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Sammendrag 
For å forvalte sjeldne arter trengs det nøyaktige koordinater på hvor de er, estimat av 
nåværende populasjonsstørrelse, vurdering av trusler, kunnskap om økologi og genetisk 
diversitet. Genetisk diversitet er et mål på helsetilstanden til populasjonen, og gir samtidig 
nødvendig kunnskap for eventuell gjenopprettelse av populasjoner eller krysning med 
individer fra andre populasjoner for å øke vitaliteten. I dette prosjektet har vi koordinatfestet 
og estimert populasjonsstørrelse til alle rødlisteartene i Bockfjorden og en rekke andre 
populasjoner og arter, gjort økologiske analyser av 170 ruter for 13 populasjoner av 8 arter, og 
undersøkt genetisk diversitet i Svalbardpopulasjoner og referansepopulasjoner fra andre 
områder for 637 individer av 8 arter. Fem av artene vi har studert både økologisk og genetisk 
er knyttet til de varme kildene i Bockfjorden: bjønnbrodd (Tofieldia pusilla), svalbardsaltgress 
(Puccinellia svalbardensis), marinøkkel (Botrychium lunaria), polarhårstarr (Carex capillaris 
ssp. fuscidula), og trefingerurt (Sibbaldia procumbens). For to andre arter i Bockfjorden har vi 
estimert bestandsstørrelsen: dvergarve (Arenaria humifusa) og fjelløyentrøst (Euphrasia 
wettsteini). I tillegg har vi studert den endemiske arten polarnyresoleie (Ranuculus wilanderi), 
den toårige arten småsøte (Comastoma tenellum), og den noe mer utbredte arten polarmyrtust 
(Kobresia simpliciscula ssp. subholarctica).  
 
Bjønnbrodd har flere og større populasjoner på Svalbard enn tidligere antatt, og er også fertil 
hvilket gir mulighet for rekruttering. Den har lav genetisk diversitet på Svalbard, men det har 
den også i områder der den er mer utbredt. Vi anser den nå som trygg og har tatt den ut av 
rødlisten. Genetiske analyser av den arten som opprinnelig ble rapportert som kildesaltgress, 
som på Svalbard kun er funnet i Bockfjorden, viste at den sannsynligvis tilhører samme 
artskomplekset som store saltgress-populasjoner i Wijdefjorden, og også det samme som 
svalbardsaltgress, beskrevet fra Lovénøyene i Kongsfjorden. Rødlistekategorien er derfor 
endret fra kritisk truet (CR) til nær truet (NT), men flere genetiske analyser trengs for å 
avklare taksonomien til artskomplekset. Av marinøkkel fant vi kun 21 blad som 
sannsynligvis alle tilhører samme genotype/klon. Arten er knyttet til et habitat som vi kun fant 
meget lokalt rett ved den varmeste av kildene i Bockfjorden. Det er ikke kjent noen andre 
forekomster av arten på Svalbard, og vi opprettholder rødlistekategorien kritisk truet (CR). Vi 
anbefaler at populasjonen følges opp jevnlig, særlig med tanke på gåsebeite i området. 
Polarhårstarr-populasjon i Bockfjorden er større enn tidligere antatt og inneholder også en 
del genetisk variasjon. De økologiske analysene viste at den har potensial til å spre seg. Selv 
om den er noe beitet, tolererer starr generelt beiting godt, og vi så ingen skader av beiting på 
populasjon. Rødlistekategori er derfor endret fra kritisk truet (CR) til sårbar (VU). Vi 
anbefaler at det følges med på utvikling i beitepress på arten. Polarmyrtust hadde små 
populasjoner og lav genetisk diversitet. Rødlistekategorien sterkt truet (EN) er opprettholdt 
for arten. Vi fant ingen genetisk variasjon i polarnyresoleie. De 51 individene som vi 
observerte i 2009 er sannsynligvis ikke de samme som de vi observerte i 2008, og totalt er det 
da 85 individer spredt innen et område på én kvadratkilometer. Dette medfører endring i 
rødlistekategori fra kritisk truet (CR) til sterkt truet (EN). Trefingerurt har mye større 
populasjon enn tidligere antatt. Arten har veldig lav genetisk variasjon på Svalbard, men det 
har den også i referanseområdene der den er vanlig. Rødlistekategorien er endret fra kritisk 
truet (CR) til sterkt truet (EN). Vi oppdaget to nye populasjon av småsøte, slik at det nå er 
kjent fem populasjoner fra tre lokaliteter på Svalbard. Den har middels høy genetisk 
diversitet, og rødlistekategorien er endret fra kritisk truet (CR) til sterkt truet (EN). 
Dvergarve og fjelløyentrøst hadde begge større bestander enn tidligere antatt, men 
rødlistekategoriene, henholdsvis sårbar (VU) og sterkt truet (EN), er opprettholdt. 
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Bakgrunn 
Det er en høy andel av Svalbards stedegne karplanter som er sjeldne på øygruppen, og hele 54 
av 165 arter er rødlistet. I forbindelse med revisjon av første utgave av rødlisten (Kålås et al. 
2006) trengtes det mer kunnskap om artene for å foreta en bedre vurdering av hvilken 
rødlistekategori de skulle plasseres i. For 19 av artene hadde vi ingen estimat av 
bestandsstørrelse mens estimert bestandstørrelse var usikker for de fleste andre (Engelskjøn et 
al. 2003; Vistad et al. 2008). Den høye andelen av rødlistede arter og manglende kunnskap 
om disse gir store utfordringer for overvåkning og forvalting av biodiversitet på Svalbard. På 
sikt ønsker vi å fremskaffe opplysninger nødvendige for forsvarlig forvalting av alle 
rødlisteartene. Det er en stor og kostbar jobb. I denne omgang har vi derfor prioritert arter 
som vokser i et av de mest unike og sårbare områdene på Svalbard: de varme kildene i 
Bockfjorden. I tillegg har vi prioritert tre andre rødlistearter på bakgrunn av sjeldenhet og det 
som logistisk var mulig å gjennomføre.  
 
På et lite område rundt de varme kildene i Bockfjorden finner vi den høyeste konsentrasjonen 
av truede rødlistearter på Svalbard, og i 2006 ble fem av disse vurdert som kritisk truede 
(fjellmarinøkkel Botrichium lunaria, marinøkkel, polarhårstarr, ”kildesaltgress” og 
trefingerurt), en som sterkt truet (fjelløyentrøst), en sårbar (dvergarve) og en som nær truet 
(bjønnbrodd) (Kålås et al. 2006). Fire av artene var rapportert å ha sine eneste forekomster på 
Svalbard nettopp her (Elvebakk et al. 1994; Elvebakk et al. 1981). Rapporten for 
kildesaltgress er senere funnet å være basert på feilbestemmmelse: materialet hører til 
innenfor eller svært nær en annen rødlisteart på Svalbard: Svalbardsaltgress Puccinellia 
svalbardensis. I tillegg er det flere mosearter som har sine eneste lokaliteter på Svalbard her, 
men det er ikke utarbeidet rødliste for moser på Svalbard ennå og vi har derfor ikke fokusert 
på dem i denne omgangen. Det som er klart er at floraen rundt de varme kildene er noe helt 
unikt for Svalbard. 
 
De fleste artene ved de varme kildene er nokså varmekrevende. Det er mulig at disse ikke er 
truet av klimaendring men tvert imot vil kunne øke i areal og populasjonsstørrelser dersom 
det blir varmere. Dette avhenger imidlertidig av at de har et minimumsnivå av genetisk 
variasjon. Små populasjoner med lite genetisk variasjon har høy risiko for å gå til grunne på 
grunn av innavl (Frankham 2005). Det er tidligere gjort undersøkelser av genetisk variasjon i 
to av artene i Bockfjorden: fjelløyentrøst og dvergarve (Gusarova et al. In press; Westergaard 
et al. 2011). Fjelløyentrøst hadde en nokså stor populasjon i Bockfjorden ved undersøkelser i 
2007, muligens større enn i 1960 da den ble oppdaget, og den har høy genetisk diversitet. For 
akkurat denne arten tror vi derfor ikke at klimaendring er en trussel. Dvergarve ble det kun 
funnet noen få individer av i 2007, og det er funnet lite genetisk variasjon i den. For de 
resterende seks rødlisteartene i Bockfjorden var kunnskapen begrenset.  
 
