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1. Innledning: Mål & Mening
Intensjonen med denne boken er å presentere en enkel og kortfattet introduksjon til Spiss
Fleinsopp (Psilocybe semilanceata). Bakgrunnen er at det per nå er utfordringer med å finne
relevant — og ikke minst faglig korrekt og dokumentert — informasjon om temaet.

Det finnes riktignok en nærmest uendelig mengde stoff på internett, men denne er ofte av
varierende kvalitet, stort sett uten kildehenvisninger og fordelt på en rekke forskjellige
nettsteder. Denne introduksjonen vil gjøre et forsøk på å samle mye av det relevante stoffet på
ett sted, og presentere det på en måte som gjør at leseren kan nyttiggjøre seg av det i prosessen
fra sanking til tur. Merk at boken ikke utgjør en fasit men et utgangspunkt for videre studier om
materien.

Leseren bes for øvrig merke seg at boken ikke er en oppfordring til bruk av Spiss fleinsopp, men
kun et hjelpemiddel som tilrettelegger for at eventuell sanking og benyttelse kan foregå så trygt
og komplikasjonsfritt som mulig. Det kan videre ikke garanteres at alt innholdet som
presenteres er korrekt, og leseren oppfordres på det sterkeste til å oppsøke alternative
informasjonskilder for å danne seg et så riktig og omfattende bilde av bruken av Spiss fleinsopp
og dens virkninger som mulig.

Videre må leseren være klar over at plukking, oppbevaring og bruk av Spiss fleinsopp per i dag
er ulovlig og straffes med bøter og fengsel . Mye av informasjonen i denne boken er også av1 2

anekdotisk karakter, og leseren bør således også søke kunnskap bl.a. på FHIs nettsider, i
Giftinformasjonens soppbrosjyre og på Rusopplysningens side om fleinsopp.

Man må i tillegg være klar over at Spiss fleinsopp ikke er noe for ungdom, og lesere i denne
aldersgruppen bes innstendig om å ikke eksperimentere med psykedelika da hjernen i denne
alderen fremdeles er under utvikling, og irreversibel skade er et potensielt utfall.

Når leseren har lest og fordøyd boken vil hun bl.a. ha kjennskap til, og kunnskap om:

- Hva Spiss fleinsopp er, dens juridiske status og fareprofil.
- Planlegging og gjennomføring av sanking samt korrekt oppbevaring av soppen.
- Identifisering av Spiss fleinsopp.
- Dosering og inntaksmetoder.
- Viktigheten av set og setting.
- Potensielle effekter av inntak og bruk.

2 Fleinsopp i gourmetmiddagen

1 Narkotikaforskriften

https://www.helsenorge.no/Giftinformasjon/Sopp/spiss-fleinsopp-er-en-giftig-sopp
https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/giftige-sopper/
https://rusopplysningen.no/psilocybin
https://www.nrk.no/innlandet/skulle-bruke-fleinsopp-til-middag-1.8040475
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199
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2. Hva, Hvorfor & Hvilke?
Hva er Spiss fleinsopp?

Spiss fleinsopp er en såkalt LBS; det vil si en liten brun sopp.
Dette er en uvitenskapelig samlebetegnelse på nettopp små
brune sopper, og disse finnes det mange typer av! Noen er svært
giftige — faktisk dødelige — mens Spiss fleinsopp på sin side
inneholder de psykoaktive stoffene psilocybin og psilocin som
hos mennesker fremkaller psykedeliske effekter ikke ulike de
man opplever ved inntak av LSD .3

På verdensbasis finnes det omkring 200 arter av sopp som
inneholder psilocybin, hvorav Spiss fleinsopp er av de mest
potente med et gjennomsnittlig psilocybin-innhold rett i
underkant av 1 % .4

Til sammenligning inneholder den mer lettdyrkede P. cubensis
— den mest omsatte magiske soppen på verdensbasis — ca.
0,6 % psilocybin4.

Om høsten, fra omtrent midten av august til slutten av oktober,
kan man finne Spiss fleinsopp over hele Norge; i
kulturlandskap, på gressplener, skogsveier, golfbaner - ja faktisk
stort sett over alt hvor gress trives!

Soppen er verken spesielt vanskelig å finne eller å plukke, men det er viktig å huske at
sistnevnte faktisk er forbudt ved lov i Norge og dermed er straffbart.

Det kan også være greit å vite at det vi i dagligtale omtaler som sopp i de fleste tilfeller bare er
soppens fruktlegeme. Resten av soppen lever under bakken i form av mycel.

Kort forklart er mycelet den delen av organismen som står for næringsopptaket, mens
fruktlegemet er ansvarlig for reproduksjon ved å lage og spre soppsporer. Mycelet er flerårig,
mens fruktlegemet raskt råtner bort etter at jobben — spredning av sporene — er utført.

4 Psilocybin - Summary of knowledge and new perspectives, Tyls et al., European Neuropsychopharmacology
(2014) 24, pp. 342-356

3 LSD og psilocybin gir krysstoleranse, en indikasjon på at disse benytter samme virkemekanisme i
hjernen.

https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybin
https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocin
https://no.wikipedia.org/wiki/LSD
https://no.wikipedia.org/wiki/Fruktlegeme
https://no.wikipedia.org/wiki/Mycel
https://www.researchgate.net/publication/259517753_PSILOCYBIN_-_summary_of_knowledge_and_new_perspectives
https://link.springer.com/article/10.1007/BF00407974
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Hvorfor i all verden inntar man Spiss fleinsopp?

Det er vanskelig å finne eldre historiske kilder som beskriver bruk av fleinsopp i Skandinavia,
men det er en kjensgjerning at vekster som induserer psykedeliske opplevelser har blitt benyttet
av mennesker i minst 5700 år , .  Disse plantene og soppene — eller rettere sagt de psykoaktive5 6

stoffene de inneholder — brukes for å oppnå en ønsket endring av ens persepsjon, humør,
bevissthet og adferd; altså en rus.

I tillegg til de som søker den kortvarige rusen finnes det mennesker som benytter Spiss
fleinsopp som et hjelpemiddel i forbindelse med meditasjon , for å forsøke oppnå en dypere7

innsikt gjennom introspeksjon eller som et forsøk på selvmedisinering for å behandle bl.a.
depresjon, PTSD, anoreksi og rusavhengighet.

Det er svært viktig å ha i bakhodet at psykedelika som medisin er et relativt nytt fagområde, og
det finnes foreløpig ikke godkjente medisinske behandlingsmetoder som benytter virkestoffer
fra Spiss fleinsopp. Det pågår dog mange kliniske studier på psilocybin, og nye8

behandlingstilbud kan introduseres basert på utfallet av disse og fremtidige studier.

Sammenlignet med andre rusmidler kan det hevdes at Spiss fleinsopp har en rekke
praktiske fordeler og fortrinn:

- Spiss fleinsopp er ikke giftig (toksisk) for kroppen, en overdose i klassisk forstand er i
praksis umulig å oppnå og magisk sopp er i en studie omtalt som det minst farlige9

rusmiddelet av alle (se figur i kapittel om fareprofil) .10

- Spiss fleinsopp er ikke avhengighetsskapende og medfører ikke abstinenser .11

- Spiss fleinsopp kan sankes direkte av brukeren, og denne kan således være sikker på å
få i seg riktig stoff så fremt soppen er korrekt identifisert.

- Spiss fleinsopp er relativt trygt i et juridisk perspektiv, forutsatt at brukeren tar gode
og fornuftige forholdsregler ved sanking og bruk.

- Spiss fleinsopp er gratis, og man bidrar ikke til å finansiere andre ulovligheter
dersom man er selvforsynt til eget bruk.

11 The abuse potential of medical psilocybin according to the 8 factors of the Controlled Substances Act,
Johnson et al., Neuropharmacology Vol 142, Nov. 2018, pp. 143-166

10 Flere andre studier med lignende design har reprodusert dette resultatet og konkludert tilsvarende.

9 Acute toxicity of drugs versus regulatory status, Fish, Drugs and Society: U.S. Public policy, pp. 149-162

8 How ecstasy and psilocybin are shaking up psychiatry, Nature.com (2021-01-27)

7 Characterization and prediction of acute and sustained response to psychedelic psilocybin in a mindfulness
group retreat, Smigielski et al., Nature Scientific Reports, Article nr: 14914 (2019)

6 Se Psynapses seksjon om Spissfleinsoppens norske kulturhistorie for en kort innføring i norsk kontekst.

5 Prehistoric peyote use: Alkaloid analysis and radiocarbon dating of archaeological specimens of Lophophora
from Texas, El-Seedi et al., 2002, The Lancet p. 1866

https://www.researchgate.net/profile/Leslie_King2/publication/47635105_Nutt_DJ_King_LA_Phillips_LD_Drug_harms_in_the_UK_a_multicriteria_decision_analysis_Lancet_376_1558-1565/links/5a567d9c0f7e9bf2a536c8ed/Nutt-DJ-King-LA-Phillips-LD-Drug-harms-in-the-UK-a-multicriteria-decision-analysis-Lancet-376-1558-1565.pdf
https://www.researchgate.net/figure/Overall-weighted-scores-for-each-of-the-drugs-The-coloured-bars-indicate-the-part-scores_fig1_285843262
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818302296
https://web.cgu.edu/faculty/gabler/drug_toxicity.htm
https://www.nature.com/articles/d41586-021-00187-9
https://www.nature.com/articles/s41598-019-50612-3
https://www.nature.com/articles/s41598-019-50612-3
https://psynapse.no/
https://www.xn--frigjrnaturen-fnb.no/?page_id=1053
https://www.researchgate.net/publication/11329645_Mescaline_use_for_5700_years
https://www.researchgate.net/publication/11329645_Mescaline_use_for_5700_years
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Det finnes et utall mennesker som forfekter et positivt syn på psykedelika — herunder Spiss
fleinsopp — samt oppfordrer til eksperimentering og bruk av disse stoffene. Undertegnede gjør
ikke dette i denne boken, men velger å la noen utvalgte sitater stå for egen regning under.

With psychedelics, if you’re fortunate and break through, you understand what is truly of value in
life. Material, power, dominance, and territory have no value. People wouldn’t fight wars, and the
whole system we have currently would fall apart. People would become peaceful, loving citizens, not
robots marching around in the dark with all their lights off.
- Gary Fisher

To be shaken out of the ruts of ordinary perception, to be shown for a few timeless hours the outer
and inner world, not as they appear to an animal obsessed with survival or to a human being
obsessed with words and notions, but as they are apprehended, directly and unconditionally (...) —
this is an experience of inestimable value to everyone and especially to the intellectual.
- Aldous Huxley

In ordinary perception, the senses send an overwhelming flood of information to the brain, which the
brain then filters down to a trickle it can manage for the purpose of survival in a highly competitive
world. Man has become so rational, so utilitarian, that the trickle becomes most pale and thin. It is
efficient, for mere survival, but it screens out the most wondrous parts of man's potential experience
without his even knowing it. We're shut off from our own world. Primitive man once experienced the
rich and sparkling flood of the senses fully. Children experience it for a few months - until "normal"
training, conditioning, close the doors on this other world, usually for good. Somehow, the drugs
opened these ancient doors. And through them modern man may at last go, and rediscover his divine
birthright.
- Tom Wolfe

LSD was an incredible experience. Not that I’m recommending it for anybody else; but for me it kind
of hammered home to me that reality was not a fixed thing. That the reality that we saw about us
every day was one reality, and a valid one but that there were others, different perspectives where
different things have meaning that were just as valid. That had a profound effect on me.
- Alan Moore

Om man ønsker å sette seg dypere inn i de påståtte positive og negative effektene forbundet
med bruk av Spiss fleinsopp kan man se til Vedlegg 8: Videre lesning & andre kilder.

https://en.wikipedia.org/wiki/Gary_Fisher
https://en.wikipedia.org/wiki/Aldous_Huxley
https://en.wikipedia.org/wiki/Tom_Wolfe
https://en.wikipedia.org/wiki/Alan_Moore
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Hvilke effekter gir inntak av Spiss fleinsopp?

På generelt grunnlag kan man dele effektene av Spiss fleinsopp inn i somatiske (kroppslige) og
psykogene (mentale) effekter, og disse igjen i kortsiktige og langsiktige effekter.

De kortsiktige effektene kan sies å gi seg sammen med stoffets kortvarige ruseffekt (3-6 timer),
mens de langsiktige effektene kan sitte i mye lengre.

Potensielle
Somatiske effekter12

Potensielle
Psykogene effekter

Kortsiktige
effekter

Endringer i hjertefrekvens (100 %)
Økt pupillstørrelse (93 %)

Endringer i strekk-refleks (86 %)
Endringer i blodtrykk (84 %)

Kvalme (44 %)
Skjelvinger (25 %)
Dysmetri (16 %)

Desorientering
Sløvhet

Svimmelhet
Depresjon
Paranoia
Panikk
Frykt

Midlertidige psykosetilstander
Suicidalitet

Eufori
Glede

Synestesi
Hallusinasjoner (ved lukkede og åpne øyne)

Drømmelignende tilstander
Endring i tidsoppfatning

Økt affektivitet
Økt lettpåvirkelighet

Økt potensiale for introspeksjon
Mystiske opplevelser (“mystikk”)

Langsiktige
effekter Potensiell utløsning av kardiovaskulær

hendelse som følge av økt
blodtrykk/forhøyet puls

Potensiell utløsning av latent Schizofreni

Hallucinogen Persisting Perception
Disorder (HPPD) og Flashbacks13

Potensielle (svært usikkert) positive
endringer i psykologisk funksjonsnivå

Potensielle (svært usikkert) positive
endringer knyttet til alkoholmisbruk,

depresjon og angstlidelse

Kilde: Wikipedia14

14 Wikipedia er i dette tilfellet benyttet fremfor primærkilder da nettsiden har aggregert relevant
informasjon fra mange kilder. For oversikt og lenker til primærkildene se artikkelens referanseliste.

13 Det er knyttet usikkerhet til om HPPD faktisk kan utløses i forbindelse med bruk av psilocybin.

12 Prosentandelen viser til prevalens av symptomer i en studie med 30 deltakere fra 1960. Kilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Stretch_reflex
https://en.wikipedia.org/wiki/Dysmetria
https://no.wikipedia.org/wiki/Synestesi
https://en.wikipedia.org/wiki/Hallucinogen_persisting_perception_disorder
https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybin#Physical_effects
https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybin#Citations
https://maps.org/research-archive/w3pb/2002/2002_Passie_22704_1.pdf
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De fleste effektene psilocybin har på bevisstheten korrelerer med størrelsen på dosen som
inntas, og ser man til figurene 1, 2 i en studie fra 2021 er dette der noe som kommer tydelig15

frem. Det er verdt å merke seg at de tre områdene med lavest korrelasjon mellom effekt og dose
er angst, hemmet kontroll og kognisjon samt endret tolkning av sanseinntrykk.

I motsetning til de fleste andre rusmidler påvirker ikke psilocybin direkte hjernens
“belønningssystem” (dopaminsystemet), men induserer de psykogene effektene gjennom å
fungere som en serotonin-5-HT-reseptor agonist .16

I klartekst innebærer dette at stoffet emulerer nevrotransmitteren serotonin, og binder seg til
hjernens reseptorer for dette stoffet. Sentralnervesystemet opplever dette som en kraftig boost i
serotonin-nivået, og resultatet av dette gjør seg gjeldende i form av effektene i tabellen over.

Siden Spiss fleinsopp primært påvirker serotoninsystemet vil som oftest den assosierte rusen
ikke fremstå som en virkelighetsflukt. Tvert imot kan effekten sies å være diametralt motsatt ved
at virkeligheten kommer nærmere, og følelser — både positive og negative(!) — forsterkes og
plasseres fremst i bevisstheten enten man vil eller ikke.

Dette kan for mange brukere oppleves som emosjonelt svært krevende, og kan muligens —
sammen med det faktum at stoffet ikke påvirker dopaminsystemet — til dels forklare hvorfor
psykedelika anses å ha et svært begrenset misbrukspotensiale sammenlignet med de fleste
andre rusmiddeltyper .17

Noen rusmidler gir umiddelbar effekt i løpet av sekunder (f.eks. røykt nikotin/DMT), men i
motsetning til disse tar det noe tid før effekten av Spiss fleinsopp gjør seg gjeldende.

Bakgrunnen for dette er at psilocybin er et prodrug og ikke er psykoaktivt i seg selv. Det må18

først brytes ned til psilocin i tarmen og leveren, før dette stoffet i sin tur utøver sine effekter på
kroppen .19

19 Metabolism of psilocybin and psilocin: clinical and forensic toxicological relevance, Ricardo Jorge,
Dinis-Oliveira, Drug Metablism Reviews Vol 49, 2017

18 Et prodrug er et stoff som er inaktivt i formen det inntas og først omdannes til et aktivt virkestoff i
kroppen.

17 The abuse potential of medical psilocybin according to the 8 factors of the Controlled Substances Act,
Johnson et al., Neuropharmacology Vol 142, Nov. 2018, pp. 143-166

16 Activation of Serotonin 2A Receptors Underlies the Psolicybin-Induced Effects on α Oscillations, N170
Visual-Evoked Potentials, and Visual Hallucinations, Michael Kometer et al., Journal of Neuroscience 19.
June 2013, Vol. 33 Issue 25 pp. 10544-10551

15 How does it feel to be on psilocybin? Dose-response relationships of psilocybin-induced subjective
experiences in humans, Hirschfeld, Schmidt, Journal of Psychopharmacology Vol. 35 issue: 4 pp.: 384-397

https://journals.sagepub.com/na101/home/literatum/publisher/sage/journals/content/jopa/2021/jopa_35_4/0269881121992676/20210413/images/large/10.1177_0269881121992676-fig1.jpeg
https://journals.sagepub.com/na101/home/literatum/publisher/sage/journals/content/jopa/2021/jopa_35_4/0269881121992676/20210413/images/large/10.1177_0269881121992676-fig2.jpeg
https://en.wikipedia.org/wiki/N,N-Dimethyltryptamine#Inhalation
https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocin
http://www.ricardinis.pt/wp-content/uploads/2017/01/Metabolism-of-psilocybin-and-psilocin-clinical-and-forensic-toxicological-relevance.pdf
https://no.wikipedia.org/wiki/Prodrug
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0028390818302296
https://www.jneurosci.org/content/33/25/10544
https://www.jneurosci.org/content/33/25/10544
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881121992676
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881121992676
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For å få en forståelse av hvor lang tid det tar før de psykogene effektene setter inn, samt
hvordan rusens intensitetsprofil kan arte seg er det mulig å se til følgende grafer fra en studie
publisert i 2019 :20

Opphavsrett: American College of Neuropsychopharmacology 2019

I grafen til høyre (opplevd intensitet) kan man se at alle deltakerne rapporterer at stoffets
effekter melder seg i løpet av den første halvtimen, og at maksimal effekt oppnås innen 1,5
timer etter inntak av rusmiddelet.

Merk dog at denne studien har et svært begrenset antall deltakere (n=8), og at disse dataene
derfor ikke nødvendigvis representerer hvordan en typisk tripp vil utarte seg for den enkelte.

Akkurat hvordan inntak av psilocybin utløser de forskjellige psykogene effektene strides de
lærde om, og dette er et område hvor det for tiden pågår intensiv forskning.

20 Psychedelic effects of psilocybin correlate with serotonin 2A receptor occupancy and plasma psilocin levels,
Madsen et al., Nature Neuropsychopharmacology 44, pp. 1328-1334 (2019)

https://www.nature.com/articles/s41386-019-0324-9#Fig1
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Default Mode Network

En relativt ny og fremtredende teori om hvorfor inntak av psilocybin kan medføre bl.a. økt evne
til introspeksjon og perspektivskift, er at virkestoffet begrenser aktivitet i hjernens såkalte Default
Mode Network (DMN) .21

Fra slutten av 1920-tallet var den fremtredende teorien blant nevrologer at hjernen var i en
slags hvilemodus når den ikke var i bruk, og at den — eller deler av den — først ble aktiv når det
ble mentalt fokusert på en spesifikk oppgave. Dette synet har siden da blitt utfordret flere
ganger, blant annet ved at nevrologen Louis Sokloff mfl. på 1950-tallet oppdaget at hjernens
metabolisme forble uforandret når deltakere i studiene hans vekslet mellom å slappe av eller å
forsøke å løse matematiske ligninger. Etter hvert som forskere har fått tilgang på mer avansert
utstyr (bl.a. PET-/fMRI-skannere) har det blitt påvist at hjernens energikonsum kun øker med
ca. 5 % fra grunnlinjen når man utfører en fokusert mental oppgave .22

Konsensus i dag er altså at hjernen alltid er på, og at når man slapper av så er det blant annet
DMN som står for det kontinuerlige energikonsumet. På den andre siden er DMN stort sett
inaktivt når man utfører fokuserte mentale oppgaver, med unntak av noen spesifikke typer som
sosialt arbeidsminne og autobiografisk planlegging .23

DMN er videre antatt å ha viktige funksjoner knyttet til metakognitive prosesser inkludert
selvrefleksjon , tenking om fortid og fremtid , mentalisering og evnen til å generere en24 25 26

fortelling om oss selv. Sistnevnte anses som grunnleggende i forbindelse med å bidra til å gi oss
følelsen av å ha et stabilt jeg over tid, og det spekuleres i at DMN er hjernens ego-senter.

En måte å forestille egoet på er som en mental konstruksjon som utfører spesifikke funksjoner på
vegne av oss selv. Den viktigste av disse funksjonene er å opprettholde skillet mellom det
bevisste og ubevisste — og mellom en selv og alt annet.

