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Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod found in Norway.
Hygrocybe calyptriformis (Berk. & Broome) Fayod (Agaricales: Hygrophoraceae) is reported for the first
time in Norway. An earlier report of this species could not be substantiated. Three specimens were found in
an unmanured hayfield on an island (Litlekalvøya) in Ålesund municipality in the province Møre og Romsdal.
A description of the specimens and of the vegetation is given. The distribution in Europe, ecology, occurrence in red lists etc. is briefly discussed. We suggest that the species is added to the Norwegian red list as
endangered.
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Innledning
I forbindelse med undersøkelser av kulturlandskap på oppdrag av Ålesund kommune gjorde
forfatterne høsten 1999 et funn av den sjeldne og
vakre vokssopparten Hygrocybe calyptriformis.
Funnet er kort nevnt i en lite tilgjengelig rapport til
Ålesund kommune (Jordal & Holtan 1999), men
omtales her mer utførlig. Bl. a. drøftes artens utbredelse, økologi, indikatorverdi og rødlistestatus
i et europeisk perspektiv. Arten tilhører fagervokssoppene (Hygrocybe), en slekt hvor de fleste artene vokser i naturbeitemarker og naturenger, dvs.
gamle kulturmarkslokaliteter hvor det ikke pløyes
eller gjødsles, men hvor en del av plantematerialet
fjernes ved beiting eller slått (Boertmann 1995,
Jordal 1997). Hygrocybe calyptriformis er angitt
for Norge av Boertmann i Hansen & Knudsen
(1992) og Boertmann (1995). På forespørsel har
Boertmann oppgitt at opplysningen stammer fra
Botanisk Museum i Oslo, men der kjenner man
ikke til funn av arten i Norge (førstekonservator
Gro Gulden, pers. medd.). Den er heller ikke funnet i museenes herbarier. Det er derfor grunn til å
tro at dette er første funn i Norge.
En annen skrivemåte for artens epitet har vært
calyptraeformis. Vi følger nomenklaturen hos
Boertmann (1995). Hygrophorus amoenus Lasch
ss. Ricken har vært brukt som synonym for arten i
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noen av de siterte kildene (jfr. drøfting av dette
navnet hos Haller 1951).

Lokaliteten
Funnet ble gjort 25.09.1999 på Litlekalvøya i
Ellingsøyfjorden, en relativt kort båttur nordøstover
fra Ålesund by (figur 1). Øya har hatt bosetting
ihvertfall fra 1500-tallet med opptil 7 gardsbruk i
drift. Jordbruket ble stort sett nedlagt for 30-35 år
siden, men mye av innmarka har vært holdt i hevd
gjennom skjøtselsslått og tidvis noe beiting siden. I dag bor det folk her om sommeren, og én
person bor her det meste av året. I 1999 beitet 11
utegangarsauer på øya. Funnet ble gjort på innmarka på bruket Tua, kartblad 1219 IV Sykkylven,
LQ 614 309 (WGS 84), 5-6 m o. h. Dette bruket ble
ryddet fra utmark omkring 1850 (Øvrelid 1973).

Beskrivelse
Det ble funnet 3 fruktlegemer, hvorav ett var ganske gammelt og råttent. Beskrivelsen baserer seg
hovedsakelig på de to friske fruktlegemene (figur
2). Hatten var rosa, kjegleformet, noe buklet og litt
oppsplittet i kanten, høyde 2-2,5 cm, bredde 2-3
cm. Hattoverflaten var noe klebrig. Skivene var tilnærmet hvite, mer eller mindre frie. Stilken var tørr,
sylindrisk, hvit, tykkelse 6-12 mm, lengde 40-120
mm. Ingen spesiell lukt ble notert. Tramacellene i
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skivene var meget lange (ofte 400-1000 μm, typisk for underslekt Hygrocybe), sporene var relativt bredt ellipsoide, 6,5-8,5 x 5-5,5 μm. Arten er
ifølge Boertmann (1995) ikke til å ta feil av, fargene er helt unike for en vokssopp. Kollektet er
sendt til Botanisk Museum på Tøyen, Oslo.

Økologi
Funnet fra Ålesund var fra gammel slåtteeng ca. 5
meter over havet (figur 3). Vegetasjonen i dag kan
karakteriseres som frisk fattigeng eller engkveinrødsvingel-gulaks-eng, vanlig utforming (G4a,
Fremstad 1997) i god hevd med høy mosedekning
(tabell 1). Enga er tidligere pløyd og gjødslet fram
til bruket ble fraflyttet i 1964. Siden er enga slått
uten gjødsling de siste 35 år. I perioden 19641980 har det også vært noe beiting med storfe
(grunneier Ruth Sandvik, pers. medd.). Til å være
en lokalitet for beitemarkssopp er dette en meget
ung grasmark. 35 år siden siste jordarbeiding
(«torvas alder») er noe av det korteste som er registrert (Jordal 1997).
Europeisk litteratur angir at voksestedene for
H. calyptriformis først og fremst er magre enger
og beitemarker (Arnolds 1990, Breitenbach &
Kränzlin 1991, Boertmann 1995, Candusso 1997,
Cetto 1979, Dennis 1986, Naturschutzbund
Deutschland 1992). Noen angir kalkrike beitemarker (Bon 1990, Courtecuisse 1994). Arten går opp
i subalpine enger i Alpene (Breitenbach & Kränzlin
1991, Candusso 1997). Den er også angitt fra
fjellskog (Cetto 1979), furu- og blandingsskog
(Urbonas et al. 1986) eller glissen skog/skogkanter (Galli 1985). De fleste europeiske funn synes å være fra naturbeitemarker og naturenger
(jfr. Bon 1990).