De andre rødlisteartene vi har prioritert er polarnyresoleie, småsøte og myrtust. Disse artene 
ble prioritert dels pga sjeldenhet, og dels fordi det var mulig å få undersøkt populasjonene i 
forbindelse med annet feltarbeid. Polarnyresoleie er endemisk for Svalbard og bare funnet på 
Kapp Thordsen. Dette er en norsk ansvarsart og derfor av høyeste prioritet for forvaltningen. 
Småsøte var ved prosjektstart kun kjent fra to lokaliteter på Svalbard. Dette er en toårig art og 
kan derfor forventes å vise raskere respons på klimaendringer enn flertallet av arktiske arter. 
Polarmyrtust var funnet syv steder på Svalbard, og flere av disse var på lokaliteter vi skulle 
besøke i forbindelse med annet feltarbeid. 
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Mange sjeldne arter er ”økologisk kresne” arter og kan bare klare seg under helt spesielle 
betingelser. Andre arter er begrenset av klima og vil sannsynlig kunne spre seg dersom 
somrene blir lengre og/eller varmere. Dette tror vi gjelder for flere av artene i Bockfjorden. 
Ved å sammenligne vekstforholdene der arten vokser med vekstforhold i nærområder, kan 
man få et inntrykk av om arten har potensial til å spre seg lokalt så fremt den danner 
spredningsorganer (frø eller sporer). 
 
Genetisk diversitet innen populasjonen er viktig for opprettholdelse av en livskraftig 
populasjon, og nivået på genetisk diversitet brukes ofte som et mål på ”helsetilstanden” for 
populasjonen (Frankham 2005; Frankham et al. 2009). Dersom det ikke er noen seksuell 
reproduksjon i populasjonen, vil den genetiske diversiteten avta over tid ettersom enkelte 
genotyper dør ut. Paradoksalt nok kan enkelte arter klare seg veldig godt og til og med bli 
aggressive innførte arter uten eller med liten genetisk variasjon (Le Roux et al. 2007). Hva 
som er normalt nivå av genetisk variasjon innen en populasjon avhenger av art, og man må 
derfor sammenligne flere populasjoner eller nærstående arter for å danne et bilde av hva som 
er normalt nivå og hva som kan være kritisk lavt nivå av genetisk variasjon for populasjonen. 
Kunnskap om genetisk diversitet er også viktig dersom man aktivt må gå inn og gjenopprette 
populasjoner eller krysse populasjoner for å øke den genetiske diversiteten og dermed 
vitaliteten (Frankham et al. 2009). 
 

Målsetning 
I dette prosjektet ønsker vi å fremskaffe kunnskap som kan bidra til bedre forvaltning av 
rødlistearter ved å: 

1. Estimere nåværende populasjonsstørrelser og utbredelse av artene slik at vi i fremtiden 
kan se om artene er i tilbakegang, stabile eller i fremgang på Svalbard. 

2. Undersøke økologiske forhold der artene vokser og i nærliggende områder for å se om 
det finnes egnet habitat som artene potensielt kan spres til. 

3. Undersøke genetisk variasjon i artene for å se om populasjonene er robuste 
sammenlignet med populasjoner i andre regioner. 

I tillegg gir vi en vurdering av ferdsel i området.  
 
 

Metoder 
 

Koordinatfesting av bestander og estimat av bestandsstørrelser 
Vi (Elven, Skjetne, Birkeland og Alsos) undersøkte området rundt de varme kildene i 
Bockfjorden fra 31. juli til 3. august 2009 (Figur 1). Vi foretok en grundig undersøkelse av 
området nærmest kilden (inntil ca 500 m fra nåværende og uttørkede kilder), og tok i tillegg 
noen rekognoseringsturer i omkringliggende områder som er lite påvirket av de varme 
kildene. I tillegg studerte vi flere rødlistearter i forbindelse med UNIS feltkurs i arktisk 
planteøkologi (AB-326) i 2009 og under feltarbeid for et prosjekt på ”svalbardsaltgras” i 
Wijdefjorden i 2010 (Eidesen et al. 2011). 
 
Vi noterte koordinater der artene forekom, eller koordinater for starten og slutten på området 
der arten forekom for de mer utbredte artene. For marinøkkel, dvergarve og bjønnbrodd talte 
vi antall blad eller antatte individer. For de andre artene var antallet for høyt til at det lot seg  
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Figur 1. De varme kildene i Bockfjorden ligger som perler på en snor innerst i fjorden. I det 
grønne belte av vegetasjon langs kildene vokser flere sjeldne arter, men det er også flere 
sjeldne arter i de tilsynelatende bare områdene mellom kildene og elven. Foto: Inger Greve 
Alsos 2009. B = Botrychium lunaria, C = Carex capillaris ssp. fuscidula, E = Euphrasia 
wettsteinii, P = Puccinellia cf. svalbardensis, S = Sibbaldia procumbens, T = Tofieldia 
pusilla. Den sistnevnte må det sjekkes ut fra koordinatene om forekomsten var i en 
forsenkning rett sør for den største kilden, eller om den var enda litt lengre sør (utenfor 
billedkanten). 
 
telle, så vi talte antall individer i mindre områder og ekstrapolerte tallet til hele området der vi 
hadde sett arten. I Bockfjorden satte vi ut flagg ved hvert individ/klynge av individer av 
rødlisteartene og fotograferte området, slik at man i fremtiden kan sammenligne utbredelsen 
(ikke nøyaktig individantall) til populasjonene. 
 

Vegetasjonsanalyser 
Vi analyserte vegetasjonen i 6–20 ruter på 50 × 50 cm ved å stikke en pinne ned 25 steder i 
ruten og registrere alle arter den berørte. Vi registrerte også subjektivt dekningsgraden av 
karplanter, moser, lav, kryptogamskorpe, stein og åpen jord. Vi målte de abiotiske faktorene 
fuktighet, pH, helningsvinkel og eksposisjon. Fuktighet målte vi ved å kjenne på jorden og 
klassifisere den i fire fuktighetsgrader: 1) helt tørr og klistret seg ikke fast i fingrene, 2) fuktig 
og klistret seg fast i fingrene, 3) så våt at vannet dryppet når man klemte på den, 4) så våt at 
vannet dryppet uten at man klemte på den. Vi samlet en jordprøve som vi brukte til å måle 
pH. Eksposisjon og helning målte vi med et kompass. Temperaturen i jorda på 3 og 10 cm 
dyp målte vi med et termometer. Temperaturdata ble bare brukt til å sammenligne ruter 
analysert samme dag ettersom temperaturen forandrer seg med været. Vi la en del av rutene 
der arten forekom (rødlisteruter), en del i umiddelbar nærhet av der arten forekom 
(kontrollruter). Økologiske analyser ble gjort i Bockfjorden og ved enkelte andre lokaliteter. 
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Ved andre lokaliteter analyserte vi også ruter i referanseområder med lignende habitat 50–100 
m fra arten (referanseruter). 
 
Ved hjelp av to ulike ordinasjonsmetoder, Detrended Correspondence Analysis (DCA) og 
Global Nonmetric Multi Dimentional Scaling (GNMDS) sammenlignet vi vegetasjon og 
abiotiske faktorer i rødlisterutene, kontrollrutene og referanserutene. Dersom de grupperer seg 
i klart adskilte grupper i et ordinasjonsplot, indikerer det at de økologiske forholdene er ulike 
og at rødlistearten trolig i umiddelbar nærhet har lite egnet habitat hvor som den kan spre seg 
til. Dersom rutene havner om hverandre i ordinasjonsplottet, indikerer det at variasjonen av de 
registrerte økologiske forholdene er nokså lik i rødlisterutene og i kontroll, og vi derfor kan 
anta at arten har et potensiale til å spre seg i nærområdet. Vi viser denne typen plot for én av 
artene, trefingerurt. 
 
 

 
 
Figur 2. Vegetasjonsanalyser ble gjort ved hjelp av en 50 × 50 cm ramme, og alt som vokste 
på 25 punkter innenfor rammen ble registrert. Her analyserer Idunn Skjetne en rute med 
polarnyresoleie, Ranunculus wilanderi¸ på Kapp Thordsen. Foto: Lise Fivez. 
 