26 Evnen til å forestille seg mentale tilstander hos andre (også kalt theory of mind). Pattern of brain activity
supporting autobiographical memory, prospection, and theory of mind, and their relationship to the default
mode network, Spreng og Grady, Journal of Cogn. Neuroscience 22, pp. 1112-1123 (2010)

25 Self-projection and the brain (PDF), Buckner og Carroll, TRENDS in Cognitive Science Vol 11, No.2 , pp.
49-57 (2006)

24 How is our self related to midline regions and the default-mode network? (PDF), Qin et al., Neuroimage 57
(2011) pp. 1221-1233

23 “Å lage en personlig plan for å nå egne spesifikke mål”. Et eksempel kan være å komme opp med en plan
for “å bli gjeldsfri”. Dette innebærer at man først må tenke over sin egen nåværende situasjon, vurdere
personlige egenskaper og deretter finne en fremgangsmåte som kan fungere spesifikt for en selv (skaffe
en bedre betalt jobb, redusere forbruk, spare m.m.).

22 Appraising the brain’s energy budget, Raichle et al., PNAS (Aug 6, 2002), pp. 10237-10239

21 Det finnes ingen norsk oversettelse av begrepet per i dag.

https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network
https://en.wikipedia.org/wiki/Default_mode_network
https://direct.mit.edu/jocn/article/22/6/1112/4876/Patterns-of-Brain-Activity-Supporting
https://direct.mit.edu/jocn/article/22/6/1112/4876/Patterns-of-Brain-Activity-Supporting
https://direct.mit.edu/jocn/article/22/6/1112/4876/Patterns-of-Brain-Activity-Supporting
https://www.its.caltech.edu/~squartz/buckner.pdf
http://brainmap.org/pubs/Pulled%20Pubs%20Via%20Elsveier%20Notice/QinNI11.pdf
https://www.pnas.org/content/99/16/10237
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I en studie ved Imperial College London ble det påvist — ved hjelp av fMRI — at aktiviteten i27

DMN falt kraftig hos deltakerne under påvirkning av psilocybin.

En potensiell årsakssammenheng mellom inntak av psykedelika og effektene nevnt
innledningsvis i dette kapittelet kan altså være:

1) Psilocybin reduserer aktiviteten i DMN.
2) Et svekket DMN fører til at ego-funksjonene (beskrevet over) inhiberes.
3) Svekkede ego-funksjoner tillater at ubevisste tanker og følelser slipper inn i

bevisstheten, samt at man føler en sterkere tilknytning til andre ting som mennesker,
naturen og universet generelt.

Merk at dette per i dag kun er en teori, og mer forskning må til for å avdekke de aktuelle
sammenhengene og faktiske virkemekanismene.

Det som dog er ganske klart er at en svekkelse av DMN tillater at mange nye koblinger i hjernen
opprettes, hvorav de aller fleste er midlertidige, men noen også persistente:

Opphavsrett Petri et al. 2014, The Royal Society Publishing

Bilde a viser en grafisk fremstilling av koblinger i hjernen fra fMRI-data i en normalsituasjon
(placebo), mens bilde b presenterer det samme for en person under påvirkning av psilocybin .28

28 Homological scaffolds of brain functional networks, Petri et al., Journal of the royal society Interface, 2014
(Vol 11, issue 101)

27 The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs,
Carhart-Harris, Frontiers in Human Neuroscience, 3 Feb. 2014

https://royalsocietypublishing.org/doi/10.1098/rsif.2014.0873
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00020/full
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3. Fare og risiko
Fareprofil

Bruk av Spiss fleinsopp er forbundet med en viss fare. Denne er først og fremst ikke av fysisk
karakter, men primært knyttet til handlinger man kan utsette seg selv eller andre for under
påvirkning av virkestoffene. Det er derfor svært viktig at man gjennomfører bruken på en
ansvarlig måte, og hvor forutsetningene er lagt til rette for en så god og risikofri opplevelse som
mulig.  Det er ikke gjennomført omfattende og konklusiv forskning på psykedelikas fareprofil,
men studien Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis kan gi en indikasjon på hvor29

farlig bruk av Spiss fleinsopp er sammenlignet med andre rusmidler.

Figuren er hentet fra studien lenket i fotnoten (Opphavsrett Elsevier Ltd. 2010). Høyere oppløsning.

29 Drug harms in the UK: A multicriteria decision analysis, Nutt et al., The Lancet (2010), Vol 376, Issue 9752,
pp. 1558-1565

https://www.researchgate.net/figure/Overall-weighted-scores-for-each-of-the-drugs-The-coloured-bars-indicate-the-part-scores_fig1_285843262
https://www.researchgate.net/publication/285843262_Drug_harms_in_the_UK_A_multi-criterion_decision_analysis
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Selv om denne studien og annen statistikk tilsier at farepotensialet ved bruk av Spiss fleinsopp30

er relativt lavt, er det som nevnt ikke uten risiko. I en annen studie publisert i Journal of31

Psychopharmacology i 2016 kommer det frem at svært mange av respondentene har opplevd
utfordrende opplevelser, samt satt seg selv eller andre i fare under påvirkning av psilocybin:

“Acute and enduring adverse effects of psilocybin have been reported anecdotally, but have not been well
characterized. For this study, 1993 individuals (mean age 30 yrs; 78% male) completed an online survey
about their single most psychologically difficult or challenging experience (worst “bad trip”) after
consuming psilocybin mushrooms.

Thirty-nine percent rated it among the top five most challenging experiences of his/her lifetime.
Eleven percent put self or others at risk of physical harm; factors increasing the likelihood of risk
included estimated dose, duration and difficulty of the experience, and absence of physical comfort and
social support. Of the respondents, 2.6% behaved in a physically aggressive or violent manner and
2.7% received medical help. Of those whose experience occurred >1 year before, 7.6% sought
treatment for enduring psychological symptoms.

Three cases appeared associated with onset of enduring psychotic symptoms and three cases
with attempted suicide. Multiple regression analysis showed degree of difficulty was positively
associated, and duration was negatively associated, with enduring increases in well-being. Difficulty of
experience was positively associated with dose. Despite difficulties, 84% endorsed benefiting from
the experience. The incidence of risky behavior or enduring psychological distress is extremely
low when psilocybin is given in laboratory studies to screened, prepared, and supported
participants.”

Det er basert på det ovenstående nærliggende å tro det en sterk korrelasjon mellom mengden
Spiss fleinsopp som inntas og hvor mye fare man utsetter seg og andre for, og det er derfor
fornuftig å starte forsiktig og med en relativt beskjeden mengde for å se hvordan man reagerer
på stoffet, før man eventuelt øker dosen etter hvert som man får mer erfaring med det.

For å illustrere hvor store konsekvenser bruk av Spiss fleinsopp kan ha behøver man for øvrig
ikke se lenger enn til en norsk domsavsigelse fra 2006:

“Under rus fra fleinsopp kastet han seg ut fra 6. etasje i hotellet ut fra den overbevisning at han
kunne fly. Han ble alvorlig skadet, innlagt på sykehus og har vært gjennom en rekke operasjoner.”32

32 LG-2006-94484 (Lovdata, betalingsmur)

31 Survey study of challenging experiences after ingesting psilocybin mushrooms: Acute and enduring positive
and negative consequences, Carbonaro et al. (2016), Journal of Psychopharmacology, Vol 30, Issue 12, pp.
1268-1278

30 I perioden 2004-2011 førte bruk av psilocybin bare  til 0,003 % av besøkene på legevakten i USA
(Nation_2011_All.pdf, “Illicit Drugs, linje 554”)

https://www.researchgate.net/publication/307522259_Survey_study_of_challenging_experiences_after_ingesting_psilocybin_mushrooms_Acute_and_enduring_positive_and_negative_consequences
https://lovdata.no/
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881116662634
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881116662634
https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/Nation_2011_All.xls
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Man kan lese mer om farepotensialet ved bruk av fleinsopp i følgende studie og artikkel , men33 34

kort fortalt kan man si at det primært er to hovedfarer forbundet med bruk av Spisss fleinsopp :35

1) utløsning av latente psykiatriske lidelser (eller forsterkning av eksisterende) og;
2) ulykker som følge av midlertidig svekket mentalt funksjonsnivå eller en psykedelisk krise (“bad trip”).

Feilidentifisert sopp

Et annet viktig risikomoment er at soppen man inntar faktisk kan vise seg å være noe helt annet
enn Spiss fleinsopp; for eksempel en giftig forvekslingsart!

Det er derfor svært viktig at soppen man plukker positivt identifiseres som Spiss fleinsopp,
og at man kvitter seg med all sopp som man er i den minste tvil om.

Selv inntak av små mengder av forvekslingsarter kan medføre alvorlige og permanente skader36

eller død. Eksempelvis inneholder arter av trevlesoppene (Inocybe) nervegiften muskarin mens
klokkehatter som Flatklokkehatt (Galerina marginata) inneholder amatoksiner av den samme
typen man finner i hvit og grønn fluesopp.

Ser man til boken Giftsopper og soppforgiftninger av Gulden og Schumacher (1977) kan man på37

side 74 lese at “hovedgiften hos trevlesoppene er muskarin og selv om muskarininnholdet varierer
mye fra art til art, er det hos alle tilstrekkelig til full utvikling av muskarinsyndromet (...).” Om
Klokkehattene står det på side 81: “Ifølge amerikanske undersøkelser skal denne (...) inneholde de
dødbringende giftstoffene amatoksiner som man kjenner fra grønn og hvit fluesopp.“

Man bør også være klar over at sopp i seg selv utgjør et utmerket næringsmedium for bakterier
og andre mikroorganismer, noe som kan medføre komplikasjoner om man plukker råtten
fleinsopp, ikke starter tørkeprosessen hurtig nok eller oppbevarer den feil i tørket tilstand:

“(...) uheldig lagring og oppbevaring av soppen vil kunne gi besværlige og av og til alvorlige
matforgiftninger ved forråtnelse og opptreden av sekundære toksiner. (...) En sjelden gang har man
sett at bedervet sopp har gitt leveraffeksjon i form av akutt, toksisk hepatitt, hvilket har vært
tilskrevet opptreden av sekundære, toksiske nedbrytningsprodukter i soppen .”38

38 Giftsopper og soppforgiftninger, s. 92

37 Boken er gratis tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket.

36 “En bit på størrelse med en sukkerbit er nok til å dø av!”, Knut Høiland, professor emiretus ved Institutt
for biovitenskap ved Universitetet i Oslo. Sitat fra artikkelen Åtte sopper du må holde deg unna.

35 Dr. Matthew Johnson (Johns Hopkins), Huberman Lab podcast #38 (1:28:30).

34 What do we know about the risks of psychedelics, Bridget Huber, michaelpollan.com

33 Harm potential of Magic Mushroom use: A review, Amsterdam et al. (2011), Regulatory Toxicology and
Pharmacology

https://no.wikipedia.org/wiki/Psykedelisk_krise
https://sml.snl.no/muskarin
https://snl.no/amatoksiner
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082608100
https://urn.nb.no/URN:NBN:no-nb_digibok_2014082608100
https://titan.uio.no/naturvitenskap/2016/atte-sopper-du-ma-holde-deg-unna
https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/matthew-johnson
https://youtu.be/GzvzWO0NU50?t=5308
https://michaelpollan.com/psychedelics-risk-today/
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.689.6519&rep=rep1&type=pdf
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Hvem bør styre unna?

Det er en kjensgjerning at det finnes visse mennesker som ikke bør innta psykedelika, herunder
virkestoffene man finner i Spiss fleinsopp. Det er flere årsaker til dette, bl.a. mulige latente
psykiatriske lidelser som kan resultere i rusutløste psykoser, eller man kan ha dårlig hjerte som
potensielt ikke tåler den fysiske belastningen trippen medfører.

Det finnes ingen uttømmende liste over hvilke forhold som tilsier at man skal unngå
psykedelika, men man kan finne et godt utgangspunkt i New York University Langone Healths
eksklusjonskriterier for deltakere i studien A Double-Blind Trial of Psilocybin-Assisted Treatment
of Alcohol Dependence:

Medisinske tilstander:
Krampeanfall, signifikant nedsatt leverfunksjon, koronaarteriesykdom, hjertesvikt, høyt blodtrykk
(165/95 mmHg), slag, astma, høyt stoffskifte, smalvinklet glaukom, magesår, tarmslyng, forstørret
prostata (med symptomer) og blærehalsobstruksjon.
Psykiatriske lidelser:
Schizofreni (inkl. familiehistorikk) eller schizoaffektive lidelser (inkl. familiehistorikk)
Bipolar lidelse (inkl. familiehistorikk)
Pågående depressiv episode
Pågående PTSD
Pågående suicidalitet eller tidligere selvmordsforsøk
Kognitiv svikt
Avhengighet av følgende stoff siste 12 mnd:
Kokain, psykostimulanter, opiater, cannabis
Pågående alkoholabstinenser
EKG-abnormaliteter (symptomer på iskemi eller hjerteinfarkt)
Abnormaliteter i antall blodceller eller blodkjemi
For kvinner: graviditet/amming
Bruk av medisiner med psilocybin-interaksjon
Allergi eller hypersensitivet for psilocybin eller difenhydramin
Alvorlig personlighetsforstyrrelse
Antisosial adferd
Manglende sosialt nettverk og støtte
Pågående store stressfaktorer i livet

https://maps.org/research-archive/w3pb/2004/2004_Hasler_20465_2.pdf
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02061293
https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02061293
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4. Juridisk status
Lovverket

Som nevnt innledningsvis er plukking, oppbevaring, salg og bruk av Spiss fleinsopp forbudt ved
lov i Norge. Besittelse og bruk straffes i henhold til Legemiddellovens §24 og §31:

§24: Det er forbudt uten lovlig adkomst å være i besittelse av eller å bruke narkotika og å skaffe seg adgang til
å få kjøpt slike varer under falske opplysninger, f.eks. om navn, bosted, sykdom eller sykdomstegn.

Slike midler må ikke anvendes til annet formål enn de er utlevert til, og må ikke uten lovlig hjemmel overdras til
eller erverves av andre enn den som resepten eller rekvisisjonen er utstedt til. Resept eller rekvisisjon må ikke
overdras til eller erverves av andre enn den de er utstedt til.

§31: Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov, eller forskrifter, forbud eller påbud som er gitt med
hjemmel i loven, straffes med bøter eller med fengsel i inntil 3 måneder, eller med begge deler.

Besittelse og bruk av narkotika, jf. § 24 første ledd, og erverv, besittelse og bruk av dopingmidler, jf. § 24 a
første ledd, straffes med bøter eller fengsel inntil 6 måneder, eller begge deler.

Loven anvendes med utgangspunkt i stoffene oppført på Narkotikalisten i Forskrift om narkotika,
og straffes med bøter og fengsel i inntil 6 måneder.

Rettspraksis

Grensen mellom bot og fengsel går ved 20 gram tørket soppmateriale . Ser man til avisartikler39

som dekker temaet finner man bl.a. følgende saker:

- 2016: Mann (26) dømt til 24 dager betinget fengsel og 2000 kr i bot for oppbevaring av
39,9 gram tørket Spiss fleinsopp.

- 2012: Mann (36) dømt til 36 dager ubetinget fengsel for oppbevaring av 49,27 gram
tørket Spiss fleinsopp og 3,17 gram marihuana.

På Lovdata.no er det kun sistnevnte rettsavgjørelse hvor besittelse eller bruk av Spiss40

fleinsopp er hovedpost i tiltalen, mens i de ca. 40 andre dommene hvor Spiss fleinsopp er nevnt
er dette sekundært til andre og mer omfattende lovbrudd. I sistnevnte dom omregnes de 49
grammene tørket Spiss fleinsopp til 6 gram amfetamin, og den tiltalte dømmes i henhold til
rettspraksis for erverv av dette stoffet til ubetinget fengsel i 36 dager.

40 Saksnummer TSGUD-2011-182221 (betalingsmur).

39 Riksadvokatens rundskriv 2/2014 (pdf). (del 2, pkt 8).

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-12-04-132/KAPITTEL_8#%C2%A724
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2013-02-14-199/%C2%A71#KAPITTEL_1
https://www.dagsavisen.no/roganytt/mann-hadde-sopp-1.805016
https://www.nrk.no/innlandet/skulle-bruke-fleinsopp-til-middag-1.8040475
https://lovdata.no
https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2017/09/Rundskriv-2014-2-Narkotikasaker.pdf
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Det er verdt å merke seg at forelegg utgjør hovedtyngden av reaksjoner ved bruk og besittelse av
Spiss fleinsopp, noe som synliggjøres av SSBs statistikk over straffereaksjoner. Eksempelvis ble
det i 2018 utstedt hele 6876 forelegg for narkotikalovbrudd men bare 1305 fengselsstraffer
avgjort ved dom.

Rusreform - fra straff til hjelp - NOU 2019: 26

I 2021 ble regjeringens Stortingsproposisjon 92 L (2021-2021) senket av partiene AP, SP og FRP
og dermed ikke vedtatt som forventet. Dersom denne rusreformen hadde blitt lovfestet ville
bruk og oppbevaring av inntil 20 gram tørket sopp ikke lenger være straffbart. Videre var det
foreslått at oppbevaring av inntil 50 gram som hovedregel skulle føre til påtaleunnlatelse.

Med bakgrunn i at rusreformen ikke ble vedtatt i 2021 er det inntil videre rettspraksis som
beskrevet tidligere i kapittelet som er gjeldende. En konsekvens av diskusjonene på Stortinget
rundt denne tematikken førte dog til at Riksadvokaten i et brev sendt til landets41

politidistrikter innskrenket politiets praksis for videre etterforskning ved observasjon av
ruspåvirkning, observasjon av bruk av ulovlige rusmidler og funn av små mengder narkotika på
person. Dersom man har ambisjoner om å sanke Spiss fleinsopp bør man sette seg godt inn i
dette brevets innhold slik at man er klar over nøyaktig hvilket handlingsrom ordensmakten har i
de forskjellige scenarioene man kan støte på i prosessen.

Sannsynligheten er stor for at man vil se en endring i ruspolitikken på mellomlang sikt, da det
nå pågår et paradigmeskifte i faglige sirkler knyttet til synet på hvordan samfunnet bør regulere
og håndheve bruk av psykedelika. Et nylig eksempel på dette er professor Willy Pedersens42

konklusjon i en forskningsartikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning:

De siste 50 årene har narkotikafeltet vært preget av en hard strafferettsbasert politikk overfor en rekke svært
ulike stoffer, som bare har det til felles at de formelt har blitt klassifisert som “narkotiske”. Vår studie peker
mot at det antakelig gir liten mening å kategorisere de psykedeliske stoffene under ett, sammen med andre
såkalt narkotiske stoffer. Bruksmåter og virkninger synes i alle fall å ha lite til felles med det en ser ved for
eksempel alkohol, amfetamin, kokain eller heroin. De har heller ikke på samme måte potensialer for
avhengighet.

Når narkotikapolitikken nå med all sannsynlighet vil justeres, bør en kanskje se spesielt på bruken av disse
stoffene. Funnene våre viser at de på mange måter nok tilhører en nokså annen verden. 43

43 Møter med det hellige: bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer, Willy Pedersen, Tidsskrift for
samfunnsforskning, Årgang 61, nr. 4-2020, pp. 372-388

42 Willy Pedersen er professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo.

41 Riksadvokatens brev datert 09.04.2021 (kap. 6.1-6.5).

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/statistikker/straff
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-92-l-20202021/id2835248/
https://no.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5taleunnlatelse
https://www.researchgate.net/publication/346807142_Moter_med_det_hellige_bruk_av_LSD_fleinsopp_og_andre_psykedeliske_stoffer
https://www.riksadvokaten.no/wp-content/uploads/2021/04/P%C3%A5talemyndighetens-legalitetskontroll-med-tvangsmiddelbruk.pdf
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Utslag på rustester

Brukere av stoff som f.eks. cannabis har en kjent utfordring i at stoffet sitter lenge i kroppen
etter bruk, og kan påvises ved hjelp av spytt-, blod- og urinprøver i lang tid selv etter at
ruseffekten har gitt seg helt. Dette er et stressmoment for brukeren, og utgjør en risiko i
forbindelse med at politiet har tatt i bruk spyttprøver ved trafikkontroll. En bruker av cannabis
kan altså være klinisk helt edru, men likevel havne i trøbbel med loven dersom stoffet eller
metabolitter blir påvist ved kontroll selv etter at virkningen har avtatt.

Da dette også er en aktuell problemstilling for brukere av Spiss fleinsopp diskuteres
påvisningsvinduene for virkestoffet i de påfølgende avsnittene, slik at brukeren kan gjøre seg
kjent med hva som gjelder spesifikt for dette rusmiddelet. Merk at denne informasjonen ikke
formidles for at brukeren skal kunne unndra seg kontroll under påvirkning, men kun med
den hensikt å opplyse om at det er relativt liten sjans for å bli avslørt ved stikkontroll i
etterkant av at rusens effekter har avtatt. Verdiene under er hentet fra boken Meyler’s Side
effect of Drugs, 16. utgave.

Spyttprøver

De aktive virkestoffene i Spiss fleinsopp vil ikke kunne påvises av det mobile testutstyret norsk
politi benytter per i dag. Utstyret som brukes ved spyttprøver er enten Drugwipe S604G i
kombinasjon med WipeAlyser, eller Dräger Drugtest 5000 hvorav ingen øyensynlig screener for
virkestoffene i Spiss fleinsopp .44

Blodprøver

Psilocybin (og metabolitten psilocin) vil vanligvis ikke gi utslag på blodprøver senere enn et par
timer etter ruseffekten har gitt seg. Virkestoffene i Spiss fleinsopp inngår ikke per i dag ved
ordinære prøver ved mistanke om ruskjøring, men kan rekvireres spesifikt dersom politiet eller
legen som utfører den kliniske undersøkelsen mistenker at man er påvirket av psykedelika.

Urinprøver

Bruk vil kunne påvises i inntil 24 timer.

Hårprøver

Bruk av Spiss fleinsopp kan spores i hårprøver i inntil 90 dager.