Indikatorverdi
Mange sjeldne vokssopparter – og forsåvidt mange andre sjeldne arter av beitemarkssopp – utmerker seg ved at de omtrent utelukkende forekommer sammen på artsrike lokaliteter med lang
kontinuitet i beiting eller slått (f. eks. Boertmann
1995, Jordal 1997). De synes derfor å være gode
indikatorer på forvaltningsmessig interessante og
verdifulle kulturmarker. Man vet fortsatt for lite om
hvilke faktorer som kan forklare disse artenes forekomst. Hvorvidt H. calyptriformis er hyppigst forekommende på gamle og artsrike lokaliteter er vanskelig å si noe om ut fra to kjente funn i Skandinavia. «Torvas alder» på voksestedet i Ålesund tyder
på at arten ikke alltid indikerer lang kontinuitet i
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Figur 1. Kart som viser beliggenheten av Ålesund kommune,
Møre og Romsdal.
The location of Ålesund municipality in the province Møre og
Romsdal.
Tabell 1. Vegetasjonsanalyse av 1x1 meters rute med funnstedet av H. calyptriformis i sentrum. MR Ålesund: Litlekalvøya:
Tua 25.09.99. Tallene er dekningsgrad i prosent. Lokaliteten hadde
relativt kort vegetasjon etter en gangs slått, noen grasarter er
derfor slått sammen.
Vegetation analysis of a square meter with Hygrocybe calyptriformis in the center. The right column shows cover in percent.
The locality had relatively short vegetation after mowing, some
grass species are therefore grouped together.
Sjikt/art (Layer/species)

dekning (cover) (%)

feltsjikt (field layer)
mosesjikt (moss layer)
strø (litter)

40
80
5

engkvein Agrostis capillaris, rødsvingel Festuca
rubra, gulaks Anthoxanthum odoratum (sum)
smalkjempe Plantago lanceolata
englodnegras Holcus lanatus
hvitkløver Trifolium repens
rødkløver Trifolium pratense
marikåpe Alchemilla sp.
løvetann Taraxacum sp.
engsyre Rumex acetosa
engsoleie Ranunculus acris
engkransmose Rhytidiadelphus squarrosus
etasjemose Hylocomium splendens

20
10
5
2
2
2
1
1
1
60
20
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beiting/slått. Maurice Rotheroe, Storbritannia,
(pers. medd.) mener at arten ikke er blant de mest
kravfulle indikatorartene i Storbritannia og Irland.
Rotheroe er koordinator for et prosjekt med registrering av sopp i gamle grasmarker i regi av British Mycological Society, og har førstehånds kjennskap til bl. a. denne arten. I Ålesund ble det funnet
7 andre vokssopparter innenfor en avstand av ca.
20 meter fra funnstedet av H. calyptriformis (tabell
2). I upløyde kantområder ble det funnet en stor
bestand av den sjeldne halmgul køllesopp, Clavaria flavipes (=C. straminea), trolig den største
bestanden som er funnet i Norge til nå (ca. 5-6
myceler og over hundre fruktlegemer, jfr. faktaark
hos Bendiksen et al. 1998). Voksestedet har ikke
spesielt interessant karplanteflora. I det poengsystemet vi bruker for å gi lokaliteter en forvaltningsmessig verdi basert på soppfloraen, gis
beitemarkssoppene 1, 2, 4 eller 8 poeng (se f.
eks. Jordal 1997). Vi foreslår foreløpig å bruke 4
poeng for H. calyptriformis. Dette gjenspeiler at
den er en sjelden art i Norge, men at den ikke
synes å være av de mest «kresne» beitemarkssoppene økologisk sett.

Utbredelse og forekomst, rødlistestatus
Figur 2. Hygrocybe calyptriformis, Møre og Romsdal, Ålesund:
Litlekalvøya, 25.09.1999. Foto: John Bjarne Jordal.
Tabell 2. Sopparter som ble funnet <20 meter unna funnstedet for
Hygrocybe calyptriformis.
Fungi found < 20 meters away from Hygrocybe calyptriformis.
Latinsk navn (Latin name) Norsk navn (Norwegian name)
Clavaria flavipes
Clavulinopsis helvola
Clavulinopsis luteoalba
Cystoderma amianthinum
Galerina sp.
Hygrocybe ceracea
Hygrocybe chlorophana
Hygrocybe conica
Hygrocybe glutinipes
Hygrocybe irrigata
Hygrocybe psittacina
Hygrocybe virginea
Laccaria laccata
Mycena leptocephala
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halmgul køllesopp
gul småkøllesopp
blektuppet småkøllesopp
okergul grynhatt
ubestemt klokkehatt
skjørvokssopp
gul vokssopp
kjeglevokssopp
limvokssopp
grå vokssopp
grønn vokssopp
krittvokssopp
vanlig lakssopp
liten luthette

Danmark: fortsatt bare kjent fra en eneste lokalitet (Brandt-Pedersen 1980, Jan Vesterholt, pers.
medd. 16.12.1999). Arten er oppført som direkte
truet (E) på rødlista (Stoltze & Pihl 1998).
Færøyene: angitt fra ett sted (Möller 1945).
Storbritannia: spredt/ikke uvanlig (Orton 1960,
Clark 1980, Bramley 1985, Dennis 1986, 1995,
Bon 1987). Arten er også beskrevet herfra. Den er
oppført som sårbar (V) på rødlista (Ing 1992).
Irland: spredt (Muskett & Malone 1980, Feehan &
McHugh 1992).
Tyskland: Krieglsteiner (1991) angir arten fra 6-7
steder i Sør-Tyskland nær grensa til Østerrike og
Sveits. Arten er oppført som direkte truet på rødlista (Naturschutzbund Deutschland 1992).
Polen: arten er kjent herfra og oppført som sårbar
(V) på rødlista (Wojewoda & Lawrynowicz 1992).
Latvia og Litauen: meget sjelden (Urbonas et al.
1986).
Østerrike: 8 steder i nordvestre del (Krieglsteiner
1991).
Sveits: blir omtalt som «svært sjelden» av Breitenbach & Kränzlin (1991).
Frankrike: sjelden (Courtecuisse 1994).
Belgia, Romania og Slovenia: kjent herfra (Courte-
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cuisse 1994).
Italia: sjelden/meget sjelden, mest i Alpeområdet
(Galli 1985, Candusso 1997).
Ukraina: kjent herfra (Kovalenko 1989).
Andre verdensdeler: Nord-Amerika (sjelden,
Hesler & Smith 1963), Japan (sjelden, Hongo
1958).
Forekomsten i Skandinavia kan tyde på at arten er
sørlig. Mange andre sørlige vokssopparter er imidlertid mer hyppige i Danmark, de finnes i Sverige
opp til Stockholmstrakten og i Norge både på
Østlandet og Vestlandet nord til Sogn og Fjordane/
Møre og Romsdal. Hvorvidt arten kan ha hatt problemer med å spre seg til Skandinavia er vanskelig å ha en formening om. En lignende utbredelse
har køllesoppen Clavulinopsis fusiformis, som
også er utbredt på de britiske øyer og nylig er funnet på Sunnmøre som første sikre funn i Norge
(Jordal & Gaarder 1998).

Forslag til norsk rødlistestatus
Ut fra at arten utvilsomt er sjelden i Norge, og at
den er knyttet til et habitat i sterk tilbakegang
(gjengroing eller fysiske inngrep), vil den ha en

naturlig plass på den norske rødlista. Dette er en
art som på grunn av sitt utseende raskt vil bli rapportert dersom den blir funnet av soppinteresserte
personer. Man må anta at H. calyptriformis ikke
blir oversett i samme grad som mer uanselige
arter. Vi har oversikt over vel 3000 funn av fagervokssopp (Hygrocybe spp.) fra nordlige deler av
Sør-Norge (særlig Møre og Romsdal). Med bare
ett funn er H. calyptriformis derfor ytterst sjelden i
dette området. Lokaliteten må sies å være truet av
gjengroing på sikt, da skjøtselsslåtten som utføres trolig er relativt personavhengig. Vi velger derfor samme konklusjon som i Danmark (Stoltze &
Pihl 1998). Arten foreslås oppført på den norske
rødlista i kategori direkte truet (E) inntil videre, ut
fra en «føre var»-vurdering.

Illustrasjoner
Det er naturlig at en så vakker art er hyppig gjengitt i farger. Foto finnes hos en rekke forfattere, f.
eks.: Cetto (1979, nr. 1109), Phillips (1981), Galli
(1985), Breitenbach & Kränzlin (1991), Dähnke
(1993), Boertmann (1995), Moser & Jülich (19851998, Hygrocybe 6) og Candusso (1997). Fargetegninger/akvareller: Konrad & Maublanc (1924-

Figur 3. Hygrocybe calyptriformis ble funnet i ugjødslet slåtteeng omtrent der de to personene står. Foto: John Bjarne Jordal.
Hygrocybe calyptriformis was found in an unmanured meadow near the feet of the two persons.
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37, pl. 385), Möller (1945), Bon (1987) og Courtecuisse (1994).

Forslag til norsk navn
På dansk kalles arten rosenrød vokshatt, på tysk
rosenroter Saftling og på engelsk Pink Meadow
Waxcap. Vi foreslår her rosavokssopp som norsk
navn på arten.
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