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HHiissttoorriisskk
ttrrøøffffeell--
ffuunnnn!!Av SIRI EGGEN og ROGER

NEUMANN (foto)

EKEBERG (VG) Den fore-
løpig bevarte hemmelig-
heten er på vei til over-
flaten. I Ekebergskogen
kryr det av sjeldne trøfler.
Trøffelhundene Lello (6), Kok-
kos (9) og Farnia (8 md.) snu-
ser febrilsk etter den skarpe
dunsten under jorden.

– Se, her har vi en sjeldenhet!
utbryter trøffeljeger Anne Mo-
lia (52) idet hun bøyer seg ned.

Etter litt roting i jorden som
de ivrige hundepotene har et-
terlatt seg, viser hun frem fire
svarte kuler i hånden. De lig-
ner mistenkelig på geitebæsj,

men er langt mer sjeldne enn
som så:

Den underjordiske arten
«Elaphomyces spinoreticula-
tus» er ikke registrert tidlige-

re i Norge. Mye tyder til og
med på at funnet er nytt i Eu-
ropa. Foreløpig er arten kun
beskrevet fra Canada i 1988.

Men med god hjelp fra de iv-
rige trøffelhundene har Anne
Molia og Kristin Killingmo
gjort flere funn av den sjeldne
trøffelen.

«Det svarte hullet»
– Det ene stedet kaller vi bare
«det svarte hullet». Det er
ganske fantastisk, sier Kil-
lingmo.

Selv om de svarte løpekule-
ne tilhører storgruppen trøfler
er det en liten hake: De er ikke
spiselige.

– Men for hundene er det
som biff! Spesielt de brune lø-
pekulene, som er mer vanlige,
forteller Killingmo.

De to trøffeljegerne mener
imidlertid at det kun er et tids-
spørsmål før den spiselige de-
likatessen også dukker opp i
norske skoger.

– Jeg er helt sikker på at den
er her, sier Molia og fortsetter:

– I Norge har det nesten

Ekeberg i Oslo:

TRØFFELHELTER: Trøffeljegerne Kristin Killingmo og Anne Molia har fun
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ikke vært fokus på trøffeljakt.
I Sverige fant de den spiselige
trøffelen «Tuber aestivum» så
sent som i 1977, men DNA-stu-
dier viser at den har vært der
like lenge som hasselen. Hvor-
for i all verden skulle den ikke
være her? spør hun.

Enkel å spore
Like ved siden av stien svinser
tre ivrige krølltopper målbe-
visst rundt i ring. Jordspruten
står til alle kanter.

– Når hundene graver er det

bestandig noe der. Men vi har
hatt med oss både isoporkuler,
lecakuler og stein i den gode
tro om at det var sopp, sier An-
dersen og ler.

Denne gangen var det imid-
lertid blink: Molia plukker opp
tre svarte løpekuler, merker
stedet på GPS-en og noterer
flittig i den blå trøffelboken.

På grunn av den sterke duf-
ten er det en enkel sak for en
trent hundenese å spore opp de
underjordiske soppene. Trøfle-
ne går nærmest på høykant
hos både ekorn, rådyr, grev-

ling og mus, som videre hjel-
per til med å spre soppen over
alle hauger.

På jakt etter skattene har
trøffeljegerne derfor en enkel
kjøreregel: Hvor ville du selv
gått hvis du var grevling?

– Folk tror de må langt inn i
skogen for å finne en underjor-
disk sjeldenhet, men det er jo
helt feil, sier Molia og legger
til:

– Det er bare å komme seg
ut!

DU KAN
PLUKKE

NÅ!
Mange tror at sopptid
er synonymt med
høsten. Slik er det
imidlertid ikke.
– Det kryr av kantareller,
spesielt på Østlandet, si-
er biolog og soppentusi-
ast Morten Jødal.

Han har allerede fun-
net flere av matsoppene
på turer i skog og mark:

– Den lyse piggsop-
pen, rødskrubb, kremler
og ikke minst sjampin-
jong. Smørsopp og sand-
sopp er også på vei, sier
Jødal og fortsetter:

– Erfaringsmessig har
veldig mange av mat-
soppene kommet tidlig
de siste tre-fire årene.

Han understreker imid-
lertid at «sopptember»
fremdeles står sterkt.

Det bekreftes også av
Håvard Kauserud, første-
amanuensis ved biolo-
gisk institutt ved Universi-
tetet i Oslo.

– De absolutt fleste
matsoppene fruktifiserer
fra tidlig august til okto-
ber, med en klar oppgang
i september, sier han.

Men hvor stor årets
«sopptember» blir, tør
han ikke å spå.

– Fuktighet og regn er
generelt bra for soppen,
men med en relativ kald
sommer er det vanske-
lig å si. 

GODE SOPPER
KANTARELL: Gul, trakt-
formet sopp som trives i
skogen over hele landet. 
RØDGUL PIGGSOPP:
Rødgul sopp som vokser i
løv- og barskog over hele
landet. 
STEINSOPP: Finnes i bar-
og lavskog over hele land-
et, og er den mest etter-
traktede matsoppen i Sør-
Europa. 
SJAMPINJONG: Med sin
milde smak kan den bru-
kes til nesten alt, men må
ikke forveksles med hvit
fluesopp.

Kilde: Norges sopp- og
nyttevekstforbund

FAKTA SVARTE LØPEKULER
! Alle de svarte artene (bortsett fra hun-
desnuteløpekule) er svært sjeldne.
! I Oslo er det kun ett funn av Blåsvart
løpekule, – i 1952. Nesset kommune i Møre
og Romsdal har rekord med fire svarte ar-
ter.
! Tilhører slekten løpekuler, hvor det er
registrert ti forskjellige arter i Norge. Mest
utbredt er de brune løpekulene.
! Pattedyr er de vanligste sprederne, spesi-
elt hjort, rådyr, grevling og ekorn.
! Kulene har tidligere blitt brukt som po-
tensmiddel til husdyr for å sikre avkom.
Kilde: Artsdatabanken, Store norske leksi-
kon

! Trøffeljakten er en
del av et kartleg-
gingsprosjekt av

underjordiske sopper
som ledes fra Naturhis-
torisk museum ved
Universitetet i Oslo og
finansieres av Artsda-
tabanken Trøffeljeger-
ne, deriblant Anne Mo-
lia og Kristin Killingmo,
er ute i felt høsten 2011
og 2012
Kilde: Naturhistorisk
museum 

E-post: siri.eggen@vg.no

nnet en helt ny type trøffel i Ekebergskogen sammen med hundene Lello (6), Kokos (9) og Farnia (8 md.).

DAGENS FANGST: Etter noen timer i trøffelskogen på Eke-
berg er boksen mer enn halvfull. De små kulene til venstre er
svarte løpekuler, mens de litt større er brune løpekuler som er
mer vanlig.