44 Apparatene avdekker i følge spesifikasjonene bruk av cannabis, opiater, kokain, amfetamin,
metamfetamin (MDMA, ecstacy), benzodiazepiner, ketamin og metadon.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978044453717100158X?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B978044453717100158X?via%3Dihub
https://www.securetec.net/en/products/saliva-drug-test-drugwipe/
https://www.draeger.com/en-us_us/Products/DrugTest-5000#technical-data
https://www.furst.no/analyse-og-klinikk/kliniske-problemstillinger/rusmiddelanalyser/
https://oslo-universitetssykehus.no/seksjon/avdeling-for-rettsmedisinske-fag/Documents/klinisk-legeundersokelse-av-personer-mistenkt-for-kjoring-i-pavirket-tilstand.-en-veiledning.pdf
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5. Identifisering av Spiss fleinsopp
Generelt

Som nevnt i kapittelet om farene ved bruk av Spiss fleinsopp er det svært viktig at soppen man
inntar er positivt identifisert som Spiss fleinsopp, og at man kaster all sopp man er det
minste usikker på.

Spiss fleinsopp ligner dessverre på en del andre arter som vokser i norsk natur, men med litt
øvelse vil de fleste etter hvert klare å skille den fra de forskjellige forvekslingsartene. Det er
videre en fordel å også kunne identifisere artene som ligner på Spiss fleinsopp for å redusere
sjansen for å plukke feil sopp med bakgrunn i bekreftelsestendens (“confirmation bias”).

De viktigste momentene man må være klar over innledningsvis er at:

- Spiss fleinsopp aldri vokser på skogbunn, treverk eller møkk.
- Spiss fleinsopp er en liten sopp sammenlignet med typiske matsopper.45

- Spiss fleinsopp er en skivesopp; altså har den skiver under hatten.

Når man leter etter Spiss fleinsopp skal man altså ekskludere all sopp som vokser på
skogbunn og treverk, og deretter utelukker man all sopp som ikke er liten. Til slutt ser
man bort fra sopp som ikke har skiver under hatten.

Allerede nå har man innskrenket typen sopp man er på utkikk etter betraktelig, og man sitter
igjen med følgende karakteristika å speide etter:

- Sopp som vokser i åpent lende (beitemark, gress) og;
- er liten, og;
- har skiver under hatten.

Det finnes en del forskjellige arter i denne kategorien, og for å kunne skille Spiss fleinsopp fra
de andre små soppene må man kjenne godt til dens spesifikke kjennetegn. Disse blir beskrevet
på de følgende sidene i boken, men i tillegg til å lese disse nøye bør man også ta en titt på den
svært relevante YouTube-videoen Complete guide to identifying liberty cap mushrooms (30 min).

45 Liten i denne sammheng betyr omtrentlig:
- Stilk: 1-3,5 mm tykk / inntil 15 cm lang
- Hatt: Mindre enn en fem-krone (2.5 cm i diameter)

https://snl.no/bekreftelsestendens
https://youtu.be/bt_vjXiDoxs
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Kjennetegn

Spiss fleinsopp har en del typiske kjennetegn som gjør at den kan skilles fra lignende sopp som
vokser i samme habitat. Spiss fleinsopp endrer dog utseende og karakteristika drastisk når den
går fra fuktig til tørr, så man må lære seg å identifisere den i begge disse tilstandene. Det er
også greit å være klar over at individer som har blitt utsatt for veldig mye regn og fuktighet er
mer utfordrende å identifisere, og disse kan man gjerne la stå igjen inntil man har mer erfaring.

Stilk

Stilken er tynn (1-3,5 mm) og har langsgående fibre fra bunn
og helt opp til hatten. Den er aldri helt rett, og har ofte små
snirkler og buer. Stilken tørker raskt og vil som oftest være
kremgul i tørr tilstand og brun når den er fuktig.

De langsgående fibrene gjør den robust i lengderetningen, og
sammenlignet med stilken til mange andre sopp av samme
størrelse kreves det noe mer kraft for å slite den i stykker.
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Legg spesielt merke til at stilkene ikke er helt beine, men at de ofte snor, snirkler og buer seg.
Observer videre at stilkene tørker raskt og at selv hos de fuktigste individene er ofte deler av
stilken hvitaktig øverst mot hatten. Man kan også hos noen individer se blåning , noe som46

kjennetegner sopp som inneholder psilocin . Denne blåningen kommer føst til syne i47

forbindelse med ytre fysiske påkjenninger slik som for eksempel plukking utgjør.

Videre har Spiss fleinsopp aldri en ring (“annulus”) som stikker merkbart ut fra stilken, noe
man blant annet kan se hos den dødelige Slanke ringkjeglesoppen.

47 Blue Bruising: The Psilocybin Mushroom Bluing Reaction, Psychedelicreview.com

46 Fra norrønt: bli blå eller få et blått skjær.

https://snl.no/annulus_-_sopp
https://mushroomobserver.org/image/show_image/40275?obs=19885&q=1l5Op
https://psychedelicreview.com/blue-bruising-psilocybin-mushroom-bluing-reaction/
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Hatt

Form

Hatten til Spiss fleinsopp er som oftest relativt spiss og har gjerne en karakteristisk papill .48

Papillen kommer dog først frem når den geleaktige hatten man ser hos unge indivder har tørket
noe. På de to bildene under kan man sammenligne hatten på forskjellige stadier i aldrings- og
tørkeprosessen.

I bildet til venstre ser man to unge individer som
enda ikke har utviklet papillen.

Hatten er gjerne høyere enn den er bred, og dette
kombinert med den spisse formen og papillen
ligger bak det vitenskapelige navnet den har fått .49

Farge og konsistens

Hatten varierer i farge fra henholdsvis
kremgul/mørkebrun når den er fuktig/våt, til
offwhite/lysegul i tørket tilstand. Hatten får også
gjerne en mørk rand nederst etter hvert som den
slipper sporer, hvilket er et resultat av at disse
fester seg i underkanten av hatten.

49 I navnet P. semilanceata betyr semi “halvveis” mens “lance” refererer til et “spisst støt- eller kastevåpen
med langt skaft”. Sammen utgjør betydningen altså “halvveis lanseformet”.

48 Man må være klar over at andre arter også kan ha spiss hatt som er utstyrt med papill. Dette innebærer
at disse trekkene alene ikke kan danne grunnlag for en positiv artsbestemmelse av Spiss fleinsopp.

https://ordbok.uib.no/semi
https://ordbok.uib.no/lanse
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Bilde (utsn.) av A. Rockefeller benyttet iht. CC BY 4.0

I ung og/eller fuktig tilstand er hattens konsistens geleaktig, og i motlys fremstår ofte tuppen
nærmest gjennomsiktig. Skivene kan også ofte skimtes fra utsiden som mørke vertikale
streker som går helt fra tuppen og ned til bunn av hatten (se bilde over til venstre).

Fleinsoppene har også en karakteristisk geleaktig elastisk membran (“pellicle”) som i fuktig
tilstand kan pilles av hatten ved å bruke negler, et knivblad eller en pinsett. Se eksempel her.

https://www.inaturalist.org/observations/4742694
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/106599310/original.jpg?1607213708
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Når soppen blir eldre og tørker går konsistensen fra geleaktig til læraktig, og den elastiske
membranen tørker inn, får en hvitaktig farge og kan ikke lenger fjernes fra hatten.

Skiver og sporer

Spiss fleinsopp er som nevnt tidligere en såkalt skivesopp. Dette innebærer at den under hatten
har skiver og ikke rør, pigger eller ribber som man finner hos en del andre arter. Skivenes
funksjon er å utvikle, oppbevare og spre soppens sporer.

Antallet skiver varierer fra 15 til 27, og disse er i utgangspunktet lysebrune før de blir
mørke-grå og til slutt brun-lilla etter hvert som sporene de bærer modnes.

Legg merke til at skivene ikke er festet i en 90-graders vinkel til stilken, men har et
festepunkt som sitter helt øverst på toppen av denne (“adnexa”) .50

Selve sporene har en mørk brun-lilla farge, og kan benyttes som et hjelpemiddel i forbindelse
med identifisering av soppen.

50 Psilocybin mushrooms of the world, Paul Stamets (1996), s. 142

https://en.wikipedia.org/wiki/Lamella_(mycology)
http://www.google.com/search?q=psilocybin+mushrooms+of+the+world+pdf
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Dette gjøres ved at man lager et sporeavtrykk og observerer hvilken farge avtrykket resulterer i.
Fremgangsmåten for å gjøre dette er svært enkel:

1) Kutt av stilken så tett inntil hatten som mulig.
2) Legg hatten på et hvitt ark og drypp en dråpe vann på den.
3) Sett et glass e.l. over hatten og vent 4-6 timer.
4) Fjern glasset og soppen, og studer sporeavtrykket som ligger igjen på arket.

Merk at eldre og tørkede sopp i de fleste tilfeller ikke vil produsere et avtrykk med metoden
angitt over, da de enten har sluppet alle sporene eller ikke kan avgi disse i inntørket tilstand.

Sporeavtrykk av Boussole folle, benyttet iht. CC BY-SA 4.0.

Oppsummering

Generelt Stilk Hatt Farge og konsistens Skiver og sporer

Spiss fleinsopp
er liten.

Vokser ikke på
skogbunn, trevirke

eller møkk.

Vokser i gress.

1-3,5 mm tykk.

Ofte robust.

Tørker ofte raskt
og blir da
kremgul.

Snirkler og snor
seg.

Aldri utstikkende
ring (“Annulus”).

Ofte spiss.

Ofte papill.

Ofte
gjennomsiktig

tupp når
fuktig.

Membran når
fuktig.

Farge er avhengig av
fuktighetsnivå.

Geleaktig når fuktig.

Læraktig når tørr.

Ofte mørk rand
nederst når sporene

slipper.

15-27 skiver.

Lysebrune skiver
som først blir
mørke-grå og

deretter brun-lilla
når sporene eldes.

Skivene festet øverst
på stilken og ikke i
90-graders vinkel

mot denne.

https://no.wikipedia.org/wiki/Sporeavtrykk
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Empreinte_de_spore_Psilocybe_semilanceata.jpg#filelinks
https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Boussole_folle
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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Forvekslingsarter

Dersom man ekskluderer de store soppene, de som vokser i feil habitat og deretter de som
ikke har skiver så sitter man igjen med relativt få reelle forvekslingsarter. Det er dog en hel del
arter som ligner på Spiss fleinsopp eller deler noen av de samme trekkene, og det er viktig å bli
godt kjent med disse slik at de lettere kan skilles fra hverandre.

Det er av vital betydning at man er inneforstått med at det finnes giftige og potensielt
dødelige forvekslingsarter, og viktigheten av å sette sikkerheten i høysetet kan ikke
understrekes tydelig nok. Man bør derfor bruke god tid på å studere bildene og beskrivelsene i
Vedlegg 3 - Forvekslingsarter nøye før man selv setter av sted på leting etter Spiss fleinsopp.

Videre kan også flytskjemaet i Vedlegg 2 være et nyttig verktøy, men man må være klar over at
dette alene ikke nødvendigvis klarer å skille Spiss fleinsopp fra alle forvekslingsartene siden
mange av de små brune soppene dessverre ligner mye på hverandre.

Klarer du å plukke ut den Spisse fleinsoppen på bildene under ?51

Bilde 1 fra venstre av Jens Søgaard Hansen. Benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Bilde 2 fra venstre av terrabuona. Benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Bilde 3 fra venstre av lizziepop. Benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Bilde 4 fra venstre av Lynn Ovenden. Benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Bilde 5 fra venstre av sporaddict. Benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

51 På bildene ser man fra høyre Silketrevlesopp, Spiss trevlesopp, Vanlig kjeglesopp, Sitronkragesopp og deretter Spiss fleinsopp helt til venstre.

https://www.inaturalist.org/people/jensshansen
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/62290387
https://www.inaturalist.org/people/terrabuona
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/74664312
https://www.inaturalist.org/people/lizziepop
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/10937737
https://www.inaturalist.org/people/lynneo
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/57634950
https://www.inaturalist.org/people/sporaddict
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/63129834
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6. Inntak av Spiss fleinsopp
Dosering

Å velge riktig dosering av Spiss fleinsopp er svært viktig; men dessverre også noe utfordrende.
Årsaken til dette er mangefasettert, og har bakgrunn i elementer som:

- Det er en naturlig variasjon i innhold av virkestoff fra sopp til sopp.
- Forskjellige individer reagerer forskjellig på samme dose.
- En person kan respondere forskjellig på den samme dosen avhengig av dagsform og

setting.
- Matinntak i forkant av trippen påvirker dens intensitet og lengde.
- Kroppen opparbeider seg raskt kraftig toleranse mot virkestoffene.

Det er videre viktig å være klar over at forholdet mellom størrelsen på dosen og opplevd effekt
ikke nødvendigvis er lineært, og en dobling av dosen kan utgjøre atskillig mer enn en
dobling av effekten. Det anbefales derfor at man øker dosen inkrementelt fra gang til gang for
å maksimere sannsynligheten for at man holder ruseffekten innenfor komfortable og trygge
rammer.

Det er i utgangspunktet ingen fasit på hvilken mengde Spiss fleinsopp som utgjør en adekvat
dosering, men i en studie ved Johns Hopkins universitetet i 2011 ble dosene liten-medium-stor i52

tabellen under benyttet. Ha i mente at denne studien ble utført i en trygg klinisk setting, og hvor
deltakerne ble både godt forberedt og fulgt opp i etterkant.

Mikrodose
~0,1 - 0,3 mg

psilocybin

Førstegangsdose
~5 mg

psilocybin

Liten
~10 mg

psilocybin

Medium
~20 mg

psilocybin

Stor
~30 mg

psilocybin

Tørket
Spiss

fleinsopp
0,1 - 0,3 gram 0,5 gram 1 gram 2 gram 3 gram

52 Psilocybin Occasioned Mystical-Type Experiences: Immediate and persisting Dose-Related Effects, Griffiths
et al., Psychopharmacology (2011) 218, pp. 649-665

https://www.researchgate.net/publication/51220128_Psilocybin_Occasioned_Mystical-Type_Experiences_Immediate_and_Persisting_Dose-Related_Effects
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En studie på forholdet mellom brukervekt, psilocybin-dosering og subjektiv ruseffekt gir en53

god indikasjon på at det ikke er nødvendig å justere dosen av Spiss fleinsopp basert på
kroppsvekt:

“Across a wide range of body weights (49 to 113 kg) the present results showed no evidence that
body weight affected the subjective effects of psilocybin”.

Den samme studien påpeker dog at det er store individuelle forskjeller på hvordan man
reagerer på psilocybin uavhengig av kroppsvekt:

“(...) our results also show substantial variability in response to psilocybin across individuals,
independent of body weight, suggesting some patients may necessitate higher dosage in order to
receive clinical benefit based on factors yet to be determined. Personality factors (i.e., absorption),
mental state before drug sessions (e.g., emotional excitability), and environment in which the drug is
administered (e.g., PET scanner) have been associated with subjective responses to psilocybin
(Studerus et al., 2012), consistent with long-standing assertions that psychedelic drug effects may be
heavily influenced by extra-pharmacological factors often referred to as “set and setting”
(Hartogsohn, 2016)“.

Med bakgrunn i denne kunnskapen er det svært viktig at man starter forsiktig og med en
relativt lav dose, og eventuelt øker doseringen etter hvert som man blir komfortabel med egen
respons på virkestoffene.

Den observante leser vil registrere at beskrivelsen av opplevde effekter på de neste sidene
inneholder færre referanser enn resten av boken. Årsaken til dette er først og fremst at det ikke
foreligger konklusiv forskning om temaet, og at det er svært store individuelle forskjeller på
hvordan man responderer på inntak av psilocybin.

Anse derfor de følgende beskrivelsene som veiledende og anekdotiske betraktninger, og se
heller til f.eks. denne studien for gode kvalitative data.

Mikrodose (0,1-0,3 gram)

En mikrodose av et rusmiddel utgjør gjerne 5-10 % av en ordinær brukerdose. Intensjonen
med en slik dose er å høste noen av de positive effektene assosiert med å benytte rusmiddelet,
men uten å ta en dose som er høy nok til å gi merkbar ruseffekt.

53 Optimal dosing for psilocybin pharmacotherapy: Considering weight-adjusted and fixed dosing approaches,
Garcia-Romeu et al., Journal of Psychopharmacology, Vol: 35 Issue 4, pp. 353-361

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0030800
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269881116677852
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.09.142802v1.full
https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0269881121991822
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Det finnes ingen oppleste og vedtatte normer om hvor mye en mikrodose av Spiss fleinsopp
utgjør, men i en studie med 225 deltakere som mikrodoserte med psilocybin utgjorde en54

gjennomsnittlig dose 0,3 gram tørket soppmateriale.55

Foreløpig foreligger det ikke konklusiv forskning om mikrodosering av Spiss fleinsopps
langsiktige positive eller negative effekter, og man bør derfor på generelt grunnlag utvise stor
forsiktighet rundt utøvelse av denne praksisen .56

Førstegangsdose (0,5 gram)

Som beskrevet innledningsvis i dette kapittelet er det av avgjørende betydning at man starter
med en forsvarlig dose første gang man prøver Spiss fleinsopp.

Dette er primært fordi vi mennesker reagerer forskjellig på de psykoaktive virkestoffene, og man
sikrer seg således mot å ta en dose som gir alt for høy ruseffekt med tilhørende potensielle fare-
og usikkerhetsmomenter.

For de fleste brukere vil 0,5 gram tørket Spiss fleinsopp sannsynligvis gi relativt svake
psykedeliske effekter som inkluderer noe eufori og forsterkede sanseinntrykk som at farger
oppleves kraftigere og musikk dypere.

Liten dose (1 gram)

En liten dose Spiss fleinsopp vil i de fleste tilfeller gi klart merkbare psykedeliske utslag på ens
oppfattelse av virkeligheten.

Sannsynligvis vil man oppleve at objekter (typisk planter) «puster», og se todimensjonale
synshallusinasjoner ved lukkede øyne. Sistnevnte arter seg gjerne som fraktaler som beveger seg
sammen med eventuell musikk man lytter til.

Subtile endringer i oppfattelsen av tid er også sannsynlig på denne dosen, og det kan for
eksempel være utfordrende å stadfeste hvor lang tid det har gått siden sist man sjekket klokken.
Denne endringen i tidsoppfatningen gir også utslag i hvordan musikk oppleves, og noen hevder
å for eksempel oppdage nye elementer i låter eller stykker de kjenner godt fra før.

56 Det er også verdt å merke seg at et legemiddel (“Fen-Phen”) som binder seg til serotonin-2B-reseptorer i
hjernen ble trukket fra markedet da det kunne føre til hjerteklaffsykdom. Psilocybin på sin side binder seg
primært til serotonin-2A-reseptorer, men det foreligger ikke forskning som tilsier at det er trygt å innta
dette stoffet over en lengre tidsperiode.

55 Denne mengden (0,3 gram) fremstår som noe høy til å være en mikrodose, da den sannsynligvis for
mange ligger i grensenland til å gi merkbar ruseffekt.

54 A systematic study of microdosing psychedelics, Polito et al., PLoS One (2019; 14(2): e0211023.

https://en.wikipedia.org/wiki/Fenfluramine/phentermine#Adverse_effects
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3179857/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6364961/
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En dose på ett gram vil også kunne gi somatiske symptomer som endret puls og blodtrykk,
kvalme, hyppig vannlating, diaré, trykk i brystet, synsforstyrrelser og mer til.

Videre er det også dokumentert opplevelser av angst og frykt, forvirring, panikk, depresjon,
negative tankemønstre og andre vanskelige opplevelser på denne dosen.

Medium dose (2 gram)

Ved en medium dose Spiss fleinsopp kan man forvente de samme effektene som ved en liten
dose, men naturligvis i mye større grad. Hallusinasjoner som på mindre doser var
todimensjonale kan tillegges enda en dimensjon, og være synlige selv ved åpne øyne. Sjansen
for å oppleve synestesi øker også, men man opplever nødvendigvis ikke ego-død eller de helt57

sinnsyke opplevelsene som det rapporteres om på høyere doser .58

En medium dose Spiss fleinsopp er ikke noe å kimse av, og man må huske at man har å gjøre
med et kraftig og potent hallusinogen med evne til å fremkalle psykedeliske opplevelser og
midlertidige psykoselignende tilstander.

Stor dose (3 gram)

Duglas Adams’ beskrivelse av drinken Pan Galactic Gargle Blaster fra boken Haikerens guide til
Galaksen kan være beskrivende på opplevelsen en stor dose Spiss fleinsopp kan gi:

“(...) the effect of which is like having your brains smashed out
with a slice of lemon wrapped round a large gold brick.”

Ved en så stor dose Spiss fleinsopp er det overhengende
sannsynlig at man mister bakkekontakten totalt.

Opplevelsen er preget av synsforstyrrelser og/eller
hallusinasjoner, samt kraftige forstyrrelser av kognitive
funksjoner.

Evnen til å føre samtaler eller redegjøre for seg selv er
svekket eller totalt fraværende, og man bør absolutt følges
opp av en tripp-sitter som kan ivareta sikkerheten så lenge59

økten varer.

59 Dette bør være en edru(!) person som man kjenner godt og stoler på.

58 Et utvalg av disse finner man i Vedlegg 6 - Turrapporter.

57 Sammenblanding av sanser.

https://no.wikipedia.org/wiki/Synestesi
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Inntaksmetoder

Det sies at Spiss fleinsopp både smaker og lukter svakt av jord. Noen synes at det er helt greit å
innta soppen på en måte hvor dette kommer klart frem, mens andre igjen ønsker å maskere den
naturlige smaken og aromaen så mye som mulig. Det finnes i utgangspunktet ingen fasit over
hva som er den beste inntaksmåten, og brukeren står fritt til å for eksempel:

- spise soppen hel mens den fremdeles er fersk,
- spise den hel i tørket form,
- kverne eller kutte den i biter og deretter:

- nyte den som te,
- blande den i yoghurt,
- røre den ut i juice og “shotte”,
- fylle den i tomme gel-kapsler og innta som en pille.