Innsamling av prøver for DNA-analyser 
Vi samlet bladfragmenter på 0,5 × 2 cm2 og la de på små beholdere med silikagel slik at de 
tørket hurtig og DNA-kvaliteten ble godt bevart. I hver populasjon samlet vi blad fra 10 
individer med ca 10 m avstand per populasjon dersom det var mulig, men ofte måtte vi samle 
tettere eller færre individer. For noen arter, som hadde få, men relativt store populasjoner, 
samlet vi inntil 20 individer per populasjon (tabell 1). 
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Tabell 1. Oversikt over arter og populasjoner som ble undersøkt for økologi og/eller genetisk 
diversitet. Antall ruter analysert for vegetasjons og abiotiske faktorer og antall prøver samlet 
inn for DNA analyser er angitt. 
Art Nr. Land Sted UTM 

sone
UTM N UTM Ø Samler Ruter DNA 

Bjønnbrodd Tofieldia pusilla  
 TP01 Svalbard Blomesletta 33X 8727478 0496510  IEBS, 

SB, IGA 
12 10

 TP02 Svalbard Blomstrand 33X 8768534 0439822  IEBS, 
SB, IGA 

17 15

 TP03 Svalbard Kapp Wijk 33X 8725140 0507303  IGA, 
KBW 

14 10

 TP04 Svalbard Kapp Nathorst 33X 8744574 0509881  IEBS, 
SB, 
OBM, 
EM 

8 10

 TP16 Svalbard Flatøyrdalen 33X 8802208 0521726  IGA, 
AKB 

9

 TP17 Svalbard Ringhorndalen 33X 8807442 0523294  IGA, 
AKB 

11

 TP18 Svalbard Ossian Sarsfjellet 33X 8764224 0445153  IGA 5
 TP05 Svalbard Bockfjorden I 33X 8813884 0467918  IEBS, 

IGA, SB, 
RE 

6 5

 TP06 Svalbard Bockfjorden II 33X 8813576 0467878  IEBS, 
IGA, SB, 
RE 

1

 TP07 Grønland Tasiilaq 24W 7277122 0563599  IEBS, 
SB 

10

 TP08 Island Laugarvatn 27W 7120567 0510962  IEBS, 
SB 

10

 TP09 Island Geysir 27W 7132216 0533545  IEBS, 
SB 

10

 TP19 Island Önundarfjördurbotn 27W 7320000 0391900  RE 5
 TP10 Norge Tromsø 34W 7740246 0444804  TA 9
 TP12 Norge Tromsø 34W 7733191 0508128  RE 5
 TP14 Norge Finse 32V 6719832 0420554  IEBS, 

SB 
10

 TP15 Norge Folldal 32V 6890256 0551591  IEBS, 
SB, RE, 
AKB 

10

 TP13 Tyskland Watzmann 33T 5270397 0344432 AT 5
 TP11 Østerrike Salzburg 33T 5224320 0377016  AT  2
Svalbardsaltgress Puccinellia svalbardensis  
 PP01 Svalbard Bockfjorden 33W 8813508 0467981 RE, SB, 

IGA, 
IEBS 

20 15
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Marinøkkel Botrychium lunaria  
 BL01 Norge, 

Svalbard 
Bockfjorden 33 X 8813750 467919 SB, IGA, 

RE, 
IEBS 

8 3

 BL02 Norge Kåfjord   RE  5
 BL03 Norge Tromsø botaniske 

hage 
  TA  10

 BL04 Norge Folldalen  32 V 6890335 551736 SB, 
IEBS, 
RE 

 10

 BL05 Norge Finse    SB, 
IEBS 

 10

 BL06 Grønland Tasiilaq  24 W 7277330 563545 SB, 
IEBS 

 7

 BL07 Island Laugarvatn 27 W 7120818 511095 SB, 
IEBS 

 2

 BL08 Island Geysir 27 W 7132163 533711 SB, 
IEBS 

 2

 BL09 Island Reykjanes 
Peninsula, Iceland 

  RE  10

 BL10 Færøyene Strendur 29 V 6886931 616389 IEBS, JD  10
 BL11 Østerrike Lungau, Salzburg 33 T 5224128 377227 AT  10
 BL12 Italia Piemonte, Italy 33 T 4890611 402676 AT  10
 BL13 Italia Abruzzo, Italy   PK  20
 BL14 Sveits Bern, Switzerland    PK  10
Polarmyrtust Kobresia simpliciuscula ssp. subholarctica  
 KS01 Norge, 

Svalbard 
Gipsvika 33X 8709400 0534300 SB, 

IEBS, 
IGA 

12 10

 KS02 Norge, 
Svalbard 

Ossian Sarsfjellet 33X 0445560 8763184 SB, 
IEBS, 
IGA, RE 

17 10

 KS03 Norge, 
Svalbard 

Blomstrand 33X 8768500 0439900  SB, 
IEBS, 
IGA, RE 

 10

 KS04 Norge, 
Svalbard 

Flatøyrdalen 33X 8802052 0521345 AKB, 
IGA, RE, 
PBE 

 10

 KS05 Norge Røros    RE  5
 KS06 Norge Folldalen 32 V 6909844 544218 SB, RE  10
 KS07 Østerrike Lungau, Salzburg 33 T 5224763 376,830 AT  4
Polarhårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula  
 CC01 Svalbard Bockfjorden 33X 8813474 0467946 IEBS, 

RE, SB, 
IGA 

20 20

 CC02 Island Laugarvatn 27W 7120614 0510936 IEBS, 
SB 

10

 CC03 Italia Aosta 32T 5088415 0395744 AT 10
 CC04 Østerrike Salzburg 32T 5221787 0374999 KM 9
 CC05 Island Grindavik 27W 7079050 0428300 RE 10
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 CC06 Norge Tromsø 34W 7733191 0508128  RE 10
 CC07 Norge Folldal 32V 6912579 0562546 IEBS, 

RE, SB 
10

 CC08 Grønland Zackenberg 34W 8212296 0469234 OG 10
Polarnyresoleie Ranunculus wilanderii  
 RW01 Svalbard Kapp Thordsen 33X 8709690 0512179 SB, IGA, 

RE, 
IEBS 

12 10

 RW02 Svalbard Kapp Thordsen 33X 8709654 0511748 IGA 12
Småsøte Comastoma tenellum  
 CT01 Svalbard Ossian Sarsfjellet 33X 8763178 0445308 IEBS, 

RE, IGA, 
SB 

6 10

 CT02 Norge Tromsø 34W 7733191 0508128 TA 11
 CT03 Svalbard Ny-Friesland, 

Ringhorndalen 
33W 8807676 0523307 AKB, 

IGA 
5

 CT04 Svalbard Ny-Friesland, 
Flatøyrdalen 

33W 8802463 0521882 RE, IGA, 
PBE, 
AKB 

15

 CT05 Norge Folldal 32V 6895876 0540492 IEBS, 
RE, SB, 
AKB 

10

Trefingerurt Sibbaldia procumbens  
 SP01 Norge, 

Svalbard 
Bockfjorden 33 X 8814010 467857 SB, RE 6 10

 SP02 Norge, 
Svalbard 

Bockfjorden 33 X 8813458 467926 SB, RE 12 10

 SP03 Norge, 
Svalbard 

Bockfjorden   SB, RE  5

 SP04 Grønland Tasiilaq 24 W 7278199 561680 SB, 
IEBS 

 10

 SP05 Grønland Kulusuk   SB, 
IEBS 

 5

 SP06 Østerrike Lungau, Salzburg 33 T 5223929 376654 KM, AT  10
 SP07 Italia Aoste,Italy 32 T 5088415 395744 AT  10
 SP08 Italia Piemonte 32 T 4949217 340588 AT  10
 SP09 Norge Folldalen 32 V 6909225 543923 SB, RE, 

AKB 
 10

 SP10 Norge Finse   SB  10
 SP11 Island Vestfirdir: 

Önundarfjördur 
  RE  10

 SP12 Færøyene Strendur 29 V 6890006 615676 IEBS, JD  10
 SP13 Sveits Valais   PK   20
 
Forkortelser for innsamlere: AKB = Anne Krag Brysting, AT= Andreas Tribsch, EM= Eike Müller, IGA = Inger 
Greve Alsos, IEBS= Idunn Elisabeth Borgen Skjetne, JD= Jan Djurhuus, KBW= Kristine Bakke Westegaard, 
KM= Karin Moosbrugger, OBM= Óluf Birna Magnusdottir, OG= Olivier Gilg, PBE = Pernille Bronken 
Eidesen, PK = Patrick Kuss, RE = Reidar Elven, SB = Siri Birkeland, TA= Torbjørn Alm. 
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Masterstudenter som jobber på prosjektet, Siri Birkeland og Idunn E.B. Skjetne, var på 
Grønland og Island og samlet inn referansepopulasjoner. Reidar Elven og Torbjørn Alm 
samlet referansepopulasjoner i Norge. I tilegg fikk vi noen referansepopulasjoner fra Alpene 
(tabell 1). 
 

