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Bakgrunn 
Utdanning av soppsakkyndige er en kjernevirksomhet i Norges sopp- og nyttevekstforbund. Fra 1953 
har nærmere 650 personer tatt Prøve for soppsakkyndige, som er dette kursets eksamen.  
 
«Soppsakkyndig» er noe man blir for alltid. Etter avlagt prøve får man et ID-kort som viser at man i 
fem år etter året man tok prøven også er godkjent som soppkontrollør. For å fornye godkjenningen 
som soppkontrollør må man deretter ta kurset 278 Sertifiseringskurs for soppsakkyndige hvert femte 
år om man fortsatt ønsker å stå på soppkontroll eller å ta vakter i sopp-appen.  
 
Kursplan, materiell og eksamen 
Kursplanen med beskrivelse av innholdet finnes på Studieforbundet natur og miljø som kurs 9590 
Soppsakkyndige. Kursplanen vil bli gjennomgått i løpet av vinteren/våren, så det er viktig at dere 
sjekker etter oppdateringer før detaljplanleggingen begynner. 
 
Forbundet har i samarbeid med Forum for soppsakkyndige laget en powerpoint-presentasjon som 
kursleder skal bruke i teoridelen. Man kan gå opp til Prøve for soppsakkyndig tidligst høsten etter at 
man har gjennomført selve kurset. Det er Fagmykologisk Råd som utarbeider og ajourfører 
pensumlisten til Prøve for soppsakkyndige, og som utarbeider retningslinjer for gjennomføringen av 
den.  

 
Her kan man laste ned nyeste versjon av dokumentene: 

• Powerpointpresentasjon for kursleder  

• Normlisten 

• Pensumlisten  

• Retningslinjer for prøven   
 
Vi navngir som regel filene med dagens dato (så som Soppsakkyndigkurs_Powerpoint-for-
kursleder_180801.pptx, altså versjonen fra 1/8-18), så sjekk alltid at du har den siste når du skal 
bruke den. Har du problemer, så kontakt Pål K på 932 24 377 eller pal@soppognyttevekster.no. 
 
Hvordan gjennomføres kurset?  
Kurset er på 40 timer med en kombinasjon av teori og ekskursjoner. Arrangør er en av 
medlemsforeningene i Forbundet, eventuelt et samarbeid mellom flere foreninger. Det vil være den 
lokale foreningen som bestemmer hvordan kurset kan gjennomføres i praksis.  
 
Det er flere modeller for hvordan det kan gjøres. Poenget er at NSNF samlet skal kunne tilby fleksible 
muligheter for å ta kurset uavhengig hvor du bor i landet og hvordan tidssituasjonen din er.  
• Teoridel utenfor soppsesongen/vinteren og teori-repetisjon og feltarbeid i soppsesongen 
• Teori og feltarbeid over to helgesamlinger i soppsesongen 
• Teori og feltarbeid med en kombinasjon av kveldssamlinger og/eller helgesamlinger.  

 
Kurslederen 
Forbundet ønsker å stimulere til at vi får flere lokale og regionale kursledere. Det vil derfor være en 
styrke at flest mulig av foreningene hjelper fram dem som ønsker å få nok mykologisk og pedagogisk 
kunnskap til at de kan holde soppsakkyndigkurs.  
 

https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/278
http://soppkontroll.no/
https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9590
https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/9590
https://soppognyttevekster.no/om-nsnf/vare-fora-rad-og-utvalg/
https://www.dropbox.com/s/0vwnelomxogsuip/Soppsakkyndigkurs_Powerpoint-for-kursleder_180801.pptx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1qqh9ub7ro9sp4h/Normlisten%202018.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/0ffoe9qjzcusyr1/Soppsakkyndige_pensumliste_2018_Pr%C3%B8ve-for-soppsakkyndige.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z31qs6mz86s669h/FMR_Retningslinjer-for-soppsakkyndigpr%C3%B8ven_April2018.docx?dl=0
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Forbundet ønsker ikke å unødvendig formalisere kravene til hvem som kan være kursledere. 
Realkompetanse er like viktig som formalkompetanse. Prøven for soppsakkyndige vil også være vår 
kontroll på om undervisningen har holdt mål.  
 
Det er likevel en forutsetning at kurslederen er godkjent soppkontrollør. Vi vil også anbefale at alle 
interesserte tar 1342 Kurslederkurs – soppsakkyndige når det er mulig. Merk at kursplanen vil bli 
gjennomgått i løpet av våren 2019.  
 
NSNF vil aktivt hjelpe å finne egnede kursledere til soppsakkyndigkurs. Det er bare å melde inn 
behovet så fort man har bestemt seg, gjerne før man vet tid og sted.  
 
Støtte til gjennomføring, hvordan offentligjøre kurset og hvem kan delta? 
Forbundet gir kr 10.000,- i tilskudd til gjennomføring av et soppsakkyndigkurs når disse 
forutsetningene er oppfylt:  

• Kurset må være offentliggjort på vår kalender  

• Kurset må være oppmeldt på Studieforbundet natur og miljø 

• Deltakerprisen må følge våre anbefalte satser (per 1.1.2019 kr 2000,- for medlemmer, 3000) 
for ikke medlemmer  

• Det skal være åpent for medlemmer av alle foreningene 
 

Tilskuddet utbetales når kurset er godkjent av Studieforbundet. Det utbetales etter nærmere avtale 
med arrangørforeningen, enten til foreningen eller direkte til kurslederen.  
 
Det er mulig å søke om underskuddsgaranti fra NSNF. Da må man levere et realistisk budsjett for 
minimum fem deltakere. Det er normalt at deltakerne dekker sine egne reise- og 
oppholdskostnader.  
 
Fordi kurset er oppmeldt på Studieforbundet natur og miljø får man tilskudd derfra etter at det er 
rapportert og godkjent. Satsen nå er på kr 100 per kurstime, altså kr 4000 for dette kurset. 
 
Vi anbefaler også at medlemsforeninger som har stort behov for flere soppsakkyndige vurderer 
incitamenter for å få flere til å ta kurset og prøven, for eksempel at man benytter soppkontrollmidler 
for å tilbakebetale hele eller deler av kurs- og eksamenskostnadene etter bestått prøve. 
 
 
Hvordan rapportere gjennomført kurs? 
Rapportering av gjennomført kurs skjer på nettsiden til Studieforbundet natur og miljø, som 
beskrevet over. Sett dere inn i søknads- og rapporteringsrutinene for hvordan det gjøres. 
 
Vi har valgt denne praksisen fordi at vi på denne måten får lett tilgang på nødvendig dokumentasjon. 
På nettsidene til Studieforbundet kan vi lett få oversikten over antall kurs, når de er gjennomført og 
hvem som deltok. Arrangør-foreningen slipper da også ytterligere rapportering direkte til oss, vi kan 
hente det vi trenger fra Studieforbundets oversikt. Det er hensiktsmessig for alle.  
 
For egen del kan dere også gjerne skrive en rapport til eget bruk via Soppognyttevekster.no, på 
vanlig måte som når man rapporter turer og kontroller. 
 
 
 
 

Oslo, jan 2019 
Styret i NSNF 

https://www.naturogmiljo.no/studieplaner/1342
https://soppognyttevekster.no/kalender/
https://www.naturogmiljo.no/tilskudd/soknadsrutiner
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