Når det kommer til metode for inntak er det altså bare fantasien som setter grenser, og det er
som nevnt opp til den enkelte å bestemme hvordan man vil innta soppen . Det er dog ett60

element som er svært viktig å gjennomføre korrekt i forbindelse med forberedelsene, og det er
nøyaktig dosering(!).

Det anbefales på det sterkeste å dosere soppen basert på vekt og ikke antall sopp, da
størrelsen (og dermed mengden virkestoff) varierer mye fra sopp til sopp , . Små individer61 62

inneholder generelt også en høyere konsentrasjon av virkestoff enn de større, noe som kan
medføre at man doserer for høyt om man øker antallet sopp for å kompensere for at de individuelle
soppene er små.

Ved å kverne opp de tørkede soppene og deretter blande soppmaterialet homogeniserer man
virkestoffene og gjør det enklere å dosere, spesielt ved gjentakende bruk fra samme batch.

For å veie opp soppen nytter det ikke å benytte en standard kjøkkenvekt, da disse vanligvis har
en gradering på (hele) 1 gram. Man må derimot anskaffe en digital gramvekt som opererer med
en oppløsning på minst 0,1 gram. Bare med en slik i hende kan man være helt sikker på at dosen
man inntar faktisk korresponderer med ønsket mengde.

62 Psilocybin in Finnish Psilocybe semilanceata, Jokiranta et al. (1984), Journal of Medicinal Plant Research,
No. 3, June, pp. 205-284

61 The Content of Psilocybin in Norwegian Psilocybe semilanceata, Christiansen et al. (1981), Journal of
Medicinal Plant Research Vol. 42, pp. 229-235

60 Det sies at å trekke te på soppen i stedet for å innta hele soppmaterialet kan forhindre eller redusere
kvalme og mageproblemer underveis i trippen. Folkehelseinstituttet presiserer også i heftet Giftige sopper
at all sopp bør varmebehandles før den inntas. Noen sverger også til å spise litt ingefær i forkant for å
videre forhindre eventuell kvalme.

https://www.amazon.com/s?k=empty+gelatine+capsules&ref=nb_sb_noss_2
https://www.researchgate.net/profile/Esteri_Ohenoja/publication/6467055_Psilocybin_in_Finnish_Psilocybe_semilanceata/links/57dfcaed08ae0c5b65647d5a/Psilocybin-in-Finnish-Psilocybe-semilanceata.pdf
https://www.samorini.it/doc1/alt_aut/ad/christiansen.pdf
https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/giftige-sopper/
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Tilberedning av fleinsopp-te

Som nevnt på forrige side anbefaler Folkehelseinstituttet at all sopp varmebehandles før inntak,
og derfor gis det her en rask innføring i hvordan man brygger fleinsopp-te.

Av utstyr og ingredienser behøver man:

- En halv liter varmt vann (ca. 80 C ).63

- En nøye oppmålt mengde Spiss fleinsopp.
- To kopper (hvorav en må romme minst 4 dl).
- En liten sil, alternativt et kaffefilter.
- Noe koffeinfri te (løsvekt eller poser) og ev. annen smakstilsetning som f.eks. honning.

Fremgangsmåte:

1) Kutt opp soppen i små biter med en skarp kniv og en skjærefjøl, eller en kjøkkenmaskin
som passer til formålet.

2) Kok opp vannet og la det avkjøle seg noe.
3) Ha soppmaterialet i den ene koppen og hell over ca. 2 dl vann.
4) Tilsett den koffeinfrie teen og ev. annen smakstilsetning.
5) La trekke i ca. 10 minutter under sporadisk omrøring.
6) Plasser silen over den andre koppen (må romme 4 dl), og hell deretter over innholdet

slik at soppmaterialet fanges i silen. Benytt gjerne en skje for å presse ut så mye væske
som mulig.

7) Putt soppmaterialet tilbake i den første koppen, og gjenta trinn 3-6 en gang til for å få ut
eventuelt gjenværende virkestoff. Kast deretter soppmaterialet.64

Hvor fort og kraftig trippen setter inn er avhengig av hvor raskt man inntar fleinsopp-teen.

Dersom man styrter teen vil den innledende fasen i trippen (“come up”) oppleves mer intens
enn om man for eksempel nipper til den i en halvtimes tid.

64 Noen velger å også spise selve soppmaterialet for å få med seg siste rest av virkestoff, men dette er ikke
nødvendig.

63 Nøyaktig hvilken temperatur som er optimal for å bevare mest mulig av potensen i soppen er foreløpig
uavklart. Det sies at psilocin er mer flyktig enn psilocybin, og da Spiss fleinsopp primært inneholder det
sistnevnte vil sannsynligvis ikke så mye av trippen fordampe selv ved bruk av veldig varmt vann.
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Trippens tre stadier

En tripp består gjerne av tre distinkte faser. Hvor lenge både trippen som helhet og de
forskjellige fasene varer er svært variabelt med bakgrunn i individuelle fysiologiske forskjeller,
dosestørrelse, dagsform og hvor mye man har spist på forhånd. De følgende tidsparameterne må
med bakgrunn i dette kun anses som veiledende .65

1) Come up - varighet ≈ 30-90 minutter

2) Platået - varighet ≈ 1-3 timer

3) Come down - varighet ≈ 1-3 timer

Den første fasen (come up) kan for mange oppleves som noe ubehagelig da de somatiske
effektene relativt raskt melder sitt inntog. Alle vil oppleve endringer i hjertefrekvens, ⅘ får
endringer i blodtrykk, noe under halvparten blir kvalm og en fjerdedel opplever skjelvinger . I66

tillegg er det selvfølgelig naturlig — og sunt! — at man er nervøs for det som venter, og det kan
føre til at man føler seg anspent og litt urolig.

De første psykogene effektene som setter inn er ofte milde synsforstyrrelser i form av at objekter
som er i ro bølger og beveger seg, og man opplever at det kan bli vanskelig å konsentrere seg eller
styre egne tanker i den retningen man selv vil.

Når disse effektene først har satt inn øker de raskt i intensitet og omfang, og favner snart store
deler av spekteret over de psykedeliske effektene beskrevet i figurene 1 og 2 fra studien How
does it feel to be on psilocybin?(...) .67

På trippens platå vil den innledende kvalmen som noen opplever gjerne ha gitt seg, og
ruseffekten for de fleste oppleves relativt jevn og uten store variasjoner i styrke og intensitet.

Etter hvert som trippen begynner å avta vil man legge merke til at den går over til å komme i
bølger, og man vil ha kortere perioder hvor man føler seg tilnærmet normal og med full
bakkekontakt før en ny bølge kommer duvende. Denne fasen kan vare relativt lenge, og man bør
være forsiktig med å gjenoppta ordinære hverdagslige sysler før man er sikker på at man har
lagt alt av ujevnt farvann bak seg.

67 How does it feel to be on psilocybin? Dose-response relationships of psilocybin-induced subjective
experiences in humans, Hirschfeld, Schmidt, Journal of Psychopharmacology Vol. 35 issue: 4 pp.: 384-397
(2021)

66 Se side 10 i denne boken for komplett liste over somatiske effekter.

65 Se også til figuren på side 12 i denne boken. Den presenterer opplevd intensitet i vertikalaksen og tid i
horisontalaksen for 8 deltakere som inntok psilocybin i forbindelse med en forskningsstudie.

https://journals.sagepub.com/na101/home/literatum/publisher/sage/journals/content/jopa/2021/jopa_35_4/0269881121992676/20210413/images/large/10.1177_0269881121992676-fig1.jpeg
https://journals.sagepub.com/na101/home/literatum/publisher/sage/journals/content/jopa/2021/jopa_35_4/0269881121992676/20210413/images/large/10.1177_0269881121992676-fig2.jpeg
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881121992676
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881121992676
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[mind]Set og Setting

Man behøver ikke lese mange sidene om psykedelika — verken faglitteratur eller annet — før
man snubler over begrepet Set og Setting, og deretter vil det garantert dukke opp igjen med
jevne mellomrom etter hvert som man utforsker temaet videre.

Bakgrunnen for dette er den sentrale rollen konseptet Set og Setting har fått i forbindelse med
forskning på — og bruk av — psykoaktive stoffer. Uttrykket har sitt opphav hos den
kontroversielle Harvard-psykologen Timothy Leary som introduserte det i forbindelse med et
foredrag han holdt for den amerikanske psykologforeningen på begynnelsen av 1960-tallet .68

Begrepet refererer bredt til de psykologiske, sosiale og kulturelle parameterne som former
responsen til psykedeliske rusmidler , og i kondensert form kan man si at essensen utgjør69

følgende: “Use [psychedelics] only at a good time, in a good place, with good people.”

Spesifikt refererer ordet Set til intensjonene, forventningene og sinnstilstanden man møter
opplevelsen med, mens ordet Setting skildrer miljøet og rammene rundt trippen .70

For øke sjansen for en god opplevelse er det viktig at man tar dette aspektet seriøst, og legger
ned en del energi i å tilrettelegge for et best mulig Set og Setting som bakteppe for opplevelsen.

For å bistå i forberedelsen av et best mulig Set og Setting kan det være en fordel å sette seg inn
Yale Universitetets Håndbok for psilocybin-assistert behandling av depresjon da denne tar for seg71

de viktigste aspektene knyttet til Set og Setting, og man kan være sikker på at denne
informasjonen holder høy kvalitet og er faglig velfundert.

71 Se spesielt følgende kapitler: 3.0-3.5, 6.9a-c, 6.9i.

70 Psychedelic Harm Reduction and Integration: A Transtheoretical Model for Clinical Practice, Ingmar
Gorman et al., frontiers in Psychology, 15. Mars 2021

69 Constructing drug effects: A history of set and setting, Ido Hartogsohn, Independent Scientific Committee
on Drugs, SAGE Drug Science, Policy and Law 3(0) pp. 1-17

68 Foredraget var navngitt Drugs, Set & Suggestibility og ble avholdt 9. September 1961.

https://en.wikipedia.org/wiki/Timothy_Leary
https://www.researchgate.net/publication/343645122_The_Yale_Manual_for_Psilocybin-Assisted_Therapy_of_Depression_using_Acceptance_and_Commitment_Therapy_as_a_Therapeutic_Frame
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.645246/full
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/2050324516683325
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Planlegging og forberedelser

Planleggingen av en tripp kan utrolig nok være ganske omfattende og omstendelig, og
kompleksiteten og omfanget er i stor grad avhengig av den enkeltes jobb- og familiesituasjon.

Er man for eksempel i fullt arbeid og har den daglige omsorgen for barn må trippen nøye
planlegges inn i familiekalenderen på samme måte som alle andre aktiviteter, og første
tilgjengelige trippdato kan ligge ukesvis — eller månedsvis — frem i tid.

Dersom det er første gang man utforsker psykedelika — eller man skal ta en større dose enn man
er vant til — bør man også organisere en tripp-sitter, og planleggingen vil da kompliseres
ytterligere siden man er avhengig av at det hele skal klaffe for to personer og ikke bare for en
selv!

I tillegg må man finne et formålstjenlig sted for å gjennomføre trippen. Dette bør være et
behagelig sted man ikke blir forstyrret, hvor man kan legge til rette for forutsigbare rammer
og hvor man har tilgang til toalettfasiliteter. Man bør videre ha muligheten til å regulere miljøet
rundt seg; dvs. at man selv kan styre temperatur, øke og dempe belysningen og så videre.

To eksempler på slike lokasjoner er egen eller venners bolig eller hytte . Steder man bør styre72

unna og som er fullstendig uegnet om man mangler erfaring med psykedelika er:
på festival, på byen, på fest, på toget, på danskebåten eller i parken.

Man må også være helt sikker på at man i løpet av trippen ikke vil bli forstyrret av uinnvidde
familiemedlemmer, venner, bekjente, kollegaer eller andre som kan påvirke seansen negativt.

Dersom man har anskaffet en tripp-sitter bør man introdusere vedkommende til artikkelen
Human Hallucinogen Research: Guidelines for Safety , samt kapittel 6.9 (pkt. d-i) i The Yale73

Manual for Psilocybin-Assisted Therapy of Depression i forkant av trippen slik at vedkommende74

kan stille best mulig forberedt til oppgaven .75

Ideelt sett bør man også sette av en del tid både i for- og etterkant av trippen, slik at man har
god tid til å forberede seg og komme i riktig mindset før opplevelsen, og deretter har tid til å roe
seg ned og starte prosessen med å integrere opplevelsen på en god måte når den er over.

75 James Fadimans bok The Psychedelic Explorer's Guide utgjør også god lesing for en tripsitter.

74 The Yale Manual for Psilocybin-Assisted Therapy of Depression, Sloshower et al., pre-print 2020

73 Human Hallucinogen Research: Guidelines for Safety, Johnson et al., Journal of Psychopharmacology (2008)
22(6), pp. 603-620

72 Mange foretrekker å trippe i naturen, men dette er noe man bør være svært forsiktig med å utforske i
starten av sitt bekjentskap med psykedelika, da man har mindre kontroll over miljøet i en slik setting.

https://en.wikipedia.org/wiki/James_Fadiman
https://www.goodreads.com/book/show/9721527-the-psychedelic-explorer-s-guide
https://www.researchgate.net/publication/343645122_The_Yale_Manual_for_Psilocybin-Assisted_Therapy_of_Depression_using_Acceptance_and_Commitment_Therapy_as_a_Therapeutic_Frame
https://www.researchgate.net/publication/5259182_Human_Hallucinogen_Research_Guidelines_for_Safety
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Yale-manualen (pkt. 6.9i) kommer for øvrig med følgende anbefalinger og forholdsregler i
forbindelse med bruk av psilocybin i behandlingsøyemed:

- Man bør ikke drikke alkohol eller innta andre rusmidler i uken i forkant av trippen.
- Man bør begrense stressfaktorer i dagene før trippen, og gjerne tilbringe noe tid i

naturen da dette bidrar til å redusere stress. Skjermtid bør også reduseres.
- Man bør unngå å innta kraftige måltider eller krydret mat i forkant av trippen.
- På trippdagen bør man være godt uthvilt, og helst ha spist et lett og fettfattig måltid.
- Man bør ha på seg løse og komfortable klær, og helst være kledd i flere lag slik at man

enkelt kan regulere kroppstemepraturen ved å ta på eller fjerne klesplagg.
- Man bør ha fri fra jobb etter tripp-dagen for å kunne reflektere over opplevelsen og

hente seg inn igjen.
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Nistepakke

Man rekker gjerne å bli sulten i løpet av en tripp da disse ofte varer lengre enn et typisk
måltidsintervall. Av naturlige årsaker kan det være utfordrende — og også direkte farlig — å
kokkelere underveis, så det anbefales derfor å smøre nistepakke i forkant slik at man er forberedt
når behovet for mat melder seg. Trippen kan også oppleves og føles ganske lang og intens, og et
godt måltid kan bidra til å stykke den opp noe. Måltidet kan også fungere som en velkommen
distraksjon om trippen tar en negativ vending og blir utfordrende.

Siden psykedelika endrer ens tolkning av sanseopplevelser, er det en interessant og verdifull
opplevelse i seg selv å eksperimentere med mat som varierer i smak, form, farge og konsistens.

På bildet under kan man se et eksempel på hvordan en nistepakke kan se ut. Legg merke til at
den inneholder et vidt spekter av variablene beskrevet i avsnittet over. Husk også å pakke
tilstrekkelig med vann eller annen ikke-alkoholholdig væske!
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Tripp-musikk

Musikk som føles som en reise og som har glidende sømløse overganger utgjør gode kandidater
som musikalske følgesvenner på turen. Eksempler på dette er for eksempel Pink Floyds The Dark
Side of the Moon (1973) og The Division Bell (1994). Det finnes også flere gode alternativer blant
klassisk musikk som f.eks. Vivaldis De Fire Årstider, og Brahms Ein
deutsches Requiem.

Mange sverger også til elektronisk-psykedelisk musikk som for
eksempel Shpongle eller Infected Mushroom, mens andre igjen har
gitt uttrykk for at Susanne Sundførs Music For People In Trouble
(2017) utgjør en god kandidat.

Å høre på musikk man har lyttet mye til er også et alternativ da det
gir en forankring til noe man kjenner godt, men på den andre siden
kan det potensielt forhindre nye opplevelser underveis da man
allerede har opplevelser knyttet til denne musikken fra før:

“If music is too familiar, it can reduce the ability to have a new
experience, because you already had an experience with that song
before in your life.”76

Psykologen Bill Richards ved Johns Hopkins-universitetet har
utviklet og kultivert en spilleliste som benyttes i forbindelse med77

vitenskapelige studier hvor det gis psilocybin til deltakerne.

Man kan lese litt om bakgrunnen og rekkefølgen for musikken som
er valgt her. Merk også at det i desember 2020 ble publisert en
studie hvor det sås tvil om den typiske vestlige klassiske musikken faktisk har unike terapeutiske78

fordeler sammenlignet med annen musikk.

Det anbefales uansett å gjøre klar musikk og spillelister i forkant, slik at fikling med teknikken
ikke utgjør et forstyrrende element underveis i trippen.

Å lage en egen spilleliste for å hente seg inn igjen dersom trippen tar en negativ vending er heller
ingen dum ide. Denne spillelisten fyller man med musikk som man har sterke positive

78 Set and setting: A Randomized Study of Different Musical Genres in Supporting Psychedelic therapy,
Strickland et al., ACS Pharmacology & Translational science (2021), 4, 2, pp. 472-478

77 Tilgjengelig på Spotify, Tidal og Apple Music under søkestrengen “Johns hopkins psilocybin”.

76 How to Pick Music for People on LSD, From a scientist Whose job that is, Vice.com

https://www.allmusic.com/album/the-dark-side-of-the-moon-mw0000191308
https://www.allmusic.com/album/the-dark-side-of-the-moon-mw0000191308
https://www.allmusic.com/album/the-division-bell-mw0000113053
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Four_Seasons_(Vivaldi)
https://no.wikipedia.org/wiki/Ein_deutsches_Requiem
https://no.wikipedia.org/wiki/Ein_deutsches_Requiem
https://www.allmusic.com/artist/shpongle-mn0000038210
https://www.allmusic.com/artist/infected-mushroom-mn0000087910
https://www.allmusic.com/album/music-for-people-in-trouble-mw0003063474
https://www.inverse.com/article/38980-psilocybin-mushroom-playlist-research
https://www.researchgate.net/publication/348060024_Set_and_Setting_A_Randomized_Study_of_Different_Musical_Genres_in_Supporting_Psychedelic_Therapy
https://www.vice.com/en/article/vv7b5b/how-to-pick-music-for-people-on-lsd-from-a-scientist-whose-job-that-is
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assosiasjoner knyttet til, og dersom ting blir vanskelig underveis kan man bytte til denne for å
snu stemningen i en mer positiv retning.

Mestringsstrategier

Det er ikke til å stikke under en stol at noen brukere får veldig krevende opplevelser under
påvirkning av Spiss fleinsopp, og det kan derfor være en god ide å ha klar en verktøykasse med
mestringsstrategier som kan benyttes dersom trippen tar en uønsket dreining. Dette kan utarte
seg i form av angst, rastløshet, uvirkelighetsfølse/depersonalisasjonsfenomen, forvirring,
regelrette psykosetilstander og annet .79

Man kan også se til artikkelen Day trip to hell: A mixed methods
study of challenging psychedelic experiences for mer informasjon80

om psykedeliske kriser (“bad trips”) som kan oppstå.

Hvilke strategier som virker best varierer fra person til person, og
den enkelte må prøve seg frem for å finne ut hva som gir best
resultater for seg selv i den enkelte situasjon.

Noen eksempler på mestringsstrategier kan være:

- Flytte seg til et annet rom.
- Bytte aktivitet.
- Øke eller dempe belysningen, eventuelt skru lyset helt av.
- Bytte musikk til en up-beat spilleliste som man har forberedt i forkant.
- Spise den forberedte nistepakken.
- Ta en kald dusj.
- Fortelle seg selv at man tripper fordi man har inntatt et psykoaktivt stoff som er fysisk

ufarlig, og at trippen snart vil gå over av seg selv (gjenta gjerne som et mantra).
- Finne en spesifikk ting i det umiddelbare miljøet å fokusere intenst på. Om man lytter til musikk

kan man også forsøke å fokusere utelukkende på kun ett av instrumentene for å spisse
oppmerksomheten og unngå at tankene flyter av sted.

- Enkle pusteøvelser hvor man fokuserer på å roe ned pustefrekvensen og puste med magen .81

- Om man føler seg overstimulert (mentalt eller sensorisk) kan man legge seg ned i et stille, mørkt
rom og dekke til for øynene en stund.

- Bevisst forsøke å ikke stritte i mot, men la trippen ta styringen og følge den dit den går.

81 Se Yale-manualen, pkt 6.9e for inføring i forkant av trippen om dette anses som aktuelt å benytte seg av.

80 Day trip to hell: A mixed methods study of challenging psychedelic experiences, Petter Grahl Johnstad,
Journal of Psychedelic Studies, Mai 2021

79 Harm potential of magic mushroom use: A review, Amsterdam et al., Regulatory Toxicology and
Pharmacology, Vol 59, Issue 3, April 2011, pp. 423-429

https://sml.snl.no/depersonalisasjonsfenomen
https://no.wikipedia.org/wiki/Psykedelisk_krise
https://www.researchgate.net/publication/343645122_The_Yale_Manual_for_Psilocybin-Assisted_Therapy_of_Depression_using_Acceptance_and_Commitment_Therapy_as_a_Therapeutic_Frame
https://akjournals.com/view/journals/2054/aop/article-10.1556-2054.2021.00155/article-10.1556-2054.2021.00155.xml?body=contentSummary-23579
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.689.6519&rep=rep1&type=pdf
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Vedlegg 1: En guide til sanking

Generell informasjon

Spiss fleinsopp vokser i Norge fra Lindesnes i sør til Troms og Finnmark i nord . Sesongen varer82

gjerne fra ultimo juli og til første snøfall, men med regionale variasjoner med bakgrunn i
temperatur og nedbør. Størst hell har man gjerne i september (“sopptember”) og oktober
(“sopptober”), og når temperaturen på nattestid har har falt under 10 plussgrader.