DNA-analyser 
Det finnes ulike metoder for å ekstrahere DNA fra bladprøver, og hvilken metode som er best 
avhenger av art. I utgangspunktet testet vi to metoder, E.Z.N.A. og Ecogenics, på noen få 
prøver av hver art. For en av artene (småsøte) virket testen ok, men etter at alle prøvene var 
ekstrahert, oppdaget vi at flertallet av prøvene hadde for lav DNA konsentrasjon. Vi måtte da 
ekstrahere DNA fra alle prøvene av denne arten på nytt med en tredje metode, Qiagen. For de 
andre artene gikk ekstraheringen greit ved første forsøk. 
 
Selve DNA-analysen fulgte i grove trekk metoden beskrevet i (Alsos et al. 2007). Alle 
detaljene ved metoden og de modifikasjonene som ble gjort for hver art vil bli presentert i 
masteroppgavene til Skjetne og Birkeland. 
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Tabell 2. Oversikt over populasjonsstørrelser observert under feltarbeid i 2009-2010. For 
Bjønnbrodd Tofieldia pusilla er antall små (<12 cm i diameter) og store (> 12 cm) individer 
gitt i parentes. For noen arter er det vanskelig å vite hva som er ett genetisk individ (se tekst). 

 
 

Arter Lokalitet Steds 
ID 

Antall 
individer 
talt 

Utbredelses-
område på 
stedet (m²) 

Total antall 
individer 
estimert for 
arten 

Botrychium lunaria Bockfjorden BL01 21 33 21
Sibbaldia procumbens 
 

Bockfjorden SP01 
SP02 
SP03 

 
Totalt 600x5 

 >1000
Kobresia simpliciuscula 
ssp. subholarctica 

Gipsvika 
Ossian Sars 
Blomstrand 

KS01 
KS02 
KS03 

20
80-100

14*

246 
800 
200 114-134

Ranunculus wilanderi Kapp 
Thordsen 

RW01 51 2000 51

Puccinellia angustata 
ssp. palibinii 

Bockfjorden PP01 1000  1000

Carex capillaris ssp. 
fuscidula 

Bockfjorden CC01 >2000 60.000 >2000

Comastoma tenellum Ossian Sars CT01 171 51 

 Ringhorndalen TP16 >50 ca 20 

 Flatøyrdalen TP15 300-400 300 521-621

Tofieldia pusilla Blomesletta TP01 51 600 

 Blomstrand TP02A 24 (22 små, 
3 store)

63 

 Blomstrand TP02B 33 (30 små, 
3 store)

72 

 Kapp Wijk TP03 146 800 

 Kapp Nathorst Tp04 1000 403 

 Ossian 
Sarsfjellet 

TP18 5 3 

 Bockfjorden TP05 100 18 

 Bockfjorden TP06 6 1 1360

Arenaria humifusa Bockfjorden AH01 4  

 Bockfjorden AH02 400-500  

 Bockfjorden AH03 8  ~500

Euphrasia wettsteinii Bockfjorden EW01 ~100 000  ~100 000
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Resultater 
For mange arter ble tidligere kjente lokaliteter gjenfunnet, og både geografisk utstrekning og 
populasjonsstørrelse ble estimert. Vi gjorde også en rekke nye funn av rødlistearter. Vi fikk 
koordinatfestet og estimert bestandsstørrelsen av på alle rødlistearter i Bokfjorden og en rekke 
andre populasjoner løpet av feltsesongen 2009 (tabell 1 og 2). I tillegg fikk vi koordinatfestet 
og estimert bestandsstørrelsen på mange populasjoner av rødlistearter arter i 2010 i 
forbindelse med prosjektet Svalbardsaltgras (Eidesen et al. 2011). Disse utgjør et viktig 
verktøy for vurdering av rødlistekategori og for å følge med på artenes utvikling i fremtiden. 
 
De fleste populasjonene var på under 1000 individer. Kun bjønnbrodd, trefingerurt, 
svalbardsaltgress og fjelløyentrøst hadde noen populasjoner 1000 eller flere individer. 
 
De økologiske undersøkelsene av åtte arter viste at de er knyttet til nokså ulike habitat (figur 
3). Artene med størst populasjoner – bjønnbrodd, myrtust, polarhårstarr, og trefingerurt – har 
også videst økologisk amplityde.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 (neste side). Vegetasjonsdekke og abiotiske faktorer for åtte rødlistearter på Svalbard 
(neste side). Fargen på rutene er gradert etter hvor mange rødlisteindivider som ble registrert 
i rutene (% av totalt antall individer funnet av rølistearten).  
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Art Karplantedekke [%]   Mosedekke [%]   Kryptogamskorpe [%]   

  

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

61
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

>
90

 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

61
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

>
90

 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

61
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

>
90

 

Bjønnbrodd                                                             

Svalbardsaltgress                                                             

Marinøkkel                                                             
Polarhårstarr                                                             
Polarmyrtust                                                             

Polarnyresoleie                                                             

Småsøte                                                             

Trefingerurt                                                             

  Lavdekke [%]   Steindekke [%]   Bar bakke [%]   

  

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

61
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

>
90

 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

61
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

>
90

 

1-
10

 

11
-2

0 

21
-3

0 

31
-4

0 

41
-5

0 

51
-6

0 

61
-7

0 

71
-8

0 

81
-9

0 

>
90

 

Bjønnbrodd                                                             

Svalbardsaltgress                                                             

Marinøkkel                                                             
Polarhårstarr                                                             
Polarmyrtust                                                             

Polarnyresoleie                                                             

Småsøte                                                             

Trefingerurt                                                             

  pH Fuktighet (1-4) Eksponering Helling [°]   

  6.
0-

6.
5 

6.
6-

7.
0 

7.
1-

7.
5 

7.
6-

8.
0 

8.
1-

8.
5 

8.
6-

9.
0 

9.
1-

10
 

1 2 3 4 N
 

N
Ø

 

Ø
 

S
Ø

 

S
 

S
V

 

V
 

N
V

 

F
la

tt 

0-
5 

6-
10

 

11
-1

5 

16
-2

0 

21
-2

5 

26
-3

0 

31
-3

5 

36
-4

0 

41
-4

5 

  

Bjønnbrodd                                                             
Svalbardsaltgress                                                             
Marinøkkel                                                             

Polarhårstarr                                                             
Polarmyrtust                                                             
Polarnyresoleie                                                             
Småsøte                                                             

Trefingerurt                                                             

  
>20 
% 

  
1-20 
% 

  <1 % 



 15

Bjønnbrodd Tofieldia pusilla 
Vi har gjort en rekke nyfunn av bjønnbrodd (figur 4) de siste årene, og bestandene er til dels 
store. Ved de varme kildene i Bockfjorden talte vi 100 individer innenfor et område på 6 × 3 
m. I tillegg fant vi 6 individer ca 300 m lengre sørøst, ca ved UTM 33X 0467873, 8813564. 
Skuddene står for det meste i tuer, men ofte er det små skudd også mellom tuene. Vi talte hver 
samling av skudd som et individ dersom det var minst 5 cm avstand fra andre skudd. Vi 
oppsøkte kjente lokaliteter på Blomesletta og Kapp Wijk (nordsiden av Isfjorden), 
Blomstrand (Kongsfjorden) og i Flatøyrdalen (Wijdefjorden). I tillegg oppdaget vi en ny 
bestand på over 100 individer i Ringhorndalen (Wijdefjorden) og en ny bestand på anslagsvis 
1000 individer i Nathorstdalen (Dicksonfjorden). Totalt talte vi over 1358 individer spredt 
over et område på ca 2020 m2 (Tabell 2). De fleste populasjonene vi har sett har hatt 
blomstrende planter. Bestandene ser ut til å være vel etablerte og stabile. Ingen av 
populasjonen viste noen tegn til menneskelig påvirkning eller sterkt beitepress, men vi 
observerte tegn på sterkt beitepress i nærheten av noen av populasjonene. 
 

Figur 4. Bjørnebrodd Tofieldia 
pusilla er observert med blomster 
eller begynnende frødannelse 
mange steder. Dette, sammen med 
oppdagelsen av nye og store 
populasjoner, gjør at arten nå 
vurderes som trygg på Svalbard. 
Foto: Inger Greve Alsos 2007. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bjønnbrodd ble funnet i en rekke ulike habitat, men fellestrekk for dem var at de var sør- til 
vestvendte, middels fuktige til tørre, med lett basisk jord (gjennomsnittlig pH ~7.3), og i flatt 
til lett skrånende terreng. Arten vokste i åpen til tett vegetasjon med et dekke av karplanter på 
10–100 % og et mosedekke på under 30 %. Det var lite stein eller åpen jord i habitatene mens 
dekke av lav og kryptogamskorpe varierte (figur 3).  
 
De økologiske forholdene i umiddelbar nærhet av forekomsten var ikke forskjellige fra de 
økologiske forholdene der vi fant arten, men de økologiske forholdene i noen av 
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referanserutene ca 50 m fra forekomstene skilte seg litt ut. Vi tror derfor at arten har et 
potensial for lokal spredning, men at egnet habitat kan være noe begrenset på større skala.  
 
Innen Svalbardpopulasjonene fant vi ingen genetisk variasjon, og det var heller ikke genetisk 
forskjell mellom populasjonene. Dette ville vi vanligvis sett på som en indikasjon på at arten 
er genetisk utarmet og at det derfor står dårlig til med populasjonen på Svalbard, men 
ettersom vi heller ikke fant genetisk variasjon i populasjoner fra Island, Grønland, Norge eller 
Alpene, ser det ut som om dette er en art som klarer seg usedvanlig godt selv med lite 
genetisk variasjon. Vi anser arten som trygg på Svalbard og den er derfor tatt ut av rødlisten. 
 

Svalbardsaltgras Puccinellia svalbardensis 
Arten som har vært kalt kildesaltgras (Puccinellia angustata ssp. palibinii, figur 5) er kjent fra 
de varme kildene ved Bockfjorden hvor en liten populasjon ble funnet i 1981. Under våre 
undersøkelser i 2009 fant vi ca 1000 individer spredt på åpen grusmark mellom kildene og 
nedenfor disse langs en strekning på ca 600 m fra elva i sør til rett nord for en stor, eldre og 
uttørket kilde. Grusen er forvitret kalktuff med høyt saltinnhold. Selv om det var mye spor 
etter gåsebeite ellers i området, var det ikke tegn til beiting på arten. Populasjonen synes å 
være trygg, bortsett fra at den kan bli utsatt for tilfeldige katastrofer.  
 
Materialet fra Bockfjorden er blitt sammenliknet i 2009–2011 med materiale fra Wijdefjorden 
og Lovénøyane (den siste typelokaliteten for svalbardsaltgress). Materialet fra disse tre 
stedene skiller seg lite fra hverandre. Det er imidlertid store skiller fra russisk materiale av 
kildesaltgress, undersøkt i herbariet i St. Petersburg i 2011. Den opprinnelige bestemmelsen 
av Bockfjorden-planten til kildesaltgress var feil. 
 

 

Figur 5. Svalbardsaltgress  Puccinellia svalbardensis er vanlig i tørre områder ved og 
nedstrøms av kildene. Genetiske analyser indikerer at populasjonen i Bockfjorden ikke er unik 
for Svalbard som tidligere antatt, men at den tilhører samme artskompleks som populasjoner 
funnet i Wijdefjorden. Foto: Inger Greve Also/Svalbarflora.net. 
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Populasjonen ble funnet på åpent habitat med mindre enn 20 % dekke av karplanter, mose og 
kryptogamskorpe, og ingen lav. Habitatet hadde høy ekstremt høy pH og lav fuktighet (figur 
3). Habitatet ble i Bockfjorden kun observert nedstrøms fra kildene og rundt uttørkede kilder. 
Det finnes ikke annet egnet habitat i nærområde, men store områder i Wijdefjorden har 
lignende tørre områder med høy pH. 
 
I forbindelse med prosjektet Svalbardsaltgras har vi i 2010 undersøkt flere 
saltgraspopulasjoner i Wijdefjorden (Eidesen et al. 2011). Våre foreløpige genetiske analyser 
tyder på populasjonen i Bockfjorden hører til samme artskompleks som de store 
populasjonene av saltgras i Wijdefjorden. Det gjenstår en del genetiske analyser før vi kan får 
avklart hva som er riktig navn for arten, men det er klart at rødlistekategorien er endret fra 
kritisk truet (CR) til nær truet (NT).  
 
 

Marinøkkel Botrychium lunaria og fjellmarinøkkel Botrychium boreale 
Marinøkkel (figur 6) og fjellmarinøkkel er to arter som på Svalbard er ekstremt små og 
vanskelige å få øye på. Artene lever underjordisk og setter ikke alltid blad over jorda. Begge 
har tidligere vært funnet i Bockfjorden, fjellmarinøkkel kun med ett individ i 1981 (Elvebakk 
et al. 1981). Fjellmarinøkkel ble ikke gjenfunnet av oss, verken i 2007 eller 2009, og det er 
derfor mulig at den ikke lengre finnes i Bockfjorden. Den er også funnet en gang på Andrée 
Land, men også der ble det kun observert ett individ. Den høyeste rødlistekategorien, sterkt 
truet (EN), er opprettholdt for arten.  

 
Marinøkkel er på Svalbard kun kjent fra Bockfjorden, der den ble oppdaget av Brattbakk i 
1974. Elvebakk og Spjelkavik undersøkte forekomsten i 1981, og skriver at ”numerous 
specimens of Botrychium were observed…... at a very small area near the springs of about 10 
× 20 m” (Elvebakk et al. 1994). I 2009 fant vi 21 blad, anslått til 75 % av total 
bladpopulasjon. Bladene fant vi langs en strekning på mindre enn 50 m nær den varmeste 
kilden med kransalger (vanntemperatur 23 grader). Vi samlet små biter av tre blad, men 
DNA-analysen fungerte kun for to av dem (sannsynligvis pga. for lite material i den tredje 
prøve). Analysen av de to bladfragmentene viser at de tilhører samme genotype. Hvorvidt 
dette innebærer at de kommer fra samme underjordiske skudd eller om de er uavhengige 
individer, kan vi ikke si med sikkerhet. Marinøkkel-arter formerer seg ved å produsere sporer 
som spres med vinden. Sporene vokser til gametofytter under jorden. Hver gametofytt 
produserer hanlige og hunlige ”gametangia” som inneholder henholdsvis sperm og egg. 
Sperm svømmer til eggene og befrukter dem. Distansen de kan svømme er relativt kort 
(maksimalt noen få millimeter), og det er derfor vanlig at sperm befrukter egg som stammer 
fra samme morplante (Farrar 2006). På denne måten dannes et nytt individ som er genetisk 
svært likt morplanten. Dersom de to bladene med genetisk identisk genotype tilhører samme 
skudd kan det tyde på at arten ikke formerer seg ved sporer i Bockfjorden (og arten skal i så 
fall fjernes fra rødlisten ettersom et av kravene til at en art skal vurderes der er at den 
reproduserer). Hvis de derimot tilhører to genetisk identiske men uavhengige individer, har 
arten et potensial til å spre seg utover det som er mulig ved vegetativ vekst. Vi observerte lav 
genetisk variasjon i populasjoner fra andre geografiske områder der de klimatiske forholdene 
tilsier at arten formerer seg med sporer, så selvbefrukting er nok vanlig i arten.  
 
Ettersom lokaliteten der vi fant marinøkkel var så liten, gjorde vi kun fire ruteanalyser der 
arten forekom og fire rett ved siden av. Habitatet var nokså flatt, middels fuktig, og med en 
gjennomsnittlig pH på 7,11. Dekket av karplanter var variabelt mens mosedekket var høyt. 
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Det var ikke lav eller åpen jord i rutene og minimalt med stein. Ettersom så få ruter ble 
analysert, var det ikke mulig å gjøre noen statistisk holdbar vurdering av om arten har 
potensial til å spre seg i området. Vi så lignende habitat i nærheten, men der var 
jordtemperaturen lavere enn det vi målte ved hvert blad av marinøkkel. Vi tror arten kun har 
potensiale til å spre deg dersom det blir varmere.  
 
Hvorvidt arten er i tilbakegang, eller om den satt få skudd i 2009 sammenlignet med 1981 pga 
kaldere sommer, vet vi ikke. Forekomsten er utsatt for tråkkslitasje av besøkende. I tillegg er 
vegetasjonen sterkt beitet av gås. Den høyeste rødlistekategorien, sterkt truet (EN), er 
opprettholdt for arten.  

 

 
 

Figur 6. Marinøkkel 
Botrychium lunaria har 
underjordiske skudd og 
overjordiske blad 
bestående av en flikete 
vegetativ del og en 
sporangiedel med 
kuleformete sporangier 
der sporene dannes. 
Bladene er kun ca 1 cm 
lange hos plantene ved 
Bockfjorden og derfor 
ekstremt vanskelige å få 
øye på. Foto: Inger 
Greve Alsos/ 
Svalbardlfora.net. 

 

 

Polarhårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula 
Denne arten er på Svalbard kun funnet ved de varme kildene i Bockfjorden. Den ble funnet i 
1960 og også observert senere (Elvebakk et al. 1981; Rønning 1961). Vi fant polarhårstarr 
(figur 7) fra elvebredden i sør og nordover rundt kildene i et område på ca 100 x 600 m, 
hovedsaklig nedstrøms fra kildene. Arten var dominerende i store deler av dette området, der 
den vokste sammen med polarrødsvingel Festuca rubra ssp. richardsonii. Vi anslo bestanden 
til å være på flere tusen individer. De fleste skuddene var fertile, men vi så også små sterile 
rosetter.  
 
Forekomsten påvirkes litt av beite av gjess og rein, bl.a. med tap av blomstrende strå, men 
tråkkpåvirkningen fra besøkende (forskere og noen få turister) er ubetydelig. Forekomsten, 
som er den i særklasse nordligste i verden, er avhengig av jordvarmen men vil trolig også 
kunne favoriseres av temperaturøkning. 
 
Polarhårstarr ble funnet i nokså flatt til skrånende terreng med fuktig eller våt jord med nokså 
høy pH (gjennomsnitt ~7.2). Det var stor variasjon mellom rutene i dekning av karplanter, 
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moser og kryptogamskorpe, mens dekning av stein, åpen jord og lav generelt var minimal 
(figur 3). 
 
Det var ikke stor forskjell mellom ruter som inneholdt polarhårstarr og rute rett i nærheten der 
arten manglet, så vi tror arten har potensial til å spre seg lokalt. 
 
De genetiske analysene viste at arten har en del genetisk variasjon, og men lavere enn den vi 
fant i populasjoner fra Island og Grønland. Dette, sammen med observasjonen av unge sterile 
og eldre fertile individer, tyder på at arten regelmessig rekrutterer fra frø på Svalbard. 
 
Våre resultater har medført at rødlistestatus ble endret fra kritisk truet (CR) til sårbar (VU). 
 
 
 

Figur 7. Polarhårstarr Carex capillaris ssp. 
fuscidula står  frodig i Bockfjorden. Foto: 
Inger Greve Alsos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Polarmyrtust Kobresia simpliciscula ssp. subholarctica 

Vi fikk undersøkt fire av de syv kjente lokalitetene for polarmyrtust (figur 8). Arten danner 
mattelignende tuer, og det er derfor ikke lett å skille individene fra hverandre. Vi definerte et 
”individ”som en avgrenset matte minimum 20 cm fra andre matter.  I Gipsdalen talte vi ca 
20 individer, på Ossian Sarsfjellet ca 60 individer, og på Blomstrandøya 3 individer på <12 
cm i diameter og 11 individer på >12 cm i diameter. I Flatøyrdalen talte vi 8 individer 
innenfor et område på 15 × 5 m og ett individ ca 20 m bortenfor. Vi tror vi har observert en 
annen populasjon enn den som tidligere er funnet i Flatøyrdalen (Elvebakk et al. 2002). I 
tillegg har arten vært funnet i Reinbukkdalen (10–20 individer) og Lemströmfjellet (ca 50 
individer) i Wijdefjorden (Elvebakk et al. 2002), og i Mimerdalen ved Pyramiden, men der 
har den ikke vært sett siden 1925 (cf. Möller et al. 1995).  

Polarmyrtust vokste i områder med middels til høy fuktighet, hovedsaklig nokså flatt men 
også i lett skrånende terreng, og med en pH på 6–8. Dekket av karplanter, mose og lav 
varierte sterkt i rutene, mens dekket av lav, stein og åpen jord var lavt. Forholdene i rutene i 
umiddelbar nærhet av polarmyrtust hadde lignende abiotiske forhold, men lavere dekke av 
karplanter. Ettersom karplantedekket i rutene med polarmyrtust stort sett var dominert av 
arten, antar vi at det er egnet habitat i nærområde som den kan spres til. Vi tror imidlertid ikke 
at arten rekrutterer ofte på Svalbard ettersom den hadde lav genetisk variasjon og det ikke er 
registrert modne frukter på Svalbard. 
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Det var tegn til gåse- og reinbeiting i umiddelbar nærhet av populasjonen i Gipsdalen, men 
ikke på polarmyrtust. På Ossian Sarsfjellet var det noe tegn til beiting, mens det ikke var tegn 
til beiting på Blomstrandøya eller i Flatøyrdalen. Det var ikke tegn til menneskelig påvirkning 
på noen av populasjonene, men på Ossian Sarsfjellet gikk det en sti ikke langt unna 
lokaliteten. Som alle arter knyttet til våtmark forventer vi at den vil være sensitiv til 
klimaendring ettersom klima vil påvirke permafrosten som igjen påvirker 
dreneringsforholdene. 
 
Rødlistekategorien sterkt truet (EN) er opprettholdt for arten. 
 

 

Figur 8 Polarmyrtust Kobresia simpliciuscula ssp. subholarctica på Blomstrandøya ved Ny-
Ålesund. Foto: Inger Greve Alsos/Svalbardflora.net. 
 
 

Polarnyresoleie Ranuculus wilanderi 
Polarnyresole (figur 9) er kun registrert ett sted i verden; Kapp Thordsen på Svalbard. Dette er 
en av fire endemiske arter for øygruppen, og den er dermed en viktig norsk ansvarsart. I 2008 
talte vi 27 individer i området, mens vi i 2009 fant 51 individer, derav 50 fertile. Vi har 
sikkert oversett en del sterile skudd. Vi definerte et skudd minimum 10 cm fra et annet skudd 
som ett nytt individ. Området den vokste på var rombeformet, ca 100 meter ovenfra og 
nedover skråningen, og ca 30 m bredt. 
 
Ved vårt besøk 18. juli 2009 var det et aktiv jordsmonn på 14 cm over permafrosten (ikke 
inkludert mosedekket), og vi fant ikke torv i jorden. Ca 100 m lengre oppe i den slakt 
hellende skråningen, i et område som var litt våtere, målte vi 25 cm tykt jordsmonn med 
torvdannelse over permafrosten. 
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Det var ingen synlige tegn på trusler pga. erosjon eller menneskelig påvirkning. Det var tegn 
på moderat beite i område, men ikke på polarnyresoleie. Soleier inneholder et giftig stoff og 
blir derfor vanligvis ikke foretrukket av beitedyr. 
 
Polarnyresoleie ble funnet i en slakt hellende, sørvendt skråning med middels dekke av 
karplanter og et relativt tett dekke av moser. Det var lite kryptogamskorpe eller lav i rutene, 
og ingen stein eller åpen jord. Jorden var så våt at det var lett å klemme vann ut av den, og pH 
var mellom 6 og 7. Det var ingen klare forskjeller mellom rutene med og uten 
polarnyresoleie, så vi tror arten har potensiale til å spre seg. 
 
De genetiske analyser tyder på at alle individene var identiske. Arten produserer spiredyktige 
frø på Svalbard, men det er ikke kjent om disse frøene er produsert apomiktisk (aseksuelt), 
ved selvpollinering eller ved krysspollinering. De antatt mest nærstående slekningene til 
polarnyresoleie, de hundrevis av småratene i nyresoleie-gruppen (R. auricomus s.lat.), 
formerer seg nesten utelukkende ved apomiktisk frøsetting, mens formeringsmåten til en 
annen mulig nærstående art, fliksoleie R. arcticus, er ukjent (Elven et al. 1996). Den 
manglende genetiske variasjonen tyder på at polarnyresoleie enten er selvpollinerende eller 
apomiktisk, trolig det siste. Hele den eksisterende genetiske variasjonen kan dermed bevares 
ved å ta vare på ett eneste individ. I forbindelse med prosjektet ”Svalbardfrø i Svalbard 
Globale Frøhvelv” ble det samlet 18 modne frø hvorav 5 spirte (Alsos et al. 2011). Spirene 
ble sendt til Tromsø arktisk-alpin botaniske hage, der de nå fungerer som ex situ bevaring. Vi 
anbefaler at det samles frø av plantene i botanisk hage og at disse lagres i Svalbard Globale 
Frøhvelv for å sikre arten for fremtiden. 
 
Rødlistekategorien kritisk truet (CR) er opprettholdt for arten. 

 
 

Figur 9. Polarnyresoleie Ranuculus 
wilanderi er endemisk for Svalbard og kun 
funnet i et lite område på Kapp Thordsen. 
Foto: Inger Greve Alsos/Svalbardflora.net. 
 

 

 

 

 

 

 

Småsøte (Comastoma tenellum) 
Småsøte (figur 10) var tidligere kjent fra to steder på Ossian Sarsfjellet (Kongsfjorden), og fra 
ett sted i (Wijdefjorden). Vi oppdaget en ny lokalitet i Ringhorndalen i 2010 med over 50 
individer. På Ossian Sarsfjellet telte vi 171 individer i et bratt område rett under fuglefjellet i 
2009, der den vokser sammen med fjelløyentrøst. En forekomst på en gammel morene ca. 100 
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m bortenfor ble observert i 2003, men ikke gjenfunnet i 2006 eller 2009. Populasjonen i 
Flatøyrdalen var større enn tidligere antatt, og vi anslo populasjonen til å være 300–400 
individer. 
 
Forekomsten på Ossian Sarsfjellet er utsatt for tråkk (særlig rein) og beite (gås og rein). Det 
var lite tegn på beite ved lokalitetene i Wijdefjorden. 
 
Vi gjorde kun økologiske analyser på en av lokalitetene, Ossian Sarsfjellet. Der vokste den i 
en meget bratt sørvest til vestvendt skråning med middels fuktighet og nøytral pH. 
Karplantedekket var middels til høyt, mens dekket av mose, kryptogamskorpe og bar bakke 
var lavt. Habitatet hadde meget begrenset utbredelse, så vi tror ikke arten har stort 
spredningspotensiale på Ossian Sarsfjellet. 
 
Vi antar at arten har en del genetisk variasjon ettersom den er 1–2 årig og derfor avhenger av 
jevnlig reproduksjon. Ekstrahering av DNA fungerte dårlig på arten, og vil nå bli gjort på nytt 
med en annen metode. 
 
Ettersom arten var mer vanlig enn tidligere antatt, er rødlistekategorien endret fra kritisk truet 
(CR) til sterkt truet (EN). 
 

Figur 10. Småsøte 
Comastoma tenellum er en 
liten art er kjent fra tre 
steder på Svalbard. Foto: 
Bjørn Erik 
Sandbakk/Svalbardflora.net. 
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Trefingerurt Sibbaldia procumbens 
Den eneste kjente forekomsten av trefingerurt (figur 11) på Svalbard er ved de varme 
Trollkjeldene i Bockfjorden. Der ble den funnet i 1960 av Olaf Rønning, og også gjenfunnet i 
1974, da bare i sterile eksemplarer (notat på herbarieark ved NTNU). I 2009 fant vi den 
nesten sammenhengende over en strekning på over 600 m og med minst 1000 planter, opp 
mot en fjerdedel av disse blomstret. Den ble funnet i nesten alle forsenkninger i skråningen 
over kildehorisonten, 0,5–20 m fra kildene.  
 
 
 

Tre 
Trefingerurt 

Figur 9.  

Figur 11. Trefingerurt 
Sibbaldia procumbens ble 
funnet i de fleste 
forsenkningene på oversiden 
av de varme kildene. På 
bildet er det satt ned gule 
flagg ved de sørligste 
forekomstene. Begge foto: 
Inger Greve Alsos. 
 

 
Trefingerurt vokste i tørre til fuktige snøleier, gjerne på den øvre litt bratte skråningen av 
forsenkninger, med varierende pH verdi på 6–9. Vegetasjonsdekke av karplanter var som 
regel høyt, mens det var opp til 30 % mose og <20 % kryptogamskorpe. Det var lite lav, stein 
og åpen jord i rutene.  
 
Analyser av vegetasjon og abiotiske variabler viste at ingen av miljøvariablene vi målte var 
korrelert med førsteaksen (figur 12). Derfor kan vi si at mesteparten av variasjonen mellom 
rutene skyldes en eller flere variabler vi ikke har tatt med i analysen. Rødlisterutene og 
kontrollrutene fordeler seg relativ likt langs førsteaksen, men det er interessant at de tydelig 
deler seg i to grupper langs andreaksen. Vi finner nemlig gruppen av rødlisteruter øverst og 
gruppen av kontrollruter nederst. Tre av miljøvariablene var signifikant korrelert med 
andreaksen. Disse var temperatur ved tre centimeters dybde (p = 0,005), temperatur ved 10 
centimeters dybde (p = 0,007) og fuktighet (p = 0,02). Rødlisterutene ser altså ut til å være 
både varmere og tørrere enn kontrollrutene. Dette kan kanskje indikere at trefingerurt har 
begrenset mulighet til å spre seg i Bockfjorden.  
 
Vi analyserte genetisk variasjon i 25 individer som var samlet i tre ulike deler av 
utbredelsesarealet i Bockfjorden. Lengste avstand mellom individene samlet var ca 500 m. 
Analysene viste ingen genetisk variasjon i den ene del populasjonen, og svært lav genetisk 
variasjon i de to andre. Populasjonen i Bockfjorden var genetisk ulik referansepopulasjonene 
som vi samlet på Grønland, Island og i Alpene. Også i referansepopulasjonene var den 
genetiske variasjonen lav. Arten er selvpollinerende, noe som forklarer den lave genetiske 
variasjonen generelt innen populasjoner. Derfor anser vi ikke den manglende genetiske 
variasjonen innen Bockfjord-populasjonen som noen trussel. 
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Fordi populasjonen både var større enn tidligere antatt og hadde flere fertile individer enn 
tidligere observert, har trefingerurt endret rødlistestatus fra kritisk truet (CR) til sterkt truet 
(EN).  

 
 
 

 
 
 

 
Figur 12. DCA av ruter med trefingerurt (røde trekanter) og ruter uten trefingerurt (blå 
sirkler). De to rutetypene danner to grupper langs andreaksen, mest sannsynlig fordi rutene 
med trefingerurt er varmere og tørrere og kontrollrutene.   
 

Dvergarve Arenaria humifusa 
Dvergarve er veldig liten og kan derfor være vanskelig å få øye på dersom den ikke er i 
blomst (figur 13). Mens det i 2007 kun ble observert noen få individer av arten i et tett 
vegetert område ovenfor kildene, fant vi 400–500 individer på den åpne grusen sør for kildene 
i 2009. Dette var en stor overraskelse, og populasjonen er vesentlig større enn noen av de 
andre populasjonene observert av denne arten på Svalbard. 
 
Et tidligere studium av genetisk diversitet i hele utbredelsesarealet (Svalbard, Norge, Island, 
Grønland og Canada) viser at det generelt er lite genetisk variasjon i arten (Westergaard et al. 
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2011). Populasjonene på Svalbard hadde relativt høy genetisk variasjon sammenlignet med 
det som ble funnet i andre områder, og de representerte også genotyper som ikke er funnet 
andre steder. Arten har sannsynligvis overlevd siste istid på Svalbard eller Nordøst-Grønland. 
Arten er rødlistet i hele sitt utbredelsesareal, men vi anser populasjonene på Svalbard som 
særlig bevaringsverdige pga. den relativt høye og unike genetiske diversiteten. 
 
Selv om arten er knyttet til de varmeste stedene på Svalbard i dag, er den konkurransesvak og 
vil være truet av overgroing dersom klimaet blir varmere.  
 
Rødlistekategorien sårbar (VU) opprettholdes for arten. 
 
 

 
Figur 13. Dvergarve Arenaria humifusa kan være ekstremt vanskelig å få øye på når den ikke 
er i blomst. Pilene indikerer individer av arten på det nye feltet med 400–500 individer som vi 
oppdaget i Bockfjorden i 2009. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 

Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii 
Vi fant store mengder fjelløyentrøst (figur 14) i et område på 0–20 m ovenfor de varme 
kildene i Bockfjorden, fra kilden med kransalger og 225 m sørover.  Individantallet i 2009 var 
meget høyt, muligens høyere enn observert av Alsos, Tribsch og Gusarova i 2007. Det ble av 
Elven grovt anslått til mellom 100 000 og 1 000 000, mens Alsos anslo det til opp mot 100 
000. 
 
Området der det var mest fjelløyentrøst var også det området som var sterkest påvirket av 
beite. Arten er følsom for overgroing, så moderat mengde av beite og tråkk kan være gunstig 
for arten.  
 
Et tidligere genetisk studium av de tre kjente populasjonene av fjelløyentrøst på Svalbard 
(Bockfjorden, Ossian Sarsfjellet og Colesdalen) viste at det er høy genetisk variasjon i alle tre 
populasjonene, og at de tre er nokså ulik hverandre med hensyn til genotyper. Populasjonen i 
Colesdalen stammer sannsynligvis fra Russland mens populasjonen fra Bockfjorden 
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sannsynligvis stammer fra Nord-Norge. De genetiske analysene var mindre klare på hvor 
populasjonen på Ossian Sarsfjellet stammer fra (Gusarova et al. In press). 
 
Rødlistekategorien er sterkt truet (EN) er opprettholdt for arten. 
 
 

 
 
Figur 14. Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii ved de varme kildene i Bockfjorden. Det var 
altfor mange individer til at det var mulig å telle dem, men det var ingen tvil om at 
populasjonen var stor. Foto: Inger Greve Alsos/Svalbardflora.net.  

 

Miljøgevinst 
Ved at vi nå har fått koordinatfestet et stort antall forekomster av rødlistearter, kan ferdsel 
kanaliseres utenom lokalitetene for disse sårbare artene. Koordinatene for fokusartene er 
presentert i tabell 2. Koordinater for andre funn er notert på herbariebelegg som nå er 
innordnet i herbariene ved Naturhistorisk Museum (Universitetet i Oslo) og Tromsø Museum 
(Universitetet i Tromsø). Opplysninger om disse er tilgjengelige via Artsdatabankens artskart 
(http://artskart.artsdatabanken.no/). 

 

Forslag til tiltak 
Ved hjelp av koordinatene som vi har registrert (tabell 1), bestandsestimatene (tabell 2), og 
foto av forekomster (Vedlegg 1) er det nå lett å gjenfinne populasjonene og vurdere om de er i 
tilbakegang, framgang eller stabile. Dette er et viktig redskap for videre forvaltning av artene 
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på Svalbard. Vi anbefaler at populasjonene av arter som er sterkt eller kritisk truet følges opp 
minst hvert femte år og at andre arter følges opp minst hvert tiende år.  
 
For polarnyresoleie, som kun er funnet på en lokalitet og som er endemisk for Svalbard, 
anbefaler vi ex situ bevaring. Per i dag er den bevart i Tromsø arktisk-alpine botaniske hage, 
men vi anbefaler at det samles frø fra individene i hagen og deponeres i Svalbard Globale 
Frøhvelv. I tillegg bør datterindivider gis til flere botaniske hager. Marinøkkel, som vi kun 
fant 21 blad av, bør om mulig også bevares ex situ men arten er, i følge leder for Arktisk-alpin 
botanisk hage i Tromsø, Arve Elvebakk, vanskelig å dyrke.  
 

Direkte konsekvenser for miljøforvaltning 
Resultatene av undersøkelsen har konsekvenser for rødlistekategorisering. Ettersom to av 
medarbeiderne på prosjektet, Elven og Alsos, reviderte rødlisten for Svalbard, er de fleste av 
resultatene fra denne undersøkelsen allerede innarbeidet ved revideringen av rødlisten (Kålås 
et al. 2010).  
 
Den nye rødlisten inneholder følgende endringer for karplanter på Svalbard:  

 4 arter utgår fra rødlisten 
 15 arter har en lavere rødlistekategori i 2010-listen enn det de hadde i 2006-listen 
 8 arter har en høyere rødlistekategori i 2010-listen enn det de hadde i 2006-listen 

 
For 16 av artene skyldes endringene i hovedsak ny kunnskap om artene (tabell 3). Det er også 
gjort nyfunn i forbindelse med tre andre prosjekter finansiert av Svalbards miljøfond, 
”Svalbardflora.net”, ”Svalbardsaltgras - må den sikres mot gåsebeite?” (Eidesen et al. 2011), 
”Svalbardfrø i Svalbard Globale Frøhvelv” (Alsos et al. 2011), og i forbindelse med UNIS-
feltkurs.  
 

Videre oppfølging 
Gjennom prosjektet har vi fått grundig kunnskap om 8 rødlistearter og en del ny kunnskap om 
ca 20 andre rødlistearter. Fremdeles gjenstår det mange arter der vi har liten kunnskap om 
nøyaktige lokaliteter, populasjonsstørrelser, økologi eller genetikk. Vi anbefaler at dette blir 
prioritert i fremtiden, og at artene som er vurdert som kritisk truet eller sterkt truet prioriteres 
først.  
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Tabell 3. Arter som har endret rødlistekategori fra vurdering publisert i 2006 til den nye lista 
fra 2010 (Kålås et al. 2006; Kålås et al. 2010). For artene merket med stjerne skyldes 
endringene nye feltdata samlet gjennom dette prosjektet og andre prosjekter som Alsos og 
Elven har vært involvert i. CR = kritisk truet, EN = sterkt truet, VU = sårbar, NT = nær truet, 
LC = trygg. 
 
Norsk navn Vitenskapelig navn Endring i kategori 
 XArctodupontia scleroclada CR -> EN * 
Alperublom Draba fladnizensis NT -> VU 
Amerikansk teppesaltgress Puccinellia phryganodes ssp. 

neoarctica 
DD -> VU * 

Arktisk blåklokke Campanula rotundifolia ssp. 
gieseckiana 

EN -> VU * 

Beringrødsildre Saxifraga oppositifolia ssp. 
smalliana 

?? -> DD 

Bjønnbrodd Tofieldia pusilla NT -> LC * 
Buefrytle Luzula arcuata ssp. arcuta DD -> LC 
Fjellskrinneblom Arabis alpina NT -> LC 
Fjelltistel Sausurea alpina CR -> NA * 
Høyfjellsklokke Campanula uniflora LC -> NT * 
Islandsstarr Carex krausei EN -> VU * 
Kildesaltgressa Puccinellia angustata ssp. 

palibiniia 
CR -> NT * 

Lidstarr Carex lidii NT -> VU 
Polarhårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula CR -> VU * 
Polarnyresoleie Ranunculus wilanderi CR -> EN * 
Reinfrytle Luzula wahlenbergii VU -> NT 
Russegress Arctagrostis latifolia VU -> EN 
Småsøte Comastoma tenellum CR -> EN * 
Stepperørkvein Calamagrostis purpurascens EN -> VU * 
Strandarve Honckenya peploides ssp. diffusa LC -> NT 
Stuttarve Sagina caespitosa CR -> EN 
Svalbardmure Potentilla insularis NT -> LC 
Svalbardrapp Poa pratensis ssp. colpodea ??-> NT 
Svalbardsaltgressb Puccinellia svalbardensisb LC -> CR * 
Trefingerurt Sibbaldia procumbens CR -> EN * 
Tundrabjørk Betula nana ssp. tundrarum EN -> NT * 
Ullbakkestjerne Erigeron eriocephalus EN -> VU * 
Vrangsaltgress Puccinellia nutkaensis VU -> NT 
aKildesaltgress var feilbestemt, men dette var ikke klart da rødlisten 2010 ble publisert. Riktig 
navn på arten er svalbardsaltgress Puccinellia svalbardensis og rødlistekategorien er nær 
truet (NT). 
bSvalbardsaltgress var, på det tidspunket da rødlistevurderingen ble gjort, ikke identifisert 
med sikkerhet fra Wijdefjorden og Bockfjorden.Pågående genetiske analyser tyder på at 
populasjonen tilhører samme art, og dersom dette stemmer, er riktig røslistekategori for arten 
nær truet (NT). 
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Veiledning for ferdsel i Bockfjorden 
Området ved de varme kildene er veldig skjørt og sårbart, og ferdsel bør derfor minimaliseres. 
Per i dag er det få turister, forskere eller fastboende som ferdes i område. Dette skyldes i stor 
grad at det er langgrunt i fjorden, og at man derfor må gå et stykke for å komme til lokaliteten 
dersom man kommer sjøveien. En del av de som besøker stedet, kommer med helikopter for å 
drive forskning på geologi, hydrologi eller botanikk i område. Vi anbefaler at området kun 
blir besøkt at små grupper (<5) ettersom det skal lite tråkk til for å danne stier langs kildene. 
Ferdsel ca 20 m ovenfor og på nedsiden av kildene vil være størst trussel mot floraen. Særlig 
advarer vi mot ferdsel ved den varmeste kilden (figur 15). 
 
Samtidig er det gunstig at det er noen som jevnlig holder øye med de sjeldne artene i området, 
og særlig vurderer om populasjonene avtar pga. beiting eller overgroing. Alle som besøker 
området anbefales å ankomme med rene sko og klær og rent feltutstyr ettersom varmen kan 
være et eldorado for fremmede, mer sørlige arter. 
 

 
Figur 15. De varme kildene, Trollkildene, ved Bockfjorden sett fra sør. Orange sirkel viser 
områder med høy forekomst av sjeldne karplanter, og der ferdsel bør minimaliseres. Rød 
sirkel viser forekomst av marinøkkel, som det kun er funnet 21 blad av i 2009, og antatt 
funnsted for ett individ av fjellmarinøkkel, som ikke ble gjenfunnet i 2009. Her bør bare 
personer med god kjennskap til marinøkkel ferdes. Grønt viser egnet helikopterlandingsplass. 
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Vedlegg 1. Foto av populasjonene 

 
Blå flagg (litt svakt synlig) viser de sørligste forekomstene av fjelløyetrøst Euphrasia 
wettsteinii ