelige
endringer i artsavgrensning og navnsetting,
bl.a. basert på molelylære (rDNA/ITS) data. I
alt 13 av 31 kjente, norske arter av de
ektomykorrhizadannende Ramaria opptrer i
edellauvskog, og av disse er ni sterkt knyttet til
slike skoger. I alt seks arter kan betegnes som
habitatspesifikke lågurteikeskogsopper, med
tyngdepunkt i tørre, varme, halvrike til rike
eikeheier på Sørlandet. Dette voksestedet
framtrer som det kanskje viktigste nordiske
hotspot-habitatet for dette sjeldne elementet.
Enkelte arter har også sterk tilknytning til ras
markslind-hasselskog i fjordstrøk på Vest
landet. Ramaria krieglsteineri og R. ”tiliae”
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(nom. prov.) har tyngdepunkt i kalklindeskog
i Oslofjordsområdet. Disse to er knapt funnet
utenfor Norden. Følgende arter er nærmere
beskrevet: lakserosa korallsopp (R. fagetorum),
giftkorallsopp (R. formosa), R. fumigata, sol
korallsopp (R. flavobrunnescens), R. lutea,
R. krieglsteineri.
INNLEDNING
Korallsoppene (Ramaria) har lenge utgjort et
besværlig mykologisk kunnskapshull når det
gjelder taksonomi og økologi i Norge og ellers
i Norden. Dette har vært den ”siste større
gruppen av iøynefallende makrosopper som
har vært umulig å bestemme”. Den “gamle
taksonomien”, slik den er presentert i Nordic
macromycetes (Hansen og Knudsen 1997) har
vist seg å være lite brukbar. I 1999 ble det
laget en mer oppdatert, dog preliminær nøkkel
til slekten (Petersen 1999), men denne har nok
vært lite brukt i Norge. Brokker av en nyere
taksonomi med bilder er også presentert i
den andre, utvidete utgaven av det svenske
praktverket ”Signalarter” (Nitare 2005), et par
sørlige arter er presentert i Söderberg (2005),
men disse bidragene gir også begrensede
muligheter til å få overblikk over de nordiske
artene. Slik har situasjonen også vært ute i
Europa - inntil 2008. Da kom en ny, større
monografi over slekten Ramaria ss. lat. som
førte kunnskapen om slekten et betydelig
sprang framover (Christan 2008).
De siste årene har det vært en økt akti
vitet også i Norden, bl.a. inspirert av Christans
monografi. I 2009-2011 har vi i Norge hatt
muligheten gjennom det norske Artsprosjektet i
Artsdatabanken til å foreta en studie av denne
gruppen. Våre to finske medforfatterene (IK,
MT), har også gjennom flere år arbeidet med
nordisk revisjon av Ramaria (jfr. Kotiranta
m. fl. 2009).
Vår studie i Artsprosjektet omfatter kun
deler av det som tradisjonelt har vært betraktet
som slekten Ramaria, dvs. kun de store, kjøtt
fulle, fargeglade, mykorrhizadannende artene.
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Nyere fylogenetiske studier viser at disse
mykorrhizaartene er genetisk klart adskilt fra
de små, seige, saprotrofiske korallsoppene som
må utskilles som flere egne slekter (Hosaka
m. fl. 2006, Giachini m. fl. 2010). De store,
mykorrhizadannende Ramaria artene er ifølge
de samme studier trolig heller ingen naturlig,
monofyletisk gruppe, men inntil videre benyt
ter vi slektsnavnet Ramaria på hele denne
morfologisk enhetlige gruppen. I den fore
liggende artikkelen skal vi presentere de
sørlige, edellauvtre-tilknyttede, mykorrhiza
dannende korallsoppene i Norge. Dette blir
den første av flere planlagte publikasjoner i
tilknytning til det norske Ramaria-prosjektet.
En oversiktsrapport med beskrivelser og en
bestemmelsesnøkkel til alle arter er under
utarbeidelse (Bendiksen m. fl. 2012).
MATERIALE OG METODER
Det er innsamlet og studert i størrelsesorden
500 kollekter av Ramaria ss. str. i tilknytning
til prosjektet i perioden 2009-2011. Videre er
ca 300 kollekter fra norske herbarier gjennom
gått av IK og et utvalg av disse er sekvensert
(rDNA/ITS og LSU-regioner) av MT som ledd
i nordisk Ramaria-revisjon. Av dette totale
materialet tilhører størrelsesorden 250 kollekter
arter som omhandles i foreliggende studie. De
fleste nyinnsamlete kollektene er fotografert
og makro- og mikrokarakterer er studert på
disse innsamlingene. I tillegg er også mikro
karakterer studert på herbariematerialet. Her
er særlig sporekarakterer vektlagt: størrelse,
form og ornamentering. Sporer er studert i
Melzers reagens. Molekylære studier er fore
tatt på ca. 50 nyinnsamlede, fullstuderte
kollekter av de her omhandlete artene. Disse
kollektene er DNA-sekvensert i ITS-regionen
etter standard metode (jfr. bl.a. Frøslev m. fl.
2005). Analysene er utført som et ledd i det
norske Barcoding of Life-prosjektet i samar
beid med Artsprosjektet i Artsdatabanken.
Materialet (tørkete kollekter) er preparert ved
Universitetet i Oslo, men selve DNA-ekstrak
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sjonen og sekvenseringen er utført ved Univer
sitetet i Guelph, Canada. Fylogenetisk analyse
av DNA-sekvensene fra Nordisk Ramariarevisjon (Finland) og det norske Artsprosjektet
er foretatt i hovedsak ved universitetet i Hel
sinki (ved MT). Her er også foretatt sekven
sering av en del typemateriale, og disse ana
lysene danner en betydelig del av grunnlaget
for den taksonomi og nomenklatur vi benytter
her.
Det er foretatt en gjennomgang av øko
logiske data/habitatdata på herbariemateriale
som ligger registrert i Norsk Soppdatabase,
NSD (2012) av de edellauvskogstilknyttede
Ramaria-artene. Disse habitatdataene er sup
plert med egne data fra funn som ennå ikke
er innregistrert.