Et godt tips er å starte letingen noen dager etter kraftig regn som har etterfulgt en lengre
tørkeperiode, samt når soppen starter å vise seg på vei til jobb, i hagen og andre naturlige steder
man kommer over den i hverdagen.

Det som virkelig er alfa & omega er å identifisere soppen korrekt. Selv inntak av små mengder av
giftige sopper kan føre til permanente lever- og nyreskader eller død. Identifisering av Spiss
fleinsopp er dekket i et eget kapittel, og leseren må sørge for å sette seg godt inn i dette før hun
legger i vei på sin første sanketur.

Planlegging: Hvordan identifisere et lovende habitat

Spiss fleinsopp finner man ikke i skog, da den utelukkende vokser i symbiose med gress.
Derimot finner man den på kirkegårder, på plener i borettslag, på golfbaner, i barnehager og
skoler; altså over alt hvor det finnes gress denne soppen kan vokse sammen med!

Et godt utgangspunkt for sanking er å starte på et saue- eller kubeite da soppens tilgang til83

næring her er god, og når man først skårer jakkpott så vil man finne større mengder sopp enn om
man går i en grøftekant eller tilsvarende områder med begrenset areal og mindre mat til
soppen. I tillegg utsetter man seg for lavere risiko for å bli observert da det er færre mennesker
(men mer fe!) i umiddelbar nærhet.

Dersom man ikke kjenner til et passende beite, bør første stopp være en datamaskin eller et
nettbrett og en av følgende karttjenester: Google Earth, Norgeskart eller Gule sider.

Disse — og tilsvarende tjenester — benytter ofte forskjellige kartdata og -kilder, så man bør
undersøke de aktuelle områdene på tvers av flere tjenester for å finne de beste og mest
oppdaterte flyfotoene.

83 Sauebeite anbefales dersom man ikke har erfaring med kyr. Sistnevnte kan være noe lunefulle.

82 Artsdatabanken - Artskart (søk etter “Spiss fleinsopp”).

https://earth.google.com
https://norgeskart.no
https://kart.gulesider.no/
https://www.countryfile.com/go-outdoors/walks/how-dangerous-are-cows-to-walkers/
https://artskart.artsdatabanken.no/
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Følgende kriterier bør legges til grunn når man leter etter aktuelle områder på karttjenestene:

- Det bør være et saue- eller kubeite, og ikke et jorde hvor det dyrkes gress (se fig. 1).
- Det bør ligge et stykke unna gårder, hus og trafikkerte veier (se fig. 2).
- Det bør være naturlige steder å parkere i nærheten (se fig. 3).
- Det bør være naturlig å ferdes der i turhenseende (se fig. 4).
- Området bør være relativt stort (helst minimum 0,5 km²).

Fig. 1: Terrenget på
oversiden av veien vil ikke
gi gode resultater da det
benyttes aktivt til dyrking
av jorden. Legg merke til
traktorhjulsporene.

Bilde: Google Maps.

Fig. 2: Eksempel på riktig
type terreng, men som
ikke bør utforskes da det
ligger for tett på
bebyggelse.

Bilde: Google Maps.
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Fig. 3: Dette ellers lovende
terrenget har ingen
naturlige steder hvor man
kan sette igjen en bil uten å
vekke oppsikt, da alle
parkeringsmulighetene
ligger i tilknytning til
bebyggelse. Det kan dog
utforskes ved bruk av
alternative
fremkomstmidler som
sykkel el. lign.

Bilde: Google Maps.

Fig. 4: Dette området
utgjør en god kandidat.
Man kan parkere flere
steder langs veien, området
fremstår som godt farbart
og det foreligger noen
noen veier og stier hvor det
ville være naturlig å ferdes
om man er ute og går tur
for å rense kropp og sinn. I
tillegg er det noe kupert
slik at man ikke er så
eksponert under selve
sankeaktiviteten.

Bilde: Google Maps.
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Forholdsregler ved sanking

Når man er ute og sanker er det viktig at man ikke fremstår som en som gjør nettopp det. På
nettet finner man flere avisartikler om sankere som har havnet i trøbbel med lovens forholdsvis
lange arm, og dette er jo selvfølgelig noe man bør søke å unngå så godt man kan.

– Han hadde store øyne og var enten ruset eller stresset. I det jeg går forbi plukker han små sopp som
stikker opp fra gressplenen. Da skjønte jeg at han ruset seg, sier FD's tipser.84

Med utgangspunkt i følgende enkle forholdsregler senker man risikoen for å havne i trøbbel
under sanking betraktelig:

- La joggebuksa, hettegenseren og de slitne sneakersene forbli hjemme og ikle deg
passende turklær for sesongen.

- Benytt en hensiktsmessig og diskre oppbevaringsløsning for soppen underveis. En
stor godbitpose beregnet på hund kan være ideell da den ikke stikker seg nevneverdig ut,
lar soppen “puste” og ikke må holdes i hendene mens man går. Den passer også fint i en
jakkelomme når man er ferdig. Alternativt kan man snike til seg et pappkrus på en
bensinstasjon, skjære av den nederste delen av en melkekartong eller bare legge soppen
i en luftig lomme i jakken/turbuksa. En klassisk Fjällreven tursekk fungerer også
ypperlig da stoffet er stivt nok til å opprettholde en flat bunn i sekken, og man kan la
den være åpen underveis slik at luft får sirkulere relativt fritt rundt soppen. Plastbokser
(“tupperware”) eller plastposer anbefales ikke, da soppen fort begynner å råtne ved tett
oppbevaring i fuktig tilstand.

- Ikke sett igjen bilen på et sted hvor den står i veien for bonden eller hvor det fremstår
som unaturlig å parkere.

- Ta med hund — eller stuegris — om mulig. Den er en perfekt avledning, og om man blir
observert når man bøyer seg ned og sanker sopp så vil vedkommende sannsynligvis tro
at man leker eller koser med kjæledyret.

- Gå kun på områder hvor det fremstår naturlig å gå tur. Benytt grind eller gjerdeklyver,
eller gå et annet sted om dette ikke finnes i området.

84 Politiet på soppjakt, iFinnmark.com (2009)

http://www.google.com/search?q=godbitpose+hund
https://www.ifinnmark.no/nyheter/politiet-pa-soppjakt/s/1-47-4558822
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Ut på tur!

Med planleggingen overstått  — og forholdsreglene i mente — er neste steg å faktisk komme seg
ut på tur og speide etter Spiss fleinsopp i dens naturlige habitat!

Fremgangsmåten blir da å oppsøke områdene man har identifisert via karttjenestene  — eller
kjenner til fra før — og begynne å lete blant floraen på bakken.

Da Spiss fleinsopp er relativt liten, er et godt tips å også speide etter buskvekster og andre
sopparter som trives i samme habitat. Eksempler på dette er blant annet:

Venstre: Sitronkragesopp (Protostropharia semiglobata).
Bilde av Martin Morse benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

Senter: Flekkskivesopper. avbildet er Frynseflekkskivesopp (Panaeolus sphinctrinus)
Bilde av icosahedron benyttet iht. CC BY 4.0. Utsnitt av originalbilde.

Høyre: Hettesopper, f.eks Liten luthette (Mycena leptocephala) som avbildet her.
Bilde av peterhof65 benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/martinmorse
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/90558071
https://www.inaturalist.org/people/icosahedron
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/9521530
https://www.inaturalist.org/people/peterhof65
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/62694591
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Venstre: Sølvbunke (Deschampsia cespitosa) av Dcrjsr benyttet iht. CC BY 4.0. Originalbilde.
Høyre: Lyssiv (Juncus effusus).

Ute på tokt bør man gå relativt sakte i terrenget og speide etter både Spiss fleinsopp, artene
avbildet over og andre små sopper. Dersom man oppdager noe interessant bør man stoppe og
undersøke området nærmere.

Spiss fleinsopp vokser ofte i klynger, og når man først finner én er det gjerne mange flere i
nærheten. Ved funn bør man sette seg ned på huk og studere området i umiddelbar nærhet
inngående. Etterpå kan man gjerne fortsette letingen i området ved å søke i et åttetallsmønster
med radius ca. 5-10 meter regnet fra funnstedet.

Fleinsopp er små sopp som ikke er så enkle å få øye på, og når man først har funnet et terreng
som produserer riktig sopp bør man bruke god tid på å gjennomsøke dette nøye. Man kan med
fordel lete med solen i ryggen, da Spiss fleinsopp i våt tilstand glinser i sola, mens den i tørr
utgave også er lett å se badet i sollys siden den reflekterer mer lys enn det meste av den
omkringliggende vegetasjonen.

Dersom man ikke finner verken Spiss fleinsopp eller andre arter som typisk trives i samme
habitat, er det ofte best å gå videre og prøve i et annet område for å ikke kaste bort for mye
dyrebar tid i et terreng som muligens ikke produserer fleinsopp i det hele tatt for tiden.

https://commons.wikimedia.org/wiki/User:Dcrjsr
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deschampsia_cespitosa_Tufted-hair_grass_waters-edge.jpg
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Det er verdt å merke seg et område som er helt “dødt” den ene uken kan bugne over med sopp
uken etter — og vica versa. Dersom man ikke har hellet med seg den første gangen kan det altså
være en god ide å komme tilbake og undersøke området på nytt ved en senere anledning.

Det er også viktig å være klar over at Spiss fleinsopp på langt nær vokser på alle beiter, og
dersom man starter letingen fra scratch kan man regne med å være innom inntil 10-20
forskjellige områder før man finner et sted som produserer kurante mengder sopp .85

Dersom man plukker med seg sopp man er usikker på, og som man planlegger å identifisere
senere, må man oppbevare disse atskilt fra de soppene som man allerede har identifisert som
Spiss fleinsopp. Dette fordi noen giftige sopper faktisk er så potente at giftstoffene lett kan
smitte over på annen sopp de har vært i kontakt med!

På bildene under kan man se hvordan Spiss fleinsopp ser ut i sitt naturlige habitat, og dermed få
en pekepinn på hva man bør være på utkikk etter underveis. For veiledning til identifisering se
kapittelet Identifisering av Spiss fleinsopp.

Venstre: Bilder av Ade Kell, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilder (øverst, nederst).

85 Noe statistikk over Spiss fleinsopps’ tilstedeværelse i kulturlandskapet fremkommer i denne rapporten
publisert av Norsk Institutt for Naturforskning i 2011. I datasettet NB64 (s. 72) som består av 64
naturbaselokaliteter (“områder”) ble det funnet Spiss fleinsopp i 7 av de 64 områdene (10,9 %).

https://mushroomobserver.org/observer/show_user/35064
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1123464?obs=393323&q=1jFW6
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1123467?obs=393323&q=1jFW6
https://www.nina.no/archive/nina/PppBasePdf/rapport/2011/714.pdf
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Øverst til venstre: bilde av dadanaut, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.
Øverst til høyre: bilde av Caleb Brown, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.
Nederst: bilde av anglerfish, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.

https://mushroomobserver.org/observer/show_user/10796
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/826440?obs=303203&q=1jFW6
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/3610
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/571504?obs=221666&q=1jFW6
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/4147
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://storage.googleapis.com/mo-image-archive-bucket/orig/548763.jpg
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Vedlegg 2: Flytskjema for identifisering av Spiss fleinsopp
Dette flytskjemaet kan fungere som et hjelpemiddel i forbindelse med å vurdere om sopp man
har funnet er Spiss fleinsopp eller ikke. Merk at flytskjemaet ikke nødvendigvis evner å filtrere
bort alle forvekslingsartene, og at det derfor alene ikke kan utgjøre grunnlag for en positiv
identifisering av Spiss fleinsopp.

I tillegg til å benytte flytskjemaet bør man:

- Lese kapittelet om identifisering av Spiss fleinsopp og se denne videoen på YouTube.
- Sette seg inn i hvordan forvekslingsarter kan se ut.
- Nøye studere et utall bilder av Spiss fleinsopp.
- Være sikker på at man evner å utføre en positiv identifisering selv, ev. kontakte noen som kan.

Skjemaet er bygget opp slik at hvert av soppens trekk observeres ett etter ett, og ved hver
observasjon vurderer man om dette trekket stemmer overens med hva som er typisk for Spiss
fleinsopp eller ikke. Dersom trekket ser riktig ut fortsetter man til neste side i skjemaet; om
ikke forkaster man soppen.

Det er viktig å være klar over at et spesifikt individ kan avvike fra et typisk artstrekk med
bakgrunn i lokale vekstforhold og annet. For eksempel kan arter som vanligvis vokser i skog
dukke opp i gresset i nærheten av et enslig tre på et beite og så videre. Det er derfor viktig at
man aldri identifiserer Spiss fleinsopp basert på kun ett — eller et fåtall — trekk.

Skjemaet består av følgende artstrekk som vurderes ett etter ett:

- Habitatet hvor soppen er funnet (skog/trevirke eller i gress).
- Soppens størrelse.
- Om stilken er rett/bein eller om den snor og snirkler seg.
- Hvor mye håndtering soppen tåler før den går i stykker.
- Om soppen har spiss tupp/papill.
- Hvordan skivene er festet til stilken.
- Hvilken farge skivene har.
- Fuktig sopp: om den har en geleaktig elastisk membran (“pellicle”) eller ikke.
- Fuktig sopp: om hatten er sleip og slimete å ta på.
- Fuktig sopp: om hatten har riktig farge.
- Tørr sopp: om hatten har riktig farge og en læraktig konsistens.

Hver side i skjemaet inneholder informasjon om artstrekket man ser etter, ett spørsmål som skal
besvares, samt eksempler på arter og slekter som både deler og ikke deler det aktuelle trekket.

https://youtu.be/bt_vjXiDoxs
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Øverst til venstre: Flatklokkehatt av Hamilton, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

Nederst til venstre: Silketrevlesopp av Oluna & Adolf Ceska, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

Til høyre: Spiss fleinsopp av Erin P. Blanchard, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2206
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/110134?obs=54756&q=1k5O3
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1288783?obs=441696&q=1k5Ox
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/172
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/180890?obs=81879&q=1k5Sb
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Venstre side (venstre): Hvit fluesopp av Daniel Petersen, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (høyre): Hvit sprøsopp av S. D-Duhon, benyttet iht. CC BY 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side: Spiss fleinsopp av wildtigerdaisies, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/daniel_petersen
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/60313059
https://www.inaturalist.org/people/sarahduhon
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/12578936
https://www.inaturalist.org/observations/34686611#:~:text=F%C3%B8lg-,wildtigerdaisies,-648%20observasjoner
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/34686611
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Venstre side (fra venstre): Frynseflekkskivesopp  av B. Dion, benyttet iht. CC BY-NC-SA 4.0. Utsn. av originalbilde.
Venstre side (2 fra venstre): Vanlig kjeglesopp av A. Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsn. av originalbilde.
Venstre side (3 fra venstre): Sitronkragesopp av Paul George, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (4 fra venstre): Slank flekkskivesopp  av S. Mereu, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/bjdion
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/4980743
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/4749081
https://www.inaturalist.org/people/paul2george
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/20874310
https://www.inaturalist.org/people/salvatore_bacciu_paola_mereu
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/19397370
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Venstre side: Hvit kjeglesopp av localpariah, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (høyre): Spiss fleinsopp  av Alex (bezoo), benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/localpariah
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/53429955
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2256
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/85765?obs=45419&q=1k8L6
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Venstre side (øverst): Gjødselringsopp av Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (venstre): Vanlig kjeglesopp av Alex Heyman, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (høyre): Slåttesopp av hikingohio, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (til venstre): Spiss fleinsopp av Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (nederst): Spiss fleinsopp av C. Schwarz, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://erstattes
https://www.inaturalist.org/people/garmonb0zia
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/21066932
https://www.inaturalist.org/people/garmonb0zia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/13405473
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/5748152/large.jpeg?1481306010
https://www.inaturalist.org/people/leptonia
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/56165417
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Illustrasjoner: Av Debivort, ben. iht. CC BY-SA 3.0. Originalfiler tilgjengelig under tabellen whichgills.
Venstre side (1 fra venstre): Sitronkragesopp av Paul Bowyer, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (2 fra venstre): Møkkfleinsopp av Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsn. av originalbilde.
Høyre side (nederst, venstre): Spiss fleinsopp av A. Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsn. av originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/User:Debivort
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Template:Mycomorphbox
https://www.inaturalist.org/people/paulbowyer
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/66051460
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/20721843
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/5748153/original.jpeg?1481306012
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Venstre side (øverst, venstre): Nelliksopp av A. Kulbis, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (øverst, høyre): Besk svovelsopp av mmn_noriko, ben. iht. CC BY-NC 4.0. Utsn. av originalbilde.
Venstre side (nederst, venstre): S. giftslørsopp av fungiwoman, ben. iht. CC BY-NC 4.0. Utsn. av originalbilde.
Venstre side (nederst, høyre): Spiss trevlesopp av J. Ward, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsn.  av originalbilde.
Høyre side (nederst, venstre): S. fleinsopp av A. Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsn. av originalbilde.
Høyre side (nederst, høyre): S. fleinsopp av A. Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsn. av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/almantas
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/9382216
http://erstattes
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/17286109
https://www.inaturalist.org/people/fungiwoman
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/79688066
http://erstattes
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/68579373
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/284872?obs=117487&q=1kPcR
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/84403668
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Venstre side: Frynseflekkskivesopp av agujaceratops, benyttet som offl. eiendom. Utsn.  av originalbilde.

Høyre side (øverst): Spiss fleinsopp av Tyson Ehlers, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

Høyre side (nederst): Spiss fleinsopp av cainebarlow, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/agujaceratops
https://www.inaturalist.org/observations/63845689
https://www.inaturalist.org/people/tyson_ehlers
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/66162780
https://www.inaturalist.org/people/cainebarlow
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/39564524
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Venstre side: Hvit kjeglesopp av Hugh Simmons, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (øverst, høyre): Spiss fleinsopp av Tyson Ehlers, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (øverst, venstre): Spiss fleinsopp Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (nederst): Spiss fleinsopp av Caleb Brown, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/hughianni
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/69632363
https://www.inaturalist.org/people/tyson_ehlers
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/63921812
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/5748166/original.jpeg?1481306021
https://www.inaturalist.org/people/mycotography
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/35395359
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Venstre side (øverst, venstre): Hvit kjeglesopp av Peder de Lange, benyttet iht. CC BY 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (nederst, venstre): Besk svovelsopp av dgreenberger, ben. iht. CC BY-NC 4.0. Utsn. av originalbilde.
Høyre side (øverst, venstre): Spiss fleinsopp Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 4.0. Utsn. av originalbilde.
Høyre side (øverst, høyre): Spiss fleinsopp av Jerry Cooper, benyttet iht. CC BY 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (nederst, venstre) Spiss fleinsopp av cainebarlow, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre side (nederst, høyre): Spiss fleinsopp av Betty Green, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/pjd1
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/10103982
https://www.inaturalist.org/observations/1128661
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/1128661
https://www.inaturalist.org/people/alan_rockefeller
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
https://inaturalist-open-data.s3.amazonaws.com/photos/5748156/original.jpeg?1481306013
https://www.inaturalist.org/people/cooperj
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/1353975
https://www.inaturalist.org/people/cainebarlow
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/39564246
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/58907
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1261154?q=1kInN
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Venstre side (øverst, venstre): S. giftslørsopp av melanie_and_max, ben. som offl. eiendom. Utsn. av originalbilde.
Venstre side (høyre): Hvit fluesopp av Sari Aaltonen, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Venstre side (nederst, venstre): Grå blekksopp av richfonseca, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://www.inaturalist.org/people/melianie_and_max
https://www.inaturalist.org/observations/91967384
https://www.inaturalist.org/people/sariaaltonen
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/56109643
https://www.inaturalist.org/people/richfonseca
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/68791931
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Vedlegg 3: Forvekslingsarter

Den følgende listen over forvekslingsarter er ikke uttømmende og bildene i vedlegget er
primært hentet fra Mushroom Observer, noe som innebærer at de avbildede artene potensielt
kan være feilidentifisert.

Artsbeskrivelsene er basert på kilder som Wikipedia, Folkehelseinstituttet, artsdatabanker,
m.m. fremfor direkte bruk av primærkilder. Bakgrunnen for dette er at primærkildene generelt
er lite tilgjengelige og vanskelige å navigere.

Det anbefales at leseren — i tillegg til å benytte dette vedlegget — oppsøker kilder med høy
kredibilitet for å sikre seg tilstrekkelig god og kvalitetssikret kjennskap til de potensielle
forvekslingsartene til Spiss fleinsopp.  Eksempler på slike kilder kan være:

- Wikipedia
- Folkehelseinstituttets oversikt over giftige sopper
- Artsdatabanken
- Global Biodiversity Information Facility (GBIF)
- Encyclopedia of Life (EOL)
- iNaturalist.org
- Mycobank.org

Man må også være klar over at dette vedlegget kun beskriver et lite utvalg av de vanligste artene
som opptrer i samme habitat som Spiss fleinsopp, da det rett og slett finnes for mange til å
beskrive alle sammen. For eksempel er kun to arter fra slekten Kjeglesopper beskrevet her mens
Artsdatabanken har listet opp over 120 typer!86

Noen av artene som er inkludert i vedlegget er for øvrig ikke tradisjonelle forvekslingsarter til
Spiss fleinsopp da de for eksempel ikke vokser i samme habitat, men inkluderes likevel da de er
svært giftige og uerfarne sankere potensielt kan ta feil av disse om de ikke har satt seg godt nok
inn i Spiss fleinsopps artstrekk.

86 Kjeglesopp ved Artsdatabanken. Merk at en del av de listede artene er synonymer.

https://mushroomobserver.org/
https://www.wikipedia.org
https://www.fhi.no/publ/brosjyrer/giftige-sopper/
https://www.artsdatabanken.no
https://www.gbif.org/
https://eol.org/
https://www.inaturalist.org/observations
https://www.mycobank.org/
https://www.artsdatabanken.no/ScientificName/Conocybe/52231
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Spiss trevlesopp (Inocybe rimosa)

Spiss trevlesopp inneholder nervegiften muskarin og er blant de aller giftigste soppartene. Den
kan ha en prominent papill, og hatten kan i deler av vekststadiet ligne en del på Spiss fleinsopp.
Spiss trevlesopp lever ofte i symbiose med trær, hvor soppens mycel utveksler næringsstoffer
med treet via dettes rotsystem. De er derfor oftest å finne voksende under eller i nærheten av
trær. Se flere bilder av Spiss trevlesopp på Google, og studer andre artsbeskrivelser nøye.87

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Spiss trevlesopp generelt er større:
- Hatten er 2-8 cm i diameter.
- Stilken er 5-12 mm i diameter.

- Har ofte radiærstripet hatt (“sykkel-eiker sett ovenfra”).
- Den har ofte en markant utbuling (“pukkel”) på toppen av hatten.
- Når den eldes blir hatten flatere, og i tørt vær kan hatten splintres fra senter.
- Skivene er kremgule i utgangspunktet og blir olivenbrune når sporene eldes.

Venstre bilder av Oluna & Adolf Ceska, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (øverst, nederst).

Høyre bilde av Eric Steinert, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.

87 Mushroomexpert.com, First-nature.com, Urbanmushrooms.com

https://en.wikipedia.org/wiki/Inocybe_rimosa
https://en.wikipedia.org/wiki/Muscarine
http://www.google.com/search?q=inocybe+rimosa
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/759481?obs=282620&q=1jUvw
https://mushroomobserver.org/image/show_image/759483?obs=282620&q=1jUvw
https://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Ericsteinert
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/Inocybe#/media/File:Inocybe_rimosa.jpg
https://www.mushroomexpert.com/inocybe_rimosa.html
https://www.first-nature.com/fungi/inocybe-rimosa.php
http://urbanmushrooms.com/index.php?id=32
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Silketrevlesopp (Inocybe geophylla)

Silketrevlesopp tilhører samme slekt som Spiss trevlesopp og inneholder den samme farlige
giften. Utseendemessig er den noe mindre og lysere i fargen . Hatten er 1-4 cm i diameter, og88

stilken 3-6 mm, noe som gjør at den størrelsesmessig kan ligge tett på Spiss fleinsopp. Som
navnet tilsier kan den ofte fremstå silkemyk å ta på. Se flere bilder av Silketrevlesopp på Google,
og studer andre artsbeskrivelser nøye.89

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Har ofte radiærstripet hatt (“sykkel-eiker sett ovenfra”).
- Når den eldes blir hatten flatere, og i tørt vær kan hatten splintres fra senter og utover.
- Den som oftest kraftigere stilk.
- Skivene er kremgule i utgangspunktet og blir grå og deretter brune når sporene eldes.

Øverste bilder av Dave W, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (venstre, høyre).
Nederste bilde av Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

89 First-nature.com (undervariant), Ultimate-mushroom.com, Wikipedia

88 Silketrevlesopp kommer i to utgaver; en som er kremgul/hvit (øverste bilder) og en syrinfarget
undervariant avbildet nederst.

https://en.wikipedia.org/wiki/Inocybe_geophylla
http://www.google.com/search?q=inocybe+geophylla
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/667
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/780232?obs=288955&q=1jTGW
https://mushroomobserver.org/image/show_image/780233?obs=288955&q=1jTGW
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/123
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/425024
https://www.first-nature.com/fungi/inocybe-geophylla.php
https://www.first-nature.com/fungi/inocybe-geophylla-lilacina.php
https://ultimate-mushroom.com/poisonous/333-inocybe-geophylla.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Inocybe_geophylla
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Spiss giftslørsopp (Cortinarius rubellus)

Spiss giftslørsopp vokser primært i skog og er større enn Spiss fleinsopp, men inkluderes i
kapittelet da det finnes dokumenterte dødsfall hvor det har blitt inntatt Spiss giftslørsopp i tro
om at dette var Spiss fleinsopp . Soppen inneholder orellanin og er en av de giftigste i verden.90

Man finner også Butt giftslørsopp (Cortinarius orellanus) i Norge, men denne kan vanskelig
forveksles med Spiss fleinsopp da den mangler den spisse hatten man finner hos slektningen. Se
flere bilder av Spiss giftslørsopp på Google, og studer andre artsbeskrivelser nøye.91

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Den primært vokser i skog.
- Spiss giftslørsopp generelt er større:

- Hatten er 2,5-8 cm i diameter.
- Stilken er 5-15 mm i diameter.

- Hatten er rødbrun til oransjebrun, og stilken er okergul som ung og mørkner til rødbrun
når den blir eldre.

- Stilken kan ha et sikksakk-bånd som er tydeligst midt på stilken.

Venstre bilde av Renèe Lebeuf, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre bilde av Rand Workman, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.

91 Helsenorge.no, First-nature.com, Ultimate-mushroom.com, Wikipedia

90 Magic mushrooms: hope for a ‘cheap high’ resulting in end-stage renal failure , Franz et al., Nephrology
Dialysis Transplantation (1996), pp. 2324-2327

https://en.wikipedia.org/wiki/Cortinarius_rubellus
https://no.wikipedia.org/wiki/Orellanin
https://no.wikipedia.org/wiki/Butt_giftsl%C3%B8rsopp
http://www.google.com/search?q=cortinarius+rubellus
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1594
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/165024?obs=74858&q=1jWVA
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/7631
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/713886?obs=269315&q=1jWVA
https://www.helsenorge.no/giftinformasjon/sopp/spiss-giftslorsopp-er-en-meget-giftig-sopp/#beskrivelse-av-spiss-giftsl%C3%B8rsopp%E2%80%8B%E2%80%8B
https://www.first-nature.com/fungi/cortinarius-rubellus.php
https://ultimate-mushroom.com/poisonous/101-cortinarius-rubellus.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Cortinarius_rubellus
https://www.researchgate.net/publication/14264874_Magic_mushrooms_Hope_for_a_'cheap_high'_resulting_in_end-stage_renal_failure
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Flatklokkehatt (Galerina marginata)

Flatklokkehatt er en av de giftigste forveksklingsartene til Spiss fleinsopp da den inneholder
giftstoffene amanitiner. Hatten og skivene er gulbrune, og stilken varierer fra grå til brun. Den
er også hygrofan slik som Spiss fleinsopp. Soppen er vanlig, og vokser som oftest i klynger på92

bark eller stubber. Den deler i utgangspunktet ikke habitat med Spiss fleinsopp siden den vokser
direkte på trevirke, men man må være klar over på at det kan være deler av trevirke/bark delvis
begravd i gresset som denne soppen kan vokse på. Se flere bilder av Flatklokkehatt på google, og
studer andre artsbeskrivelser nøye93

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Den er generelt sett noe større:
- Hatten varierer fra 1 til 4 cm i diameter.
- Stilken varierer fra 3-9 mm i diameter.

- Hatten har en brunere, mer oransje farge.
- Skivene er gulbrune og blir blekbrune når den eldes.
- Den har en ring på den øverste halvdelen av stilken (obs: kan falle av når den eldes).
- Stilken blir mørkebrun/rødbrun fra bunnen og oppover når den eldes.
- Den vokser direkte på trevirke og ikke i symbiose med gress.

Bilder av Hamilton, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (venstre, høyre).

93 Burke Herbarium Image Collection, Mushroomexpert.com, First-nature.com, Fungiroom.com,
Wikipedia

92 At en sopp er hygrofan innebærer at dens fargenyanser varierer med fuktighetsnivået.

https://en.wikipedia.org/wiki/Galerina_marginata
https://en.wikipedia.org/wiki/Amatoxin
http://www.google.com/search?q=galerina+marginata
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2206
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/110134?obs=54756&q=1jX1q
https://mushroomobserver.org/image/show_image/110133?obs=54756&q=1jX1q
http://biology.burke.washington.edu/herbarium/imagecollection/taxon.php?Taxon=Galerina%20marginata#:~:text=Identification%20Notes%3A,ring%2Dzone%20on%20the%20stipe.
https://www.mushroomexpert.com/galerina_marginata.html
https://www.first-nature.com/fungi/galerina-marginata.php
https://fungiroom.com/stubbeskjellsopp-vs-flatklokkehatt/
https://en.wikipedia.org/wiki/Galerina_marginata
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Dunklokkehatt (Galerina atkinsoniana)

Dunklokkehatt kan forveksles med Spiss fleinsopp og er ikke giftig, men den inkluderes som
enda et eksempel fra slekten Klokkehatt. Se flere bilder av Dunklokkehatt på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Hatten dens har en annen konsistens.
- Soppen har en rødlig eller brun stilk.
- Tåler lite håndtering før den ødelegges.

Bilder av Oluna & Adolf Ceska, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av
originalbilder (venstre, høyre).

https://www.mushroomexpert.com/galerina_vittiformis.html
http://www.google.com/search?q=galerina+atkinsoniana
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1289312?obs=441845&q=1jFRu
https://mushroomobserver.org/image/show_image/829083?obs=304011&q=1jFRu
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Sitronkragesopp (Protostropharia semiglobata)

Sitronkragesopp foretrekker næringsrik jord slik som Spiss fleinsopp og er ofte å finne i samme
habitat. I utgangspunktet er den relativt enkel å skille fra Spiss fleinsopp, men i tørket tilstand
kan den ligne noe. Se flere bilder av Sitronkragesopp på Google, samt denne videoen.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Hatten er relativt flat på toppen og rundere i formen.
- Skivene kan være festet til stilken i 90-graders vinkel.
- Stilken er ofte rettere, noe kraftigere og den kan ha en utstikkende ring.
- Stilken kan ha en kraftig “klump” helt nederst (se øverste bilde til venstre).
- Den vokser gjerne på møkk.

Øverst til venstre: Bilde av Mike Potts, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.
Nederst og til høyre: Bilder av RayZ. Public Domain. Utsnitt av originalbilder (1, 2).

https://en.wikipedia.org/wiki/Protostropharia_semiglobata
http://www.google.com/search?q=protostropharia+semiglobata
https://www.youtube.com/watch?v=ou8saoYSwhA&t
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/6091
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/826777?obs=303342&q=1jFL9
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/36965
https://creativecommons.org/licenses/publicdomain/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1286276?obs=440951&q=1jFL9
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1286277?obs=440951&q=1jFL9
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Hvit kjeglesopp (Conocybe apala)

Hvit kjeglesopp kan ligne på Spiss fleinsopp fra avstand men er relativt enkel å skille fra denne
på kort hold. Se flere bilder av Hvit kjeglesopp på Google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Hatten er mye blekere/hvitere.
- Hatten er veldig skjør og kan enkelt ødelegges ved lett håndtering.
- Stilken er helt hvit, ganske rett og tåler lite før den går i stykker.
- Sporene er rød-brune, noe som gjør skivene rødlige etter hvert som sporene modnes.

Bilde av Alan
Rockefeller,
benyttet iht.
CC BY-SA 3.0.
Utsnitt av
originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Conocybe_apala
http://www.google.com/search?q=conocybe+apala
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/123
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/123
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1346576?q=1jFN8
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Vanlig kjeglesopp (Conocybe tenera)

Vanlig kjegleopp er noe mer utfordrende å skille fra Spiss fleinsopp enn Hvit kjeglesopp da
stilken kan være brun og hatten gulaktig. Den kan også ha mange av de karakteristiske tegnene
Spiss fleinsopp har som en mørk rand nederst på hatten, papill og noe snirklete stilk.

Det er et faktum at Conocybe-slekten inneholder dødelige arter (Pholiotina Rugosa), så dersom
man ikke har erfaring med å plukke Spiss fleinsopp fra før, bør man absolutt bruke noen
minutter på å nøye studere flere forskjellige bilder av Vanlig kjeglesopp på Google før man begir
seg på sopptur. Se også denne videoen.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Både hatt og stilk er veldig skjør.
- Stilken er rettere og kan fremstå noe gjennomsiktig for lys.

Bilder av Douglas Smith, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (venstre, øverst høyre, nederst høyre).

https://en.wikipedia.org/wiki/Conocybe_tenera
https://en.wikipedia.org/wiki/Pholiotina_rugosa
http://www.google.com/search?q=conocybe+tenera+grass
https://www.youtube.com/watch?v=HePiiw7ILDA
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/25
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/79586?obs=34178
https://mushroomobserver.org/image/show_image/79587?obs=34178
https://mushroomobserver.org/image/show_image/79588?obs=34178
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Semsket rødspore (Entoloma jubatum)

Semsket rødspore tilhører en slekt av omtrent 1000 arter hvor de aller fleste vanskelig kan
forveksles med Spiss fleinsopp. Semsket rødspore — sammen med noen andre arter i slekten —
er dog et unntak da den har en kjegleformet hatt og størrelsen er noenlunde den samme som
Spiss fleinsopp. Se flere bilder av Semsket rødspore på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Hatten har en annen konsistens, og er grå/rødlig og ikke brun/hvit.
- Den er jevnt over større; både hatt og stilk.
- Tåler lite håndtering før den ødelegges.

Bilder av Gerhard Koller, benyttet iht. CC
BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (øverst
venstre, øverst høyre, nederst venstre).

https://sv.wikipedia.org/wiki/Sepiar%C3%B6dling
http://www.google.com/search?q=entoloma+jubatum
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1093
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/397089?obs=157340&q=1jFQb
https://mushroomobserver.org/image/show_image/397089?obs=157340&q=1jFQb
https://mushroomobserver.org/image/show_image/397093?obs=157340&q=1jFQb
https://mushroomobserver.org/image/show_image/40540?q=1jFRJ
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Grå flekkskivesopp (Panaeolus fimicola)

Grå flekkskivesopp vokser gjerne på samme sted som Spiss fleinsopp, og den kan i noen tilfeller
være vanskelig å skille fra denne. Soppen inneholder små mengder psilocybin. Se flere bilder av
Grå flekkskivesopp på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Den har som oftest en mørkere farge.
- Hatten tåler lite før den går i stykker.
- Mangler ofte papill (unntak forekommer).

Venstre bilde av Stephen, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre bilder av Ryan Patrick , benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (øverst, nederst).

https://en.wikipedia.org/wiki/Panaeolus_fimicola
http://www.google.com/search?q=panaeolus+fimicola
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1508
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/336397?obs=136028
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/8685
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/775946?obs=287715
https://mushroomobserver.org/image/show_image/775947?obs=287715
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Slank flekkskivesopp (Panaeolus acuminatus)

Slank flekkskivesopp ligner en del på Grå flekkskivesopp men er gjerne utstyrt med en spissere
og mer fingerbølformet hatt. Den er ofte dekket av et hvitt, tynt støvlag. Se flere bilder av Slank
flekkskivesopp på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Den har som oftest en mørkere farge, og spesielt stilken er ofte mørkebrun med et
rødskjær når fuktig.

- Hatten tåler lite før den går i stykker.
- Mangler ofte papill (unntak forekommer).
- Kan være dekket av et tynt lag av hvitt “støv”.

Venstre bilder av Byrain, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (øverst, nederst).
Høyre bilde av Oluna & Adolf Ceska, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Panaeolus_acuminatus
http://www.google.com/search?q=panaeolus+acuminatus
http://www.google.com/search?q=panaeolus+acuminatus
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2750
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/403455?obs=159554
https://mushroomobserver.org/image/show_image/403457?obs=159554
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/394533?q=1jGb8


Spiss Fleinsopp - Introduksjon & Brukerveiledning 75

Slåttesopp (Panaeolus foenisecii)

Slåttesopp er en av de vanligste soppene å se i gressplener og beitemarker, og finnes så og si
over hele Norge. Den har mange av de samme trekkene som Spiss fleinsopp, men med litt øvelse
er den ikke vanskelig å skille fra denne. Vær obs på at denne på lik linje med Spiss fleinsopp har
en hygrofan hatt. Se flere bilder av Slåttesopp på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Den mangler den gjennomsiktige tuppen i fuktig tilstand, og har som oftest ikke papill.
- Hatten er ofte rundere og bredere.

Venstre: bilde av Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av
originalbilde.

Høyre: bilde av SirChocolopousRex, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av
originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Panaeolus_foenisecii
http://www.google.com/search?q=panaeolus+foenisecii
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/123
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1047877?obs=347234
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/36685
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/1227501?obs=423654&q=1jIn2
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Frynseflekkskivesopp (Panaeolus papilionaceus)

Frynseflekkskivesopp er en liten brun sopp med relativ spiss form på hatten og en farge som
ligner på den man finner hos Spiss fleinsopp. Se flere bilder av Frynseflekkskivesopp på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Hatten mangler den gjennomsiktige tuppen i fuktig tilstand.
- Har hvite “frynser” som henger ned fra hatten som ung. Disse kan forsvinne når den

eldes.
- Skivene kan få et flekkete preg når den eldes (svart med hvite kanter) som følge av at

sporene eldes med forskjellig hastighet.
- Er ikke hygrofan.
- Vokser gjerne direkte på møkk.

Bildet øverst til venstre og til høyre av Leslie Flint, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Originalbilder.
Bilde nederst til venstre av John Plischke, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Panaeolus_papilionaceus
http://www.google.com/search?q=panaeolus+papilionaceus
https://www.inaturalist.org/people/leslie_flint
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/6636701
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/455
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/116086?obs=57051&q=1jX9R
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Gjødselringsopp (Panaeolus semiovatus)

Gjødselringsopp er en vel utbredt sopp som trives på mange av de samme områdene som Spiss
fleinsopp. Den foretrekker spesielt velgjødslede beitemarker. Se flere bilder av Gjødselringsopp
på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Hatten mangler den gjennomsiktige tuppen i fuktig tilstand.
- Den har en annen form på hatten (“som et halvt egg”), og mangler papill.
- Den er utstyrt med en ring på stilken (merk at denne gjerne faller av når soppen eldes).
- De nederste ⅔ av stilken har lignende farge som hatten, mens den øverste tredjedelen er

blekere og mer hvit.
- Den vokser ofte direkte på møkk.
- Hatten kan bli større (inntil 6 cm i diameter) og blir gjerne rynkete når den tørker.

Venstre bilde av Alan Rockefeller, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

Høyre bilde av Zonda Grattus, benyttet iht. CC BY 3.0. Utsnitt av originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Panaeolus_semiovatus_var._semiovatus
http://www.google.com/search?q=panaeolus+semiovatus
http://www.google.com/search?q=panaeolus+semiovatus
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/123
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pansemivarsemi3.jpg
https://en.wikipedia.org/wiki/User:Luridiformis
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pan.semi_(2).jpg


Spiss Fleinsopp - Introduksjon & Brukerveiledning 78

Frosthette (Mycena metata)

Frosthette kan i utgangspunktet vanskelig forveksles med Spiss fleinsopp da den primært vokser
direkte på trevirke eller mose og fremtrer i klynger. Den inkluderes allikevel i dette kapittelet da
den i noen tilfeller utvikler en spiss hatt som kan lure uerfarne sankere, samt at den noen
ganger vokser i samme habitat som Spiss fleinsopp dersom det er mye råtnende løv eller trevirke
i og rundt gresset.  Se flere bilder av Frosthette på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Den vokser som oftest i større klynger.
- Skivene er hvite eller grålige.
- Stilken er relativt rett, ofte nesten gjennomsiktig og tåler lite håndtering før den går i

stykker.

Bilder av Oluna & Adolf Ceska, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilder (venstre, høyre)

https://en.wikipedia.org/wiki/Mycena_metata
http://www.google.com/search?q=mycena+metata
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/291126?obs=119347&q=1k359
https://mushroomobserver.org/image/show_image/729361?obs=273899&q=1k359


Spiss Fleinsopp - Introduksjon & Brukerveiledning 79

Halmsopp (Bolbitius titubans)

Halmsopp er en potensiell forvekslingsart spesielt i ung alder. Når den eldes vokser hatten seg
som oftest større enn hos Spiss fleinsopp samt den blir mye flatere i formen. Før den når dette
stadiet kan soppene forveksles, og man bør derfor sette seg inn i hvordan den ser ut samt
hvordan den kan skilles fra Spiss fleinsopp. Se flere bilder av Halmsopp på Google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Når den eldes får den en flat og ofte relativt stor hatt (inntil 7 cm i diameter).
- Stilken er generelt tykkere (inntil 6 mm i diameter) og tåler veldig lite håndtering.
- Stilken er typisk hvitere og blir ikke mørkere når den blir fuktig. Stilken er videre dekket

av et melaktig tynt pulver.
- Den vokser ofte direkte på møkk eller i kraftig gjødslet jord.

Venstre bilde av Jason Granquist, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.
Høyre bilde av Gerhard Koller, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Bolbitius_titubans
http://www.google.com/search?q=bolbitius+titubans
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/3921
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/216761?obs=93897
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1093
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/215169?obs=93400
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Nelliksopp (Marasmius oreades)

Nelliksopp vokser i gress og har noen likhetstrekk som gjør at den kan forveksles med Spiss
fleinsopp som ung. Den er størrelsesmessig relativt lik, kan ha en fremtredende utbuling
(“pukkel”) på hatten samt den er hygrofan. Se flere bilder av Nelliksopp på Google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Både hatt og stilk kan bli større (hhv. inntil 5 cm og 6 mm i diameter).
- Hatten trekker seg ut og oppover når den eldes.
- Stilken er rettere og generelt bredere.
- Skivene er hvite/kremgule og sitter ikke så tett.
- Vokser gjerne i hekseringer og i tette klynger.

Venstre øverst: Bilde av Eric Smith, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Originalbilde.
Høyre øverst og nederst: Bilder av Oluna & Adolf Ceska, ben. iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsn. av originalbilder (øverst, nederst).

https://en.wikipedia.org/wiki/Marasmius_oreades
http://www.google.com/search?q=marasmius+oreades
https://snl.no/hekseringer
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/1964
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/89679?obs=46973&q=1jWds
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/554321?obs=215553&q=1jWds
https://mushroomobserver.org/image/show_image/554323?obs=215553&q=1jWds
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Utvalgte møkkfleinsopper (Deconica subcoprophila, coprophila, merdaria)

Liten Møkkfleinsopp, Møkkfleinsopp og Stor møkkfleinsopp tilhørte tidligere fleinsoppslekten
(Psilocybe) men ble på 2000-tallet overført til slekten Deconica med bakgrunn i resultater fra
studier på molekylnivå. Møkkfleinsoppene er heller ikke psykoaktive. Hattene kan være klebrige
som hos Spiss fleinsopp samt ha samme type geleaktige hinne. Se flere bilder av Liten
møkkfleinsopp, Møkkfleinsopp og Stor møkkfleinsopp på Google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Vokser ofte direkte på møkk.
- Halvkuleformet eller hvelvet hatt, og hos stor Møkkfleinsopp gjerne større.
- Skivene er festet i 90-graders vinkel til stilken, og har gjerne en hvit egg på undersiden.

Venstre: Liten møkkfleinsopp av noah_siegel, benyttet iht. CC BY-NC-SA 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Senter: Møkkfleinsopp av aduval22, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre: Stor møkkfleinsopp av Gerhard Koller, benyttet iht. CC BY-NC-SA 3.0. Utsnitt av originalbilde.

http://www.google.com/search?q=deconica+subcoprophila
http://www.google.com/search?q=deconica+subcoprophila
http://www.google.com/search?q=deconica+coprophila
http://www.google.com/search?q=deconica+merdaria
https://www.inaturalist.org/people/noah_siegel
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/3591128
https://www.inaturalist.org/people/aduval22
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/20281256
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2873
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/396476?q=1k3Av
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Besk svovelsopp (Hypholoma fasciculare)

Besk svovelsopp er en av flere arter i slekten svovelsopper som kan minne om Spiss fleinsopp.
Denne arten inkluderes spesifikt da det er den eneste som er svært giftig. Se flere bilder av Besk
svovelsopp på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Vokser ofte i tette klynger på trevirke, men kan også vokse i mose/gress i symbiose med
rotsystemer.

- Kan bli større enn Spiss fleinsopp (hatten inntil 6 cm i diamter).
- Senter på hatten er ofte rødlig/brun, mens den blir gulere/blekere ut mot kanten.
- Stilken er kraftigere og tykkere.
- Skivene er gule i ung alder, og blir grønnlige etter hvert som de svarte sporene utvikles

mot den gule huden som bakteppe.

Venstre: Bilde av colin25, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.
Høyre: Bilde av christopherhumphrey, benyttet iht. CC BY-NC 4.0. Utsnitt av originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Hypholoma_fasciculare
http://www.google.com/search?q=hypholoma+fasciculare
http://www.google.com/search?q=hypholoma+fasciculare
https://www.inaturalist.org/people/colin25
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/78208089
https://www.inaturalist.org/people/christopherhumphrey
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
https://www.inaturalist.org/observations/24764295
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Hvit sprøsopp (Candolleomyces candolleanus)

Hvit sprøsopp er en av flere arter i slekten Sprøsopper som man finner i Norge. Disse kan ligne
en del på Spiss fleinsopp så det er en god ide å gjøre seg kjent med utseendet til flere arter i
denne slekten, slik som f.eks. Rødkantsprøsopp. Vær obs. på at artene i denne slekten er
hygrofane.  Se flere bilder av Hvit sprøsopp på google.

Skilles fra Spiss fleinsopp ved at:

- Stilken er gjerne tykkere (3-5 mm), og hatten kan bli større (inntil 5,5 cm i diameter).
- Både stilk og hatt tåler lite håndtering før den går i stykker (obs. unntak hos noen arter).
- Hatten er relativt myk å ta på, og er gulbrun i ung alder og blir blek beige når den eldes.
- Skivene er blekt grå-brune som ung og blir brunere etter hvert som de fylles med sporer.

Bilde av Byrain, benyttet iht. CC BY-SA 3.0. Originalbilde.

https://en.wikipedia.org/wiki/Psathyrella_candolleana
http://www.google.com/search?q=psathyrella+corrugis
http://www.google.com/search?q=candolleomyces+candolleanus
https://mushroomobserver.org/observer/show_user/2750
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://mushroomobserver.org/image/show_image/172435?obs=77968&q=1k3Gg
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Vedlegg 4: Online hjelp til identifisering av Spiss fleinsopp

Om man er det minste usikker på om soppen man har plukket faktisk er Spiss fleinsopp må man
be om hjelp fra andre til å positivt identifisere soppen.

Dersom man selv ikke kjenner noen med denne kompetansen, er et alternativ å be om hjelp til
identifisering i ett eller flere nettfora dedikert til dette. Norsk Freak Forum har for eksempel til
enhver tid en egen tråd til formålet i kategorien Utvalgte rusforumtråder.

Alternative steder man kan be om hjelp til identifisering er Reddit (r/Semilanceata, r/beacain)
og på forumet Shroomery.

Det er viktig huske på følgende når man legger ut bilder av soppen i identifiseringsøyemed:

- Soppen må være fersk og ikke inntørket.
- Bildene må være høyoppløste og tatt i godt lys.
- Hver sopp må være nummerert slik at det er mulig å referere til de enkeltvis.
- Soppene bør ligge med samme orientering og ikke være i kontakt med hverandre for å

gjøre identifiseringen så enkel som mulig.
- Det må tas minst to bilder av hver sopp; ett som viser soppen sett vinkelrett fra siden,

og ett hvor soppens skiver (underside) kommer tydelig frem.
- Exif-data bør fjernes fra bildefilene før opplastning .94

- Man bør vurdere kredibiliteten til brukeren som identifiserer soppen. Har
vedkommende mange identifiseringer bak seg? Har andre personer disputert hennes
tidligere identifiseringer?

De neste 3 sidene inneholder ark som kan skrives ut og benyttes til både fotografering  og
tørking av sanket sopp.

94 Exif-data er metadata tilknyttet bildefiler som bl.a. kan inneholde GPS-lokasjonsdata. Imgur og Norsk
Freak Forums bildetjeneste imma.gr påstår begge at metadata fjernes automatisk, men dette bør gjøres
manuelt i forkant av opplastning for ekstra sikkerhet.

https://freak.no/forum/forumdisplay.php?f=155
https://www.reddit.com/r/Semilanceata/
https://www.reddit.com/r/beacain/
https://www.shroomery.org/forums/postlist.php/Board/3
https://imgur.com/
https://imma.gr
https://www.comparitech.com/blog/information-security/remove-metadata-from-photos/
https://www.comparitech.com/blog/information-security/remove-metadata-from-photos/
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Vedlegg 5: Tørking og oppbevaring av Spiss fleinsopp
Det er viktig at man tørker soppen ettertrykkelig før den lagres for å unngå forråtnelse, mugg95

og produksjon av eventuelle toksiner. Soppen på bildene under er tørket på bakepapir i
romtemperatur i 48 timer. Bruk av stekeovn, andre varmekilder eller vifte er ikke nødvendig ,96

men soppen må ligge spredt utover en tørr flate for å sikre tilstrekkelig luftsirkulasjon.
Bilder i høyere kvalitet er tilgjengelig her: 1 time, 4 timer, 10 timer, 24 timer, 48 timer, kuttet.

1 time etter plukking er soppen fremdeles fuktig og hatten noe slimete.

På bildet tatt 4 timer etter plukking ser man det læraktige preget soppen får når den tørker.

96 En frukt-/sopptørker er ikke nødvendig men kan være svært hendig da den reduserer arealbehovet og
tørketiden betraktelig. Merk at soppen ikke bør tørkes på høyere temperatur enn 40C.

95 Ca. 2 døgn tørketid er tilstrekkelig i romtemperatur.

https://imgur.com/a/1Zjs674
https://imgur.com/a/ByNqFLE
https://imgur.com/a/4sdXPP5
https://imgur.com/a/b7bCZTO
https://imgur.com/a/scQCmCw
https://imgur.com/a/gu1HYZI
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/psilocybe-semilanceata
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Etter allerede 10 timer har soppen fått det særegne utseendet som tørket sopp har.

24 timer inn i tørkeprosessen er hovedforskjellen at hatten føles mer porøs.

Det er ingen synlig endring etter 48 timer, men man kan anta at fuktighetsnivået har fortsatt å
synke videre.
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Når soppen har tørket helt og vekten redusert med ca. 90 % er det på tide å lagre den på best
mulig vis. Den skal oppbevares lufttett, mørkt og helst kjølig .  I tillegg bør man legge ved97

noen pakker silica gel . Soppen bør lagres i norgesglass eller annet tilsvarende helt lufttett98

beholder. Plastbokser eller zip-lock poser anbefales ikke, da disse ikke er diffusjonstette og
slipper til luft (og fuktighet) som bryter ned virkestoffene og kan føre til mugg og forråtnelse.

Soppen kan oppbevares i hel form eller oppkvernet som på bildene under. Det er mulig at
virkestoffet brytes raskere ned i oppkvernet/oppkuttet tilstand, men på den andre siden tar den
da betydelig mindre plass og er enklere å oppbevare på en tilstrekkelig diskre måte.

98 Disse følger ofte med ting man kjøper (sko, klær, elektriske duppeditter). Dersom man ikke har noen for
hånden kan man benytte en liten klut med salt. Legg kluten på bordet, hell en god mengde salt i midten
og knytt igjen diagonalt. Legg denne posen på toppen av soppen i glasset.

97 Lagring i kjøleskap og fryser bør unngås med bakgrunn i utfordringer med kondens. Fryser kan dog
benyttes dersom man tar hensyn til kondensproblematikken ved å la oppbevaringsglasset oppnå
romtemperatur før det åpnes.

https://i.imgur.com/Vyigwb1.jpeg
https://i.imgur.com/6f3hr1Z.jpg
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Vedlegg 6: Turrapporter
Tripp-rapportene under er hentet fra Norsk Freak Forum, og er ført i pennen av forumbrukere
som deler sine erfaringer med bruk av fleinsopp. Merk at rapportene ikke nødvendigvis er
representative for hvordan de fleste tripper utarter seg, da introspektive rolige opplevelser ikke
nødvendigvis gjør gode historier. De bør videre leses med en god dose sunn skepsis.

Jomfrutrip på flein goes bad En onsdag på sopp

Førstegangstur på sopp - ikke så mye å skrive hjem om De 105 fleinsoppene som gjorde meg religiøs

Norsk flein på Verdens tak Ut på tur med Norsk natur

Fleinsopp: Turen som endret livet mitt Fleinsopp, fra et annet perspektiv

Min første fleinsopptur Første tripp alene

Bad trip, hentet i ambulanse Trippraport - Psilocybe cubensis

Betty spiste fleinsopp Sopp, Fjell, Stor Stein og Ragnar

250 fleinsopp Norsk fleinsopp - Starten på alt!

Psilocybe Cubensis - En intens indre reise Advarer mot sopp

180 flein - Mitt første møte med psykedelika Jomfruturen på fleinsopp (mild dose)

Første sopptripp (bad trip) Rusrapport - Fleinsopp

Trippraport: Fleinsopp Ultratrippen og opphørelse av eksistensen

Tripprapport: Psilocybe semilanceata (fleinsopp) Tur på Psilocybe Galindoi - Min største opplevelse

Psilocybe Cubensis - In the Hall of the Mycelium King Tripprapport - Sopp

https://freak.no
https://freak.no/forum/showthread.php?t=166052
https://freak.no/forum/showthread.php?t=67045
https://freak.no/forum/showthread.php?t=319224
https://freak.no/forum/showthread.php?t=283958
https://freak.no/forum/showthread.php?t=85162
https://freak.no/forum/showthread.php?t=71510
https://freak.no/forum/showthread.php?t=211777
https://freak.no/forum/showthread.php?t=205656
https://freak.no/forum/showthread.php?t=291689
https://freak.no/forum/showthread.php?t=183808
https://freak.no/forum/showthread.php?t=323189
https://freak.no/forum/showthread.php?t=97839
https://freak.no/forum/showthread.php?t=299892
https://freak.no/forum/showthread.php?t=201491
https://freak.no/forum/showthread.php?t=283583
https://freak.no/forum/showthread.php?t=145564
https://freak.no/forum/showthread.php?t=148071
https://freak.no/forum/showthread.php?t=58744
https://freak.no/forum/showthread.php?t=217988
https://freak.no/forum/showthread.php?t=283785
https://freak.no/forum/showthread.php?t=56663
https://freak.no/forum/showthread.php?t=171679
https://freak.no/forum/showthread.php?t=92263
https://freak.no/forum/showthread.php?t=257117
https://freak.no/forum/showthread.php?t=83326
https://freak.no/forum/showthread.php?t=221698
https://freak.no/forum/showthread.php?t=147567
https://freak.no/forum/showthread.php?t=168715
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Vedlegg 7: Sjekkliste ved bruk av Spiss fleinsopp

Denne sjekklisten kan benyttes før inntak av Spiss fleinsopp for å forsikre seg om at alle
forutsetninger ligger til rette for en så god tripp som mulig, samt for å minimere risiko for en
utfordrende opplevelse eller andre negative konsekvenser som kan oppstå. Listen er kun et
forslag og bør tilpasses egen situasjon og behov under planleggingen av trippen.

❏ Jeg er myndig(!).
❏ Jeg har verifisert at jeg ikke har noen fysiske tilstander eller mentale sykdommer

som diskvalifiserer meg fra bruk av psykedelika (hvem bør styre unna).
❏ Jeg har organisert en edru tripsitter dersom det er første gang jeg skal innta

psykedelika, og/eller jeg er usikker på hvordan jeg vil reagere på stoffet.
❏ Jeg har positivt identifisert soppen som Spiss fleinsopp og målt opp en forsvarlig

mengde (se dosering).
❏ Jeg er opplagt og har ikke søvnunderskudd.
❏ Jeg er i greit humør og har ingen pågående negative tankemønstre.
❏ Jeg har ikke inntatt andre rusmidler eller er i bakrus etter alkohol eller andre stoffer.
❏ Jeg går ikke på medisiner som kan ha farlige interaksjoner med Spiss fleinsopp.
❏ Jeg har sørget for at ingen vil forstyrre meg i løpet av trippen (5-6 timer).
❏ Jeg skal ikke omgås personer jeg ikke er trygg på eller delta i aktiviteter/settinger

som er uforutsigbare eller som kan fremkalle frykt underveis.
❏ Jeg har forberedt et dertil egnet sted til å gjennomføre seansen; gjerne en god stol med

et pledd, en seng med flere puter og dyner.
❏ Jeg har forsikret meg om at eventuelle stearinlys og andre åpne flammer ikke kan

utgjøre en risiko dersom de velter eller mangler tilsyn.
❏ Jeg har smurt nistepakke, og har vann eller annen væske for hånden for å sørge for at

jeg ikke blir dehydrert underveis.
❏ Jeg har forberedt en passende spilleliste og lastet ned musikken lokalt.
❏ Jeg har satt mobiltelefonen i flymodus, og lagt bort andre

kommunikasjonsplattformer som ikke skal benyttes underveis.
❏ Jeg vet at jeg ikke skal eller kan føre motorvogn i løpet av de neste 12 timene.
❏ Jeg vet at jeg ikke skal omgås eller være ansvarlig for barn i løpet av de neste 8

timene.
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Vedlegg 8: Videre lesning & andre kilder

Tittel Medietype Beskrivelse Lenker

Huberman Lab Podcast -
Dr. Matthew Johnson:

Psychedelics for Treating
Mental Disorders

Podcast
(2t, 52min)

Dr. Andrew Huberman (Stanford)
intervjuer Dr. Matthew Johnson (Johns
Hopkins) om bruk av psykedelika for å

behandle psykiske lidelser. De tar også for
seg mange interessante tema rundt
psykedelika og psilocybin generelt

(faremomenter, dosering, historikk,
pågående forskning m.m.), samt går

gjennom hvordan en tripp i en klinisk
setting foregår.

Youtube
Apple

Spotify
Hjemmeside

Sam Harris’ Mushroom Trip
Podcast
(20 min)

Filosofen og nevroforskeren Sam Harris
gir her en beskrivelse av en tripp på en

stor dose psilocybin.
Youtube

Sam Harris’ podkast - #177
Psychedelic Science, a

conversation with Roland
Griffiths

Podcast
(1t, 26min)

Intervju med Roland Griffiths (Johns
Hopkins) om status på forskning på

psykedelika, risikoen knyttet til bruk,
viktigheten av “set og setting”, forskjellen
mellom psykedelika og narkotiske stoffer

med misbrukspotensiale,
langtidskonsekvenser av psykedelikabruk,
behandling av stoffmisbruk ved hjelp av

psilocybin og mye mer.

Apple
Spotify

Hjemmeside

Psykedelisk renessanse
(Michael Pollan)

Bok
(480 sider)

I denne boken tar den amerikanske
journalisten Michael Pollan for seg

psykedelikas historie, diskuterer
bakgrunnen for at det ble forbudt å forske
på disse stoffene i flere tiår, gransker den
pågående medisinske og vitenskapelige
psykedelikarevolusjonen og forteller om

sine egne erfaringer med psykedelika.

Flux Forlag

Anmeldelse i
Psykologitidskrifttet

Complete guide to
identifying Liberty cap99

mushrooms

Video
(30 min)

En veldig inngående video-guide som
danner et godt grunnlag for å lære å

identifisere Spiss fleinsopp.
Youtube

Liberty caps - Complete
guide

Video
(55 min)

Denne serien av videoer går enda mer i
dybden enn den over, og tar for seg

sankeprosessen i større grad.

Youtube - Del #1
Youtube - Del #2
Youtube - Del #3

Human Hallucinogen
Research: Guidelines for

safety

Artikkel
(17 sider)

En artikkel ført i pennen av tre av de
fremste forskerene på hallusinogener hvor

“set og setting” og aspekter for å ivareta
sikkerheten under en tripp diskuteres.

Researchgate
(hele artikkelen)

DOI

99 Liberty cap er Spiss fleinsopps’ engelske navn.

https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_D._Huberman
https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/matthew-johnson
https://www.youtube.com/watch?v=GzvzWO0NU50
https://podcasts.apple.com/no/podcast/dr-matthew-johnson-psychedelics-for-treating-mental/id1545953110?i=1000535986830&l=nb
https://open.spotify.com/episode/6QAwW5410nNzHNcRBjKO4M?si=oEosO4CmTB-R97DS0F-lnw&dl_branch=1
https://hubermanlab.com/dr-matthew-johnson-psychedelic-medicine/
https://en.wikipedia.org/wiki/Sam_Harris
https://youtu.be/yKGddvmU0fA
https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/roland-griffiths
https://podcasts.apple.com/us/podcast/177-psychedelic-science/id733163012?i=1000458455304
https://open.spotify.com/episode/5WBNbwhKZjYdTuMsLGJfZ3
https://samharris.org/podcasts/177-psychedelic-science/
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Pollan
https://www.flux.no/boker/psykedelisk-renessanse?rq=psykedelisk
https://psykologtidsskriftet.no/node/22209/pdf
https://psykologtidsskriftet.no/node/22209/pdf
https://youtu.be/bt_vjXiDoxs
https://youtu.be/zET7p7n0x9U
https://www.youtube.com/watch?v=bwP1KzmoRk8
https://www.youtube.com/watch?v=q6f2AC9lndM
https://www.researchgate.net/publication/5259182_Human_Hallucinogen_Research_Guidelines_for_Safety
http://dx.doi.org/10.1177/0269881108093587
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Artikler

Crash Course in the Nature of Mind, Johns Hopkins Magazine (2017)

-Jeg har snakket med leger, advokater, jurister og politikere som har LSD som en del av sin livsstil,
TV2 Nyheter (2019)

The New Science of Psychedelics, The Wall Street Journal, Michael Pollan (2018)

Hallusinogene sopper: utfordringen å bekjempe naturlig forekommende stoffer i en elektronisk
tidsalder (pdf), Europeisk overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk (2007)

Hallucinogenic mushrooms: an emerging trend case study (pdf), Europeisk overvåkingssenter for
narkotika og narkotikamisbruk (2006)

Spiss fleinsopp i Norge - hvor stort er problemet?, Viten.com, Dr. Klaus Høiland (2002)

The Yale Manual for Psilocybin-Assisted Therapy of Depression, Sloshower et al., pre-print (2020)

Bøker

Psykedelisk renessanse, Michael Pollan

The Psychedelic Explorer’s Guide: Safe, Therapeutic, and Sacred Journeys, James Fadiman

The Value of Experience: Psychedelics, phenomenology and contemporary perspectives on drug use,
Anna Marie Høifødt - Masteroppgave UiO

MAGIC - Nordic Liberty Cap Hunter’s Field Guide (pdf), ukjent opphav100

Register over kliniske studier som involverer psilocybin

- Amerikansk register
- Europeisk register

100 Alternativ lenke til svensk utgave.

https://hub.jhu.edu/magazine/2017/fall/roland-griffiths-magic-mushrooms-experiment-psilocybin-depression/
https://www.tv2.no/a/10220391/
https://michaelpollan.com/articles-archive/the-new-science-of-psychedelics/
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/471/Dif15NO_84950.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/471/Dif15NO_84950.pdf
https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/406/TP_Hallucinogenic_mushrooms_107298.pdf
http://www.viten.com/tema/sopp/hoiland2.htm
https://www.researchgate.net/publication/343645122_The_Yale_Manual_for_Psilocybin-Assisted_Therapy_of_Depression_using_Acceptance_and_Commitment_Therapy_as_a_Therapeutic_Frame
https://www.flux.no/boker/psykedelisk-renessanse
https://www.amazon.com/Psychedelic-Explorers-Guide-Therapeutic-Journeys/dp/1594774021
https://www.duo.uio.no/bitstream/handle/10852/63815/Master---Anna-H-if-dt.pdf
https://psilosybiini.info/taika/magic-2015-final.pdf
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Psilocybine#section=ClinicalTrials-gov&fullscreen=true
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Psilocybine#section=EU-Clinical-Trials-Register&fullscreen=true
https://docplayer.se/12031317-En-falthandbok-for-fotografer-av-magiska-svampar.html
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Audio, bilder & video

Sam Harris’ Mushroom Trip (YouTube)

Huberman Lab Podcast  - #38 Dr. Matthew Johnson: Psychedelics for Treating Mental Disorders

Hennings verden - #7 Psykedelika i Norge, med Anna Høifødt (YouTube)

A New Understanding:  The Science of Psilocybin (YouTube, dokumentar, 54 min)

Tim Ferris’ podkast #313 - Michael Pollan - Exploring The New Science of Psychedelics

Lex Fridmans’ podkast #145 - Matthew Johnson - Psychedelics

Unbroken Chain Podcast #62 - Psychedelic Addiction Treatment w. Dr. Peter Hendricks

Sam Harris’ podkast #242 Psychedelics And The Self - A conversation with James Fadiman

Sam Harris’ podkast #177 - Psychedelic science - A conversation with Roland Griffiths

Bilder av Spiss fleinsopp: Global Biodiversity Information Facility / Encyclopedia of Life (EOL)

Vitenskapelige artikler

Møter med det hellige: Bruk av LSD, fleinsopp og andre psykedeliske stoffer, Pedersen, Tidsskrift for
Samfunnsforskning (2020) 61(04), pp. 372-388

The pharmacology of psilocybin, Passie et al., Addiction Biology (2002) 7, 357-364

Harm potential of magic mushroom use: A review, Amsterdam et al., Regulatory Toxicology and
Pharmacology, Vol 59, Issue 3, April 2011, p 423-429

The entropic brain: a theory of conscious states informed by neuroimaging research with psychedelic drugs,
Carhart-Harris, Frontiers in Human Neuroscience, 3 Feb 2014

How does it feel to be on psilocybin? Dose-response relationships of subjective experiences in humans,
Hirschfeld og Schmidt, Journal of Psychopharmacology, 4 Mars 2021

Psilocybin produces substantial and sustained decreases in depression and anxiety in patients with
life-threatening cancer: A randomized double-blind trial,  Griffiths et al., Journal of Psychopharmacology
(2016), pp. 1181-1197

Psychedelics, Nichols, Pharmacological Reviews (2016), Issue 68(2), pp. 264-355

https://youtu.be/yKGddvmU0fA
https://www.youtube.com/watch?v=GzvzWO0NU50
https://www.youtube.com/watch?v=96_lDEdiTQ4
https://www.youtube.com/watch?v=TIVIfQaqVG4
https://tim.blog/2018/05/06/michael-pollan-how-to-change-your-mind/
https://lexfridman.com/matthew-johnson/
https://www.maurajames.com/podcast/episode/2cf3664e/ep-62-psychedelic-addiction-treatment-w-dr-peter-hendricks
https://samharris.org/podcasts/242-psychedelics-self/
https://samharris.org/podcasts/177-psychedelic-science/
https://www.gbif.org/occurrence/gallery?taxon_key=5242507
https://eol.org/pages/188497
https://www.researchgate.net/publication/346807142_Moter_med_det_hellige_bruk_av_LSD_fleinsopp_og_andre_psykedeliske_stoffer
https://maps.org/research-archive/w3pb/2002/2002_Passie_22704_1.pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.689.6519&rep=rep1&type=pdf
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fnhum.2014.00020/full
https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.06.09.142802v1.full
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367557/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5367557/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4813425/
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Vedlegg 9: Frequently Asked Questions (FAQ)
I diverse fora hvor Spiss fleinsopp diskuteres er det mange spørsmål fra brukere og interesserte
som dukker opp igjen og igjen med ujevne intervaller.

En del av disse spørsmålene — med tilhørende svar — er gjengitt her, da de også kan være av
generell interesse for andre enn den som initielt stilte spørsmålet.

Sanking av Spiss fleinsopp

Q: Når på året er Spiss fleinsopp i sesong?

Spiss fleinsopp kan plukkes på høsten, typisk fra midten av august til desember avhengig av
hvilken breddegrad man bor på. Sesongen starter og slutter tidligere jo lengre nord man
kommer.

Starten på sesongen korresponderer typisk med at høstregnet setter inn, samtidig som
temperaturen synker under 10 grader nattestid.

Q: Kan man plukke all soppen man finner i et område eller bør noe stå i fred? Bør den plukkes
på en spesifikk måte?

Man kan trygt plukke all soppen man finner i et område uten at dette medfører fare for lavere
produksjon av sopp resten av sesongen eller i påfølgende år. Det produseres ekstremt store
mengder soppsporer , og den begrensende plukkingen vi mennesker bidrar med påvirker ikke101

soppens evne til å reprodusere i nevneverdig grad.

Det er ingen hold i teorier og myter om at man bør “knipse” soppen etter plukking for å bidra til
å spre sporer, samt å ikke “rive soppen opp med roten” men derimot klippe/skjære stammen.

Q: Bør man plukke sopp på dagen eller natten?

Det finnes ingen god fasit på dette. Det avhenger av habitatet man ønsker å plukke i, nærhet til
bebyggelse og infrastruktur, siktlinjer (en lommelyktstråle er synlig i flere kilometers radius)
etc.

101 Det Britiske Mykologi-Samfunnet har utviklet en metode for å telle soppsporer, og de har konkludert
med at ett enkelt sjampinjong-fruktlegeme produserer 1,36 milliarder sporer (ref.: pkt. E i det lenkede
dokumentet).

https://www.britmycolsoc.org.uk/application/files/4913/9144/2456/Fungal_Dispersal.pdf
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Q: Hvor lang tid bruker Spiss fleinsopp på å vokse? Og hvor lenge står den før den råtner bort?

Det vi i dagligtale omtaler som sopp er faktisk kun soppens fruktlegeme. Resten av soppen
(mycelet) finnes under bakken og vokser hele året. Fruktlegemet er ekvivalent til plantens
blomster og benyttes til å spre soppens sporer slik at den kan formere seg videre.

Fruktlegement vokser svært raskt, og det tar bare et par dager å vokse fra en liten knopp til en
“sopp” som er klar for å plukkes. Om soppen får stå i fred vil den råtne bort i løpet av en uke.

Q: Er det lov å plukke sopp på private beiter?

Nei. Et privat beite (“kulturbeite”) er i friluftsloven regulert som innmark. Loven sier at man kan
ferdes på veier/stier på kulturbeite dersom man holder avstand til gårdstun, hus og hytter,
men man får i utgangspunktet ikke lov til å ferdes på selve beitet .102

I praksis vil man nok ikke oppleve å bli jaget bort av grunneier så lenge man oppfører seg i
henhold til god folkeskikk og fremstår som hyggelig og oppegående, men det kan være greit å
vite at man ikke har lovverket i ryggen når man spankulerer rundt på annen persons eiendom og
sanker sopp med rumpa i været.

Q: Vokser Spiss fleinsopp i alle høyder over havet?

Ja. Ser man til Artsdatabankens artskart finner man flere bekreftede observasjoner av Spiss
fleinsopp på mer enn 1000 meter over havet.

Q: Hva sier man til bonden eller andre om de spør hva man driver med?

Hva man sier om man møter på bonden eller andre nysgjerrigperer er svært situasjonsavhengig
og bare fantasien setter grenser.

Blir man observert på kort avstand, på huk og vill i blikket mens man frenetisk river opp sopp
har man nok ikke så mye man skulle ha sagt som kan overbevise den skuelystne om andre
intensjoner enn å erverve seg Spiss fleinsopp i rusøyemed.

Men om man derimot har blikket med seg og sørger for å oppdage den andre parten først har
man anledning til å raskt sette seg i bevegelse og fremstå som man er en helt ordinær
mosjonist, uten å måtte ha en spesifikk unnskyldning for hånden når man passerer
vedkommende.

Det viktigste er å ha tenkt gjennom de forskjellige situasjonene som kan oppstå på forhånd, og
ha gjort seg noen egne tanker om hva man er komfortabel med å si og ikke.

102 Friluftslovens §3.

https://no.wikipedia.org/wiki/Fruktlegeme
https://artskart.artsdatabanken.no/app/
https://lovdata.no/lov/1957-06-28-16/%C2%A73
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Noen eksempler kan være:

- Jeg er speiderleder og går opp ei løype vi skal bruke til nattnavigasjonstrening.
- Jeg er interessert i astrofotografi og darksitefinder.com har pekt ut dette området som ett av

de med lavest lysforurensning i regionen, og jeg leter etter et sted å sette opp teleskopriggen.
- Sønnen min på to år er inne i en sauefase, og jeg forsøker å få tatt et morsomt bilde til å

printe på kaken til treårsdagen hans. Visste du at man kan printe bilder på kaker? Det er
skikkelig tøft, man bare (...).

- Jeg leter etter Spiss fleinsopp. Er det greit at jeg går her på beitet ditt?

Q: Kan man dyrke Spiss fleinsopp?

Å dyrke Spiss fleinsopp er svært vanskelig og komplisert da arten krever veldig spesifikke
vekstforhold. Psilocybe cubensis kan dog kultiveres relativt enkelt innendørs.

Tørking og oppbevaring av Spiss fleinsopp

Q: Bør man vaske soppen før den tørkes ?

Nei. Sopp absorberer vann raskt og i veldig høy grad, og desto fuktigere soppen er i
utgangspunktet desto lengre tid tar tørkeprosessen. Dette fører til økt fare for forråtnelse og
produksjon av sekundærtoksiner.

Q: Hva er den beste fremgangsmåten for å tørke Spiss fleinsopp?

Se vedlegg 5: Tørking og oppbevaring av Spiss fleinsopp.

Q: Hvilken temperatur bør man tørke Spiss fleinsopp på?

Spiss fleinsopp tørker fint i romtemperatur ( 2-3 dager). Dersom man vil korte ned
tørkeprosessen kan en varmekilde med god luftsirkulasjon benyttes. Tørketemperaturen bør103

ikke overstige 40 C . Se også vedlegg 5.104

Q: Hjelp(!) det kommer små dyr/larver ut av den tørkende soppen!

Dette er helt normalt. Disse lever og bor i soppen og forlater denne når soppen tørker inn og
krymper. De overlever ikke den lave luftfuktigheten i moderne hus og vil dø i løpet av kort tid.

104 “Fruit bodies, if dried at temperatures not exceeding 40C, maintains high psilocybin content for a long
time” - Assays for Detection of Fungal Hallucinogens Such as Psilocybin and Psilocin, Stebelska (2016),
Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse.

103 Varmluftsfunksjon i stekeovn, frukttørker/dehydrator etc.

https://darksitefinder.com
https://en.wikipedia.org/wiki/Psilocybe_cubensis
https://freak.no/forum/showthread.php?t=92997
https://www.sciencedirect.com/topics/neuroscience/psilocybe-semilanceata
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Q: Hva er den beste måten å lagre Spiss fleinsopp på?

Spiss fleinsopp bør oppbevares tørt, mørkt og kaldt. Se vedlegg 5 for nærmere beskrivelse av
fremgangsmåten.

Inntak og effekter av Spiss fleinsopp

Q: Utgjør det noen forskjell å trippe på tom eller full mage?

Dersom man inntar sopp på fastende mage vil den gjøres raskere tilgjengelig for kroppen, og
effekten vil sette inn på et tidligere tidspunkt (10-30 minutter). På full mage kan dette forlenges
med inntil en time, og den umiddelbare effekten vil sannsynligvis oppleves som mindre
dramatisk. Noen hevder også at å innta fleinsopp på tom mage bidrar til å forhindre kvalme.

Q: Hva er Lemon-TEK, og er det noe jeg bør benytte meg av?

Lemon-TEK er fremgangsmåten hvor man blander oppkuttet/pulverisert soppmateriale med en
sur væske — oftest appelsinjuice eller sitronsaft — for å fremkalle en kraftigere tripp med
tidligere innslagspunkt. I tillegg hevdes det at den sure væsken bidrar til å starte nedbrytelsen
av celleveggene i soppen slik at denne enklere kan prosesseres av fordøyelsessystemet med
dertil redusert ubehag som kvalme og lignende. Teorien bak tar utgangspunkt i at syren
tyvstarter konverteringen fra psilocybin til psilocin, noe som gjør dette stoffet lettere (og
raskere) biotilgjengelig for kroppen.

Ser man til de fora hvor Lemon-TEK diskuteres virker det ikke til å være noen sterk konsensus
om det faktisk fungerer eller ikke. Tilhengerne av praksisen mener at det har god effekt, mens
tvilerne på den andre siden hardnakket hevder at det bare er snakk om en placebo-effekt.

Q: Finnes det noen måte å motvirke kvalme indusert av Spiss fleinsopp?

De anbefalte fremgangsmåtene for motvirke kvalme i forbindelse med bruk av fleinsopp er:

- Spise ingefær i forkant av trippen .105

- Innta fleinsoppen i form av te.

105 Ingefær har dokumenterte kvalmereduserende egenskaper.

https://psychonautwiki.org/wiki/Psilocybin_mushroom_lemon_tek
https://erowid.org/archive/rhodium/chemistry/psilocin.extraction.html#refs
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4818021/
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Q: Er det tilfelle at man gjesper mer enn vanlig når man er påvirket av psilocybin?

Det finnes anekdotiske bevis for at dette er tilfellet, og “excessive yawning” er nevnt som en
mulig fysiologisk reaksjon på inntak av psilocybin i den vitenskapelig litteraturen. Man kan lese
mer om temaet her: Why Do Magic Mushrooms Cause “The Yawns”?

Q: Hva er Body-Load?

Body load er et begrep som henviser til de fysiske effektene man føler under påvirkning av
psykoaktive stoffer. Dette kan blant annet være en følelse av å være svært tung i kroppen,
kvalme, magevondter og skjelving. Det er også mulig oppleve en body high hvor man opplever at
kroppen føles lett og euforisk.

Q: Kan Spiss fleinsopp røykes for å oppnå effekt?

Nei. Virkestoffene ødelegges ved de høye temperaturene røyking medfører.

Q: Hva er mikrodosering?

Mikrodosering referer til å benytte et stoff i så små doser at man ikke kjenner seg påvirket av
det, og gjerne over lengre tid. Hensikten kan være å øke egen kreativitet, redusere
stress/depresjon, m.m.

For Spiss fleinsopp vil en mikrodose gjerne utgjøre rundt 25-100 mg, det vil si ca 5-10% av en
ordinær brukerdose.

Per dags dato er det ikke gjennomført forskning som konkluderer om denne praksisen faktisk gir
de ønskede positive effektene man søker.

En metastudie påpekte dog i 2019 at de preliminære funnene er interessante og bør følges106

opp i form av målrettede vitenskapelige studier for å teste hypotesene om at mikrodosering har
noe for seg.

En nyere studie publisert i 2021 påviste en positiv effekt assosiert med mikrodosering, men107

denne effekten var til stede uavhengig av om kapselen som ble inntatt inneholdt virkestoff eller
ikke(!). Dette er en kraftig indikasjon på at det er placebo-effekten — og ikke psilocybin — som
står bak eventuelle positive effekter ved mikrodosering.

107 Self-blinding citizen science to explore psychedelic microdosing, Balázs Szigeti et al. eLife Sciences
(2021).

106 A systemic study of microdosing psychedelics, Polito et al. (2019), PLOS ONE.

https://psychedelicreview.com/heres-the-story-on-magic-mushrooms-and-the-yawns/
https://en.wikipedia.org/wiki/Body_load
https://en.wikipedia.org/wiki/Psychedelic_microdosing
https://elifesciences.org/articles/62878
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6364961/
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Q: Hva er HPPD?

Hallucinogen-Persisting Perception Disorder (HHPD) er en tilstand som muligens kan utløses108

ved bruk av hallusinogene rusmidler. Tilstanden innebærer at man opplever
pseudohallusinogene forstyrrelser i etterkant av at rusmiddelet har blitt metabolisert og109

forlatt kroppen.

Forstyrrelsene kan ta form av “flashbacks”, opplevd uskarphet i mønstre, haloeffekter (ringer
rundt lyskilder), opplevelse av at det er bevegelser i utkanten av synsfeltet og makro- og
mikropsia (elementer i synsfeltet oppleves som hhv. større og mindre enn de egentlig er).

Tilstanden er sjelden, med høyere prevalens hos mennesker med kjente psykiatriske lidelser og
tidligere rusmisbruk . Dr. M. Johnson sår for øvrig tvil om at det finnes en lenke mellom110

psykedelika og HPPD i det hele tatt i et intervju, hvor han også nevner at de ved instituttet hans
ved Johns Hopkins aldri har observert ett eneste tilfelle av HPPD .111

Q: Kan virkestoffet i psilocybin lagres i fettvev i kroppen og føre til flashbacks/rus på et senere
tidspunkt om det siver ut i blodstrømmen?

Nei. Dette er en myte som det ikke finnes noe bevis for .112

Q: Bygger man toleranse ved bruk av Spiss fleinsopp? Hvor lang tid tar det før man kan trippe på
nytt?

Det foreligger ikke forskning på mennesker i nyere tid hva gjelder toleransen som bygges opp
ved bruk av hallusinogener.

Den tilgjengelige litteraturen er fra 50- og 60-tallet, og forskningen denne er basert på er av
mangelfull karakter. Men med utgangspunkt i denne dannes det allikevel et tydelig bilde som
indikerer at toleranse bygges veldig raskt opp i kroppen før den igjen avtar raskt, og er helt borte
i løpet av 5 dager . Kort fortalt må man vente ca. en uke før samme dose Spiss fleinsopp vil gi113

tilsvarende effekt som ved forrige inntak.

113 Tolerance to Lysergic Acid Diethylamide: Overview, Correlated and Clinical Implications, Buchborn et al.,
Neuropathology of Drug Addictions and Substance Misuse, 2016, pp. 846-858

112 Dr. Matthew Johnson (Johns Hopkins), Huberman Lab podcast #38 (1:04:36).

111 Dr. Matthew Johnson (Johns Hopkins), Huberman Lab podcast #38 (1:05:26).

110 Hallucinogen Persisting Perception Disorder: Etiology, Clinical Features, and Therapeutic Perspectives
(chapter 4), Martinotti et al., Brain Sciences 2018 Mar; 8(3), p. 47

109 De som opplever HPPD er klar over at de opplever hallusinoegene effekter og at disse ikke er ekte, noe
som skiller effektene fra klassiske psykotiske forstyrrelser.

108 Hallucinogen-persisting perception disorder, Hermle et al., Therapeutic Advances in Psychopharmacology
2012 Oct; 2(5) pp. 199-205

https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/matthew-johnson
https://www.researchgate.net/publication/299557480_Tolerance_to_Lysergic_Acid_Diethylamide_Overview_Correlates_and_Clinical_Implications
https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/matthew-johnson
https://youtu.be/GzvzWO0NU50?t=3876
https://www.hopkinsmedicine.org/profiles/details/matthew-johnson
https://youtu.be/GzvzWO0NU50?t=3926
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5870365/#sec4-brainsci-08-00047title
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5870365/#sec4-brainsci-08-00047title
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3736944/
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Q: Kan man booste trippen underveis ved å ta en ny dose etter en stund?

Dette er et tema hvor det øyensynlig ikke finnes vitenskapelig litteratur å lene seg på, så man
må se til andre brukeres erfaringer. Konsensusen synes å være at redosering i utgangspunktet
ikke har noe for seg, da kroppens toleranse bygger seg svært raskt opp og det mest
hensiktsmessige er å innta hele den ønskede dosen samlet. Å redosere kan også medføre risiko
for å ta for høy dose, så generelt sett er nok dette noe som bør unngås.

Q: Kan man innta Spiss fleinsopp om man går på medisiner som Xanax, Adderall, SSRI
antidepressiva?

Man skal alltid være svært forsiktig når man kombinerer forskjellige rusmidler/medisiner, og
Spiss fleinsopp er intet unntak fra denne regelen.

I henhold til TRIPSIT Wikis Guide to Drug Combinations har følgende stoff negative og/eller
farlige interaksjoner med fleinsopp:

cannabis, amfetamin, kokain, alkohol, GHB/GBL, Tramadol, benzodiazepiner og SSRI.

Denne listen kan ikke anses som komplett, og for mer informasjon om interaksjoner mellom
psilocybin (virkestoffet i Spiss fleinsopp) og andre stoffer se bl.a. interaksjonslisten på
Drugbank.com.

Q: Hva er en museumsdose Spiss fleinsopp?

En museumsdose er et litt finurlig begrep på en såpass liten dose Spiss fleinsopp at man ikke er
synlig ruspåvirket, men hvor man allikevel kan få forsterkede sanseopplevelser. Altså øyensynlig
perfekt for en setting som et museum, konserter, en tur i parken eller lignende. Dersom man
ønsker å praktisere dette, er det en selvfølge at man utviser svært stor forsiktighet knyttet til
dosering, og har i mente at man kan respondere forskjellig på samme dose Spiss fleinsopp fra
gang til gang.

https://wiki.tripsit.me/wiki/Drug_combinations
https://no.wikipedia.org/wiki/Selektiv_serotoninreopptakshemmer
https://go.drugbank.com/drugs/DB11664
https://go.drugbank.com/drugs/DB11664
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Vedlegg 10: Bilder av Spiss fleinsopp
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