Sabima kartleggingsnotat 15, 2021

Kartlegging i Elverum/Løten/Våler kommuner:
Bjølset/Bronken-området og Gitvola høsten 2021.
Av Gry Handberg

Kartleggere på toppen av Bronkeberget. Foto: Even W. Hanssen

Elverum sopp- og nyttevekstforening har høsten 2021 hatt fokus på kartlegging,
med det mål for øyet å trekke flere av våre medlemmer inn i kartleggingsarbeidet.
Vi arrangerte derfor tidlig i august et kartleggingskurs over to dager, med Inger
Kristoffersen som kursleder og med 7 deltakere. De som deltok, var alle gamle og
nye soppsakkyndige i foreningen. Dermed har vi forhåpentligvis fått flere aktive
kartleggere i foreningen.
Så inviterte vi til tre kartleggingsdager, hvor vi i tillegg til egne medlemmer fikk med
oss lokale biologer og fuglefolk på to av turene, og Even Woldstad Hanssen,
Reidun Bråthen og Inger Kristoffersen på to av turene. Foreningen ønsker å bygge
opp kompetanse og kunnskap hos egne medlemmer og er takknemlig for den støtte
og hjelp vi fikk fra folk med mer kunnskap enn oss sjøl. Et av foreningens problemer
er nettopp at
To av turene gikk til forskjellige sider av Bronkeberget, østsiden og vestsiden/sørsiden. Den tredje turen gikk til Gitvola i Løten kommune, et område med rik
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gammel granskog. I tillegg ble det plukket noen arter på Norsk Skogmuseum,
Elverum, på en av kartleggingsdagene.
Vi vil følge opp høstens kartleggingsarbeid med et mikroskoperingskurs med Siri
Khalsa i november. Vi fikk støtte fra SABIMA til å kjøpe et mikroskop og håper med
dette etter hvert å kunne mikroskopere egne funn.
I løpet av de tre karleggingsdagene ble det gjort 205 registreringer i Artsobservasjoner. Av disse var en av rødlistekategori – en VU barpiggbevre, som ble funnet
på turen til Gitvola.

Barkepiggbevre fra Gitvola

Foto: Even W. Hanssen

Vi takker for støtten fra SABIMA!
Elverum, 7. november 2021
Gry Handberg (sign.)
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