For hver art er angitt tilhørighet til
Naturtyper i Norge (NiN) under økologi, med
koder som følger Halvorsen m. fl. (2009).
Under fortegnelsen over undersøkt
materiale i artsbeskrivelsene er forfatternes
navn forkortet som. TEB, EB, KB, IK og
MT. Inger-Lise Fonneland som også er stor
bidragsyter (i Agder), er forkortet som I-LF.
Angivelsene [DNA] og [DNA; MT] viser til at
DNA er analysert henholdsvis i Oslo/Guelph
og i Helsinki (av MT). Materialet er deponert
ved Herb. O hvis ikke annet er angitt.

Figur 1. ”Ramaria-land”: Tørr, halvrik, gammel eikeskog. Henneseidfjellet naturreservat, Drangedal.
“Ramaria-land”: Dry, mesotrophic, old-growth oak forest. Henneseidfjellet nature reserve,
Drangedal. Photo: Tor Erik Brandrud.
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RESULTATER
Edellauvskogsarter av Ramaria p.p. i
Norge
Basert på våre feltstudier og herbarierevisjoner,
inkludert DNA-analyser, har vi nå 31 kjente
arter innenfor gruppen av de ektomykorrhiza
dannende Ramaria-artene. i Norge (Bendiksen
m. fl. 2012, in prep.). Flertallet av disse har
en annen artsavgrensning enn det man har

operert med tidligere og må ha andre navn. Av
disse 31 opptrer snaut halvparten (13 arter) i
edellauvskog, og av disse igjen er ni arter
eksklusivt eller nesten eksklusivt knyttet til
edellauvtrær og særlig til eik (Quercus spp.;
Tabell 1). Til sammen seks arter kan betegnes
som mer eller mindre habitatspesifikke eike
skogsarter. En tiende edellauvskogsart, R.
spinulosa, er rapportert enkelte ganger fra

Tabell 1. Ektomykorrhizadannende korallsopper (Ramaria p.p.) knyttet til edellauvskog i Norge. Antall
kjente, lokalitetsvise forekomster i ulike skogtyper er angitt. Basert på egne data + herbarierevisjon. Rødlistekategorier: EN = sterkt truet; VU = sårbar, NT = nær truet.
Ectomycorrhizal Ramaria-species associated with thermophilous deciduous 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.

Ramaria ss. str.
I edellauvskog

Rik/
mesotr.
Quercus
(-Tilia)skog

Rik
Tiliarasmarkskog

Rik
Corylusrasmarkskog

Rik/
mesotr
Fagusskog

Kalk
TiliaCorylus
(-Querc)skog

(Kalk)
Rik
Piceaskog

KalkPinusskog
TOT

Eik(-linde)skogsarter:
R. fagetorum EN

10

2

R. flavobrunnescens NT

18

6

R. formosa EN

20

1

R. fumigata

5

R. ”ignicolor Quercus” NT

7

R. lutea

9

12
2

26

3

24
1

6
7

1

1

2

2

15

Kalklinde-/bøkeskogsarter:
R. bataillei VU

1

R. krieglsteineri

5

5

R. ”tiliae”

1
8

18

3

3

Edellauvskogs-/barskogsarter*:
R. botrytis ss. str. NT

12

R. flavescens

9

R. aff. rubripermanens

7

R. sanguinea NT

5

SUM

102

6

2

?

3

?

>20

>43

3

23

14

49

1

2

11

8

12

25

[32]

[50]

1
23

14

6

19

*Ramaria pallida er en barskogsart med kun tre usikre funn fra eik-lindeskog, og er ikke tatt med her. Arten opptrer i
bøkeskog i Danmark.
Ramaria pallida is a coniferous forest species with only three, uncertain records from oak-lime forests, and is not
included here. The species occurs in beech forests in Denmark.
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Norge (jfr. bl.a. Weholt 1990), men tolkningen
av dette navnet har vært skiftende, og siden vi
ikke har noen sikre funn av denne i vår herbarie
revisjon, har vi foreløpig valgt å betrakte denne
som ”ikke-norsk”.
Vårt feltarbeid i en svært god Ramariasesong i 2011 indikerer at de kystnære om
rådene i Telemark og Aust-Agder er et særlig
godt ”Ramaria-land”. Tørre eikeheier med
lågurteikeskog kan betegnes som det viktigste
hotspot-habitatet for dette sjeldne elementet.
Flertallet av de tilhørende Ramaria-artene er
dokumentert nye for Norge i forbindelse med
foreliggende korallsopp-prosjekt, og er pub
lisert som nye for Norge enten i foreliggende
publikasjon, i norsk rødliste 2010 eller i rap
porten fra Nordisk soppkongress NMC XIX i
Steinkjer 2009 (Brandrud m. fl. 2010 a, b).
Selv om de fleste av de ni edellauv
skogsartene har sitt tyngdepunkt helt i sør, er
det kun lakserosa korallsopp (R. fagetorum),
R. fumigata og ”R. ignicolor eikeskogstype”
som nesten bare er funnet på Sørlandet. Disse
kan betegnes som ”sørlandsopper”, og er der
med i selskap med et snaut tyvetalls andre,
helt sørlige arter i Norge (jfr. Brandrud 2007).
Solkorallsopp (R. flavobrunnescens) og rød
tuppsopp (R. botrytis ss. str.) (Tabell 1) har
også et tyngdepunkt i vestlige fjordstrøk, og er
sannsynligvis omtrent like vanlige lokalt i
rasmarkslindeskoger i Hardanger og indre
Sogn som de er i tørre eikeheier på Sørlandet.
Kun tre edellauvskogsarter er ikke
funnet i eikeskog. Ramaria krieglsteineri har
sitt tyngdepunkt i kalklindeskog i Oslofjords
området, samt i rasmarkskog med lind eller
hassel på Vestlandet, og denne følger utposter
av rike hasselkratt helt nord til Leksvik langs
”solsida” av Trondheimsfjorden (jfr. Brandrud
m. fl. 2010b). Videre er de svært sjeldne artene
Ramaria ”tiliae” (nom. prov.) og broket korall
sopp (Ramaria bataillei) kun funnet i hhv. kalk
lindeskog og lågurtbøkeskog. Broket korall
sopp er pr. dato vår sjeldneste korallsopp, med
kun ett funn under bøk ved Berg i Stokke kom
AGARICA vol. 32

mune, Vestfold. Arten er her funnet flere år
på samme lokalitet siden 2007 (P. Marstad
pers. medd.). Arten er ellers i Norden kun
rapportert fra Sør-Sverige, fra bøk- og hassel
skog (Söderberg 2005).
Flere av våre edellauvskogsarter har
svært få funn ellers i Norden og kan se ut til å
ha et nordisk tyngdepunkt i eik-lindeskog på
Sør- og Vestlandet. Sannsynligvis kan dette
gjelde for arter som R. fagetorum (=R. sub
botrytis), R. formosa, R. fumigata, R. ”ignicolor
eikeskogstype”, R. krieglsteineri og R. ”tiliae”.
Disse er manglende eller svært sjeldne i Fin
land, og sjeldne også i Sverige, men her er
dataene noe mer usikre. Ramaria krieglsteineri
ser ut til å kunne være en norsk ansvarsart med
sitt europeiske tyngdepunkt i sør- og vestnorske
linde-hasselskoger (jfr. Christan 2008), men
dette kan skyldes at arten har vært oversett
eller registrert under andre navn (se kommentar
under beskrivelsen av R. krieglsteineri).
Ramaria ”tiliae” er en ubeskrevet art som
hittil bare er kjent fra kalklindeskog i Norge
og liknende miljø i Sverige.
Mange av våre eik-lindetilknyttede
arter har for øvrig en videre økologi i MellomEuropa, der de gjerne er knyttet både til bøke
skoger og eik-agnbøkeskoger (Christan 2008).
Broket korallsopp (R. bataillei) angis også
fra gran-bøkeskoger og reine granskoger i
Mellom-Europa (Christan 2008; se også Söder
berg 2005).
Ikke bare enkelte Ramaria-arter, men
også andre, typiske sørlandsopper (som myk
brunpigg (Hydnellum compactum), grønn fåre
sopp (Albatrellus cristatus), oransjekantarell
(Cantharellus friesii), pantermusserong (Tricho
loma filamentosum) ser ut til å være sjeldne til
svært sjeldne i Sverige/ellers i Norden. Disse
artene ser ut til å utgjøre et vesteuropeisk
element som historisk kan forklares ved at våre
eikepopulasjoner tilhører en vestlig inn
vandringsvei fra istidsovervintringsområder
(refugier) på den spanske halvøy, mens eike
populasjonene i Sverige i følge genetikken
9
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ser ut til å stamme fra istidsrefugier i Italia,
med en mer østlig innvandringsvei (DumolinLapègue m. fl. 1997).
Korallsopper i eikeheiene på Sørlandet
De vanligste korallsoppene i de tørre, gjerne
småvokste eikeheiene på Sørlandet er den
bleikt laksrosa giftkorallsoppen (Ramaria
formosa), sammen med den varmgule solkorall
soppen (R. flavobrunnescens), dessuten også
rødtuppsoppen (R. botrytis ss. str.), som
imidlertid har en videre økologi og ofte også
opptrer i kalkbarskog (Tabell 1). Videre opp
trer også stor korallsopp (R. flavescens) lokalt
rikelig i eikeheiene.
Noen arter ser ut til å foretrekke de
rikeste ”blåveisutformingene” av de sørlandske
eikeskogene (amfibolitt eik-lindeskog): lakse
rosa korallsopp (R. fagetorum), R. lutea og
blodflekkorallsopp (R. sanguinea). Dette er
et viktig hotspot-habitat for mange andre
habitatspesifikke sørlandsopper også. Den
rikeste typen av lågurteike(-linde)skog huser en
ekstrem ansamling av jordboende rødliste
arter, nærmere 100 i tallet, hvorav mer enn
20 er habitatspesifikke eikearter (Brandrud
2007). Enkeltlokaliteter, slike som Bjellands
haugane naturreservat ved Vigeland i Arendal,
huser alene mer enn 30 rødlistearter. Bjellands
haugane er også en av de beste lokalitetene
for Ramaria, bl.a. med store bestander av gift
korallsopp (R. formosa) og lakserosa korall
sopp (R. fagetorum).
Flere av korallsoppene, sammen med
enkelte sørlige piggsopper, skiller seg imidlertid
fra andre av de mer habitatspesifikke sørland
soppene ved at de også kan opptre i fattigere,
svært tørre lågurteikeskogsutforminger. Trolig
er de her avhengige av at strø/humuslaget er
tynt; de opptrer ofte på noe stabilisert og svakt
humifisert skredjord, eller på sandjord, og
generelt ofte langs småstier. Det ser også ut
til at dette elementet er begunstiget av lettere
skogbrann der strølaget brenner opp (Brandrud
m. fl. 2010c). Dette elementet inkluderer korall
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sopper som R. flavescens, R. flavobrunnescens,
R. formosa, R. fumigata, og R. rubripermanens,
dessuten piggsopper som mykbrunpigg (Hyd
nellum compactum) og lodnesølvpigg (Phello
don confluens), samt grønn fåresopp (Alba
trellus cristatus). Mykbrunpigg er gjerne tall
rik her, og kan fungere som en god indikatorart
for dette sterkt sørlige elementet i ”halvrik
eikeskog”. Disse mer subtile habitatpreferan
sene er i hovedsak basert på våre egne felt
kartlegginger, da herbariedata sjelden er utstyrt
med så presise økologiske angivelser.
Korallsoppene kan opptre både i relativt
fattige og rike utforminger også av rasmark
lindeskog i fjordstrøk på Vestlandet. Både
solkorallsopp (R. flavobrunnescens) og rød
tuppsopp (R. botrytis ss. str.) er observert i
nokså fattige utforminger av lindeskog, stedvis
også berglendte utforminger uten særlig ras
påvirkning, og også i gras/mosedominerte
hagemarkspregete utforminger (pers. obs. fra
Suldal, Ulvik og Sogndal). Ramaria kriegl
steineri synes derimot å være knyttet bare til
de rikeste rasmarks-lind/hasselskogene.
Beskrivelse av edellauvskogsarter av
Ramaria ss. str.
I det følgende er en del av edellauvskogs
artene nærmere beskrevet og kommentert.
”Ramaria ignicolor eikeskogstype” og Ramaria
”tiliae” er her utelatt fordi de ennå er noe
uavklart og trenger nærmere taksonomiske
studier. Broket korallsopp (R. bataillei) har vi
bare ett funn av, og denne er også utelatt her.
Lakserosa korallsopp R. fagetorum Maas
Geest. ex Schild
Fruktlegemer relativt små/middels store, ofte
slanke. Farge sterkt rosarød, laksrosa til vin
rød med gule greinspisser/tupper som helt ung.
Snart avbleknende til gråoker med rosaskjær.
Kjøtt hvitt, ingen lukt.
Sporer 8,5-10(-10,5) x (3-)3,5-4 µm, smalt
mandel- til spoleformete, tydelig vortete, vorter
utdradd, danner rader. Hyfer uten bøyler.
AGARICA vol. 32
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Figur 2. Lakserosa korallsopp - Ramaria fagetorum. Kragerø, Stavnes. Photo: Norman Hagen 2008.

Habitat og utbredelse: Meget sjelden, strengt
knyttet til edellauvskog. I hovedsak i rik lågurt(eik-)lindeskog i kjernområdet i Aust-Agder.
Videre er det gjort enkeltfunn i Telemark,
Vestfold og Østfold. Til slutt er det to regi
streringer fra rik hasselskog og ditto furus
kog trolig med hassel i Møre og Romsdal.
Sørlig bøkeskogsart i Sverige. Ikke funnet i
Finland.
NiN Naturtyper i Norge: lågurteikeskog
(T23; 12, DO A2-4), lågurtlinde-/eikeskog
(T23; 13, DO A2-4,5,7).
Kommentarer: Lakserosa korallsopp er karak
terisert ved sine sterke, vakre lakserødevinrøde farger som helt ung. Snart avblekes
rødfargene, og arten kan da minne om den
bleikt lakserosa giftkorallsopp (R. formosa)
som opptrer i samme habitat. Sporene på R.
fagetorum er imidlertid mindre og smalere
enn på R. formosa, og fruktlegemene er også
mindre. Christan (2008) og Nitare (2005)
bruker navnet R. subbotrytis på vår lakserosa
korallsopp, og også i Norge har dette navnet
blitt benyttet (jfr. Hagen 2008). I MellomEuropa brukes navnet R. fagetorum mest om
en bleikere, gulere sopp (jfr. Christan 2008,
F. Bellu, pers. medd.) som kan utgjøre en egen
art. Det ser imidlertid ut til at holotypus av
R. fagetorum (som stammer fra MellomEuropa) representerer vår lakserosa korall
AGARICA vol. 32

sopp (pers. obs. IK; se også Christan 2008),
mens holotypus for R. subbotrytis er ameri
kansk og neppe representerer vår art. Lakse
rosa korallsopp ble først rapportert fra Norge
av Dahl (1999) og Brandrud m. fl. (2000).
Undersøkt materiale:
Østfold: Fredrikstad, Torsnes, Svarteklova,
R. Kristiansen, 2008; Torsnes, ved Gansrød
gård, Ø. Weholt, ca. 2006.
Vestfold: Larvik, Malmøya, G. Gulden, 1988
[DNA; MT].
Telemark: Kragerø, Stavnes, leg. N. Hansen
25. Aug. 2008, det. K. Homble (sub nom. R.
subbotrytis).
Aust-Agder: Arendal, Vigeland, Bjellands
haugene NR, I-LF, TEB 412b-10 [DNA]; TEB
367-11; TEB 368-11; TEB 369-11; KB&EB
60/11; 29.8.2011 IK (H); Bråstad, T.H. Dahl
01.10.1997, 13.08.1998; Sørsvann, T.H. Dahl
12.10.1997, 11.08.1999; Sagvann/ Lillelv,
T.H. Dahl 15.10.2000, 24.09. 2001. Grimstad,
Kvikshaug, I-LF, TEB 366-11. Tvedestrand,
Høgåsen, TEB 189-05.
Møre og Romsdal: Norddal, Lauvvikane, rike
hasselkratt. 30.8.2003 D. Holtan [DNA; MT];
Tingvoll, Stordalsnebba, G. Gaarder 3671
(2003) [DNA; MT].
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Giftkorallsopp R. formosa (Pers.: Fr.) Quél.
Fruktlegemer kraftige, med tett sammentrykte,
taklagte greiner (gir ofte et konisk-pyramidalt
utseende); karakteristisk og ganske vedvarende
tofarget-trefarget; med blekt gule greispisser/
tupper, lakserosa greiner, og mer okergul stam
me. Kjøtt hvitt, ingen lukt, svak bitter smak.
Sporer 9,5-11,5 x 4,5-5,5 µm, ellipsoide, i
blant enkelte lange, spoleformete sporer (opp
til 13 µm), ganske sterkt vortete. Hyfer med
eller av og til uten bøyler.
Habitat og utbredelse: Strengt knyttet til edel
lauvtrær, hovedsakelig under eik, på Vestlandet
også under hassel. I tørr, ofte relativt fattig
lågurteik(-linde)skog, gjerne i små brattheng
på noe stabilisert, finkornet skredjord, med
klart tyngdepunkt i eikeheier i kyststrøk av
Aust-Agder-Telemark der arten lokalt er en av
de vanligste korallsoppene. Også noen funn i
Sognefjorden/Storfjorden-området. Sjelden og
sørlig også i Sverige (Skåne, Västergötland,
Östergötland). Ikke funnet i Finland.
NiN Naturtyper i Norge: lågurteikeskog,
lågurtlyngeikeskog (T23; 12,11, DO A2-4).

Kommentarer: Arten kan i eikeskogene neppe
forveksles med annet enn lakserosa korallsopp
(R. fagetorum), som er mindre, langt sterkere
rosarød farget som ung, og har mindre, smalere
og mer mandelformete sporer. Ramaria formosa
skilles fra den liknende barskogsarten R. aff.
neoformosa ss. Schild på mer robuste og mer
lakserosa fruktlegemer med store og bredere
sporer. Den foreliggende tolkningen av R.
formosa følger Christan (2008). Eldre bruk
av dette navnet i Norge/Norden dekker et
større antall av noe bittersmakende arter.
Ifølge eldre nordiske soppbøker skal denne
arten være giftig, men dette er neppe doku
mentert (derimot virker det generelt som eldre,
svakt bitre fruktlegemer av korallsopper kan
gi magetrøbbel).
Undersøkt materiale:
Vestfold: Larvik, Kattestranda, 26.8.2009 +
31.8.2009 S. Hansen (H).
Telemark: Drangedal, Henneseidfjell, TEB
670-11; TEB 671-11; KB&EB 125/11; KB&EB
126/11, 1.9.2011 IK (H); Eikelundheia N,
TEB 99-01; KB&EB 143/11 [DNA]; Merke
bekk, leg. J. Klepsland 20. Sept. 2011.

Figur 3. Giftkorallsopp - Ramaria formosa. TEB 384-11. Photo: Kristin H. Brandrud.
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Aust-Agder: Arendal, Lerestveit 19.9.1999
T.H. Dahl (O 220509) [DNA; MT], uten bøyler;
Vigeland, Bjellandshaugene NR, I-LF, TEB
409-10; TEB 410-10; TEB 411-10; I-LF,
TEB 370-11; TEB 371-11; KB&EB 61/11:
KB&EB 63/11; KB&EB 64/11, 29.8.2011 IK
(H); Landbø, 23.9.1999 T.H. Dahl [DNA;
MT]; I-LF,TEB 364-11; KB&EB 71/11, 29.9.
2011 IK (H); Kjærhølen, TEB 658-11; Bjørne
bo, I-LF 10-117. Grimstad, Kvikshaug, I-LF,
KB&EB 54/11; Reddalsvannet sør, I-LF,
KB&EB 100/11 [DNA]; Reddalsvannet øst,
I-LF, KB&EB 109-111/11. Risør, Sandvann,
Sjåvåg, I-LF 148-00 [DNA MT], I-LF, TEB
384-11; Urdfjellheia NØ, I-LF, TEB 398-11,
TEB 402-11; Urdfjellheia, I-LF, TEB 407-11,
TEB 408-11. Tvedestand, Eidbo, I-LF 2011122; I-LF 2011-125; I-LF 2011-128; I-LF,
TEB 634-11; Høgåsen, TEB -189-05; Dypvåg
krk, TEB 44-01; Stokkebovannet vest, TEB
222-01.

Sogn & Fjordane: Leikanger, Skoparsete Ø
for Hella, leg. G. Gaarder 9.9.2000 [DNA
MT].
Møre og Romsdal: Norddal, Linge, leg. D.
Holtan 15.8.2009; Heggura, leg. D. Holtan
15.8.2009. Volda, Løviknes, leg. D. Holtan
21.08.2007.
R. fumigata (Peck) Corner.
Fruktlegemer lyst lilla til fiolett som helt unge
(fargen kan være mer vedvarende på små,
nedre greiner helt skjult av lauv), snart anonymt
(oliven-)gråbrun, men beholder lilla tone lenge
i øvre del av stamme og overgangen til greiner.
Kjøtt hvitt, ofte hult, lukt svakt jordaktig.
Sporer 9,5-11 x 4-4,5(-5) µm, relativt smalt
mandelformete-ellipsoide, ganske sterkt vortete.
Hyfer med bøyler.
Habitat og utbredelse: I tørre, relativt fattige
lågurteikeskoger. En gang registrert i rein
blåbærlyng-vegetasjon uten lågurter. En fore
komst i blandingsskog med bøk og noe eik.

Figur 4. Ramaria fumigata. TEB 377-11. Photo: Kristin H. Brandrud.
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Arten er kjent fra fem funn i kyststrøk RisørArendal, ett funn i Drangedal og ett funn i
Larvik. I Sverige er arten kjent fra sørlige
bøkeskogsdistrikter (Skåne, Västergötland,
Halland, Bohuslän).
NiN Naturtyper i Norge: lågurteikeskog, små
bregnebøkeskog - svak lågurtbøkeskog (T23;
12, DO A2-4, T23; 2-3, DO A2-3).
Kommentarer: Ramaria fumigata er morfolo
gisk svært lik fiolkorallsopp (R. fennica), men
genetisk klart adskilt. Førstnevnte skiller seg
på sterkere lilla-fiolette farger som (helt) ung,
noe lengre/smalere sporer, og forskjellig habitat
(eik/bøkeskog versus kalkgranskog). Ramaria
fumigata er tidligere anført fra Østfold av
Weholt (1990), men ved revisjon har dette har
vist seg å være en feilbestemmelse av eldre
materiale av R. cf. eosanguinea (det. TEB 2012).
Foreliggende arbeid må derfor regnes som
første rapportering av R. fumigata fra Norge.
Undersøkt materiale:
Vestfold: Larvik, Farris, Kattestranda, S. Hansen
15.09.2005.

Telemark: Drangedal, Henneseidfjellet NR,
TEB 668-11.
Aust-Agder: Arendal, Kjærhølen, TEB 65711. Grimstad, Lillenes, Hasseltangen land
skapsvernområde, ILF 2005-46;. I-LF, TEB
500-10 [DNA]; TEB 377-11; KB&EB 80/11;
29.8.2011 IK. Risør, Sjåvåg, ILF, TEB 38111. Tvedestrand, Eidbo, I-LF 2011-126; I-LF,
TEB 633-11.
Solkorallsopp R. flavobrunnescens (G.F.
Atk.) Corner s. auct.
Fruktlegemer relativt små og tynnkjøttede,
med tynne greiner (kan minne om forgreinings
mønstret hos reinlav, med åpne, avrundete
greinvinkler). Først med livlig gule til mer
oransjegule, noe hygrofane greiner; stamme
livlig gul over bakkenivå. Kjøtt hvitt, med
gultone i ytre greiner. Lukt behagelig, noe
maisaktig ved gjennomskjæring.
Sporer små, 8-9,5 x 3,5-4(- 4,5) µm, (smalt)
ellipsoide-sylindriske, tydelig vortete. Hyfer
med bøyler.

Figur 5. Solkorallsopp - Ramaria flavobrunnescens. TEB 365-11. Photo: Kristin H. Brandrud.
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Habitat og utbredelse: Edellauvskogsart;
relativt fattig til rik lågurteik(-linde)skog,
inkludert hagemarkskog, samt brattlendt,
middels rik skredjordslind-hasselskog; enkelte
funn også fra middels rik bøkeskog. Kjerne
områder langs kysten av Aust-Agder og langs
Hardangerfjorden. Kjent fra indre Oslofjord
og langs kysten nord til Hordaland. Få fore
komster kjent fra Sverige (nord til NärkeSödermanland), og et par funn fra Sør-Finland.
NiN Naturtyper i Norge: lågurteikeskog, låg
urtlinde-/eikeskog, småbregnebøkeskog (T23;
12, DO A2-4, T23; 13, DO A2-4,5,7, T23; 2,
DO A2-3).
Kommentarer: Solkorallsopp er karakteristisk,
og kan knapt forveksles med andre arter i sitt
typiske habitat: lågurteikeskog eller rasmark
lindeskog. Den har heller ingen genetisk svært
nære slektninger i Nord-Europa. Stor korall
sopp (R. flavescens) kan likne, men er mindre
livlig gul, og langt mer kraftig og kjøttfull.
Ramaria lutea har mer sprikende greiner og
tupper og klebrig-gelatinøst kjøtt. Ramaria
krieglsteineri kan også ha livlige gul(oransje)
farger, men skiller seg i forgreiningsmønsteret
og på betydelig større (mer langsmale) sporer.
De to sistnevnte har dessuten hyfer uten bøyler.
I Norge ble vi først kjent med denne arten
etter at den ble påvist av IK under feltarbeid i
Hardanger 2005, og første norske angivelse
er i Rødliste 2010 (Brandrud m. fl. 2010a).
Alt tidligere innsamlet materiale av arten har
ligget under andre navn i herbariet (R. aurea,
R. flava, m. fl.). I Sverige er arten rapportert
fra bøkeskoger i Skåne, Bohuslän og Väster
götland (Söderberg 2005), og den forekommer
også helt sør i Finland (IK, MT, pers. obs.,
Kotiranta m. fl. 2009).
Undersøkt materiale:
Akershus: Nesodden, Røer, leg. A. Molia 30
Aug. 2009 [DNA].
Vestfold: Larvik, Tjølling, Kattestranda, leg.
S. Hansen 31.08.2009 (H); leg. P. Marstad
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07.09.2011. Re, Våle, Grøum EB 387/98.
Telemark: Drangedal, Merkebekk, leg. J. Kleps
land 20. Sept. 2011; Eikelundheia, KB&EB
140/11. Kragerø, Storkollen NR, TEB 91011, 247-87 [DNA; MT]. Skien, Trolldalsfjell,
leg. U. Jansson 20. Sept. 2011.
Aust-Agder: Arendal, Vigeland, Bjellands
haugane, leg. I.L . Fonneland, TEB 408-10
[DNA], TEB 372-11, I.L. Fonneland, KB, EB,
IK (KB&EB 62, 65, 66/11), 29.8.2011 IK (H));
Tveite, TEB 627-11; Hisøy, Gimle, T.H. Dahl
04.10.2001. Froland, Mykland, Ytre Lauvrak,
TEB 325-09 [DNA]. Grimstad, Kvikshaug, leg.
I-LF, TEB 365-11; 29.8.2011 IK (H); Reddals
vannet sør, I-LF, KB&EB 95/11 [DNA]; KB,
KB&EB 96/11; Reddalsvannet øst, ILF, EB,
KB&EB 110/11; 31.8.2011 IK (H), Gamle
vestlandske hovedvei 31.8.2011 IK (H). Risør,
Sandvann, Sjåvåg, TEB 382-11.
Rogaland: Suldal, Suldalsvatnet, Mokleiv
øst, Hova, TEB 74-99.
Hordaland: Granvin, Kvanndal øst, TEB
427-05. Kvam, Skeianeset, EB 235/05, TEB
450-05. Stord, Valvatnet, A. Blytt 15.09.1886.
Tysnes, Nymark, B.F. Moen 10.09.1983; S.
Olsen 13.09.1991. Ulvik, Ryggviki, G. Flatabø
29.08.2001.
R. lutea (Vittad.) Schild (= R.
pallidosaponaria?)
Fruktlegemer ofte bredere enn høye, med
uregelmessige, ofte sprikende greiner; stamme
kort og ofte lite synlig pga. mye skjell/rudimen
tære greiner. Reint gule farger på greiner
kontrasterer hvitt kjøtt; gulfarge avblekes fort.
Pudder-aktig sterkt (gull)gule, mer vedvarende
flekker i nedre greinvinkler. Kjøtt blankt, fuktigklebrig, kan bli glassaktig oppsvulmetgelatinøst med alder. Lukt maisaktig ved
gjennomskjæring, men ofte (sterkt) reddik
aktig på overflater.
Sporer 7,5-8,5(-9) x 3,5-4(-4,5) µm, ellipsoide,
tydelig vortete. Hyfer uten bøyler.
Habitat og utbredelse: Knyttet i hovedsak til
eik, primært i rik lågurteikeskog, men også
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Figur 6. Ramaria lutea. KB & EB 79/11. Photo: Katriina Bendiksen.

funnet i kalklind-eikeskog, lågurtfuruskog med
eik, samt i blandingsskog med eik og bøk (sett
i kalkbøkeskog i Tyskland), muligens også
rein furuskog. Kjent fra rein barskog i Finland.
Forekommer i sørlige, hovedsakelig kyst
områder, men også i varme dalstrøk på Øst
landet (Telemark, Buskerud) der det fore
kommer eikeblandingskog, dessuten én fore
komst i fjordområde på Nordvestlandet.
Synes å være lokalt vanlig på egnete steder i
Arendal-Grimstad området (Aust-Agder).
NiN Naturtyper i Norge: lågurteikeskog (T23;
12, DO A2-4), lågurtlinde-/eikeskog, kalk
lindeskog (T23; 13, DO A2-4,5,7).
Kommentarer: Arten er genetisk og morfologisk
nærstående granskogsarten R. aff. flavoides.
Disse er som gruppe godt karakterisert ved
sine ”rotete” fruktlegemer nesten uten stamme
og med sprikende greiner, pudret gult over
flatepigment, klebrige kjøtt og ofte tydelige
reddiklukt. Makroskopisk er R. lutea og R. aff.
16

flavoides vanskelig å skille (R. lutea trolig
lysere, men farge veldig aldersbetinget).
Sporene er imidlertid tydelig mindre og smalere
på R. lutea, og økologien og utbredelsen er
forskjellig. De små sporene har R. lutea felles
med den ofte samlokaliserte solkorallsopp
(R. flavobrunnescens), men førstnevnte skiller
seg på annerledes forgreining, det pudder
aktige gule pigmentet (kun i overflaten), det
klebrige kjøttet og hyfer uten bøyler. Stor korall
sopp (R. flavescens) har større, kraftigere
fruktlegemer og større sporer.
Vår art stemmer bra med beskrivelse og
bilder av R. pallidosaponaria R.H. Petersen i
Christan (2008), og typematerialet stemmer
også (IK), men siden neotypus av R. lutea fra
Italia (se Schild 1977) også overenstemmer
med vår art (DNA), har dette navnet prioritet,
og arten skal derfor nå hete R. lutea. Lågurt
eikeskog som huser de fleste R. lutea er en
rødlistet naturtype, og vår art er således en
kandidat for neste rødliste. Ramaria lutea er
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Tor Erik Brandrud et al.

tidligere angitt fra Norge av Weholt (1990;
det. Weholt, confirm. Schild), men dette viser
seg å være en feilbestemmelse av R. cf. eosan
guinea (det. TEB 2012). Arten er derfor å
regne for ny for Norge.
Undersøkt materiale:
Østfold: Rygge, Vardåsen, leg. & det. Ø. We
holt 2010.
Buskerud: Sigdal, Gampehue, KB&EB 341/11
[DNA].
Vestfold: Larvik, Hedrum, Høymyrkollen,
KB&EB 219/11[DNA].
Telemark: Drangedal, Eikelundheia, 1.9.2011
IK (H); Henneseidfjellet, KB&EB 128/11;
1.9.2011 IK (H). Kvitseid, Tveitgrendi, 9.10.
1997 leg. K. Syftestad (O 90145) [DNA; MT].
Porsgrunn, Frierflaugene NR nord, TEB 39810 [DNA]; Hitterødbekken sør, TEB 314-10
[DNA], 315-10 [DNA].
Aust-Agder: Arendal, Landbø, 25.9.2001 T.H.
Dahl [DNA; MT]; Hisøya, 29.8.2011 IK (H);
Vigeland, Bjellandshaugane NR, I-LF, TEB
373-11; Seldal, I-LF, KB&EB 79/11; 29.8.
2011 IK (H). Grimstad, Kvikshaug, I-LF,
KB&EB 53/11; 29.8.2011 IK (H); Reddals
vann SØ, TEB, I-LF 107-2000 [DNA; MT].
Risør, Søndeled, Stamsøy, TEB 32-99.

Møre & Romsdal: Norddal, Fjørå, leg. D. Holt
an 2011[DNA].
R. krieglsteineri Schild
Fruktlegemer medium til små og ganske
slanke; ytre greiner ofte langt utdradde allerede
som unge; greiner først varmt (oransje)gule,
plommegule til safrangule, men avblekes
raskt til gule som resten av fruktlegemene
(med et laksrosa skjær under tuppene) og der
nest helt blekt okergule-hvitgule. Kjøtt plom
megult i ytre greiner som ung, ellers hvitt.
Lukt behagelig, noe maisaktig ved gjennom
skjæring.
Sporer store og ganske variable: 11-14(-16) x
(3,5-)4-5 µm, smalt mandelformete-spolefor
mete, tydelig og ganske grovt vortete. Hyfer
uten bøyler.
Habitat og utbredelse: Under lind og hassel i
kalklindeskog i Oslofjordsområdet, og i andre
typer rike linde- og hasselskoger på rasmark
langs kysten. Tyngdepunkt i Oslofjordsom
rådet, dernest langs kysten på Sørlandet og
Vestlandet, med utposter (under hassel) nord
til Leksvik ved Trondheimsfjorden. Arten
forekommer også i Sverige og Finland, men
er vanligere i Norge.

Figur 7. Ramaria krieglsteineri. TEB 337-11. Photo: Kristin H. Brandrud.
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NiN Naturtyper i Norge: kalklindeskog, ras
markslind-hasselskog/lågurtlind-hasselskog,
T23; 4,5,13, DO A2-5,7.
Kommentarer: R. krieglsteineri er karakterisert
primært av sine lange, spoleformete sporer.
Fargen er nokså variabel. Arten virker knyttet
til lind og hassel på rik (ras)mark, og skilles
dermed greit fra de mer eiketilknyttede artene
beskrevet over. Dette er også den eneste
Ramaria s. str. som har noen særlig forekomst i
kalklindeskog (R. lutea og R. flavescens opptrer
også i kalklindeskog, men da gjerne under eik
eller gran). Riktignok forekommer også et
genetisk og morfologisk svært nærstående
takson i kalklindeskog, som vi foreløpig
betegner med arbeidsnavnet ”R. tiliae”. Dette
takson og dets avgrensning mot R. krieglsteineri
trenger imidlertid en mer inngående studie
og blir derfor ikke nærmere presentert her.
Ramaria krieglsteineri ser ut til å ha et
(sør)vestlig tyngdepunkt i Norden. Men arten
er funnet både i Sør-Sverige og Danmark (IK,
herbarierevisjon), og kan være noe oversett her.
Utenom Norden ser det ut til at R. krieglsteineri
kun er kjent fra typelokaliteten (Sveits; jfr.
Christan 2008). Kanskje kan et nordvestlig
tyngdepunkt i Europa forklares ved artens
sterke tilknytning til lind og hassel, men det
er også mulig at denne lite kjente arten i
Mellom-Europa ”skjuler seg” under andre
navn. Ramaria longispora, angitt fra mange
funn i Tyskland og Slovakia (Christan 2008),
kan muligens være det samme som vår art. I
Mellom Europa opptrer også artskomplekset
R. aurea-R. dolomitica som virker makromorfo
logisk svært likt vår art, men disse taksaene
har mindre sporer. Ramaria krieglsteineri ble
rapportert for Norge første gang i forbindelse
med XIX Nordiske mykologiske kongress i
Steinkjer (Brandrud m. fl. 2010b). Tidligere
materiale av arten har ligget i herbariet under
navnet R. flava før revisjon av IK.
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Undersøkt materiale:
Oslo: Oslo, Bygdøy, Dronningberget,TEB
109-10 [DNA], 110-10 [DNA], 334-10, TEB
340-11, 341-11, 523-11, 524-11, KB&EB
38/11, KB&EB 39/11, EB 654/11, 670/11;
Bygdøy Sjøbad SØ, TEB 124-10 [DNA],
125-10 [DNA]; Ullern, Silurveien, Marie K.
Brandrud, TEB 766-11[DNA]; Vestre Aker,
7.9.1917 I. Jørstad; Christiania, MN Blytt (4
kollekter, udatert).
Akershus: Asker, Løkenesskogen NR, TEB
128-10 [DNA], TEB 199-11, 337-11, 338-11;
Spireodden NR, TEB 211-10; Nesøytjern NR,
Kim Abel, TEB 1015-11, 1034-11. Bærum,
Løkkeåsen, TEB 783-11.
Telemark: Bamble, Røsskleiva NR, TEB
482-09 [DNA].
Aust-Agder: Arendal, Tromøya, I-LF, TEB
630-11.Froland, TEB 311-09 [DNA].
Hordaland: Kvam, Omastrand, Ytre Oma,
10.1997 W. Holm (BG). Os, Ulven, 8.9.1985
S. Olsen (BG). Tysnes, Espevik, 1.9.1985 S.
Olsen (BG). Voss, IK 2005 (flere kollekter).
Sogn og Fjordane: Luster, Solvorn, 9.9.2000
IK (H) [DNA MT].
Møre og Romsdal: Sunndal, Indre Almskåra,
5.9.2001 J.B. Jordal (TRH). Ålesund, 16.8.
2003 P. Larsen.
Sør-Trøndelag: Trondheim, Stoåsen, Jonsvatnet,
27.9.2004 V. Gulbrandsen & B. Paulsen (TRH)
(cf.?).
Nord-Trøndelag: Leksvik, Vanvikan, 3.9.
2009 T. v. Bonsdorff (H); TEB 402b-09 (cf.);
Gjøråsvika, 3.9.2009 K. Hansen & I. O.
Ibaguren (2 ex. H).
TAKK
Denne studien er en del av Ramaria-prosjektet
2010-2011 finansiert av Artsdatabanken (Arts
prosjektet).
En spesiell takk rettes til Inger-Lise
Fonneland som har deltatt og vært ”kjentmann”
på vårt feltarbeid i Aust-Agder, og bidratt med
mange viktige funn. Kristin H. Brandrud har
bidratt med fotografering av en stor del av
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materialet, og Anna Marika Bendiksby, UiO
har bidratt med DNA-sekvens-analyser og
fylogeni.
Følgende medarbeidere har videre
vært våre primære kontaktpersoner og bidratt
til feltkartlegging av (sørlige) korallsopper i
prosjektperioden: Geir Flatabø, Ulvik, Tom
Hellik Hofton, Biofokus, Dag Holtan, Ørskog,
Asbjørn Knutsen, Bømlo, Perry Larsen, Skodje,
Per Marstad, Tønsberg, Sigve Reiso, Tinn,
Øyvind Weholt, Fredrikstad.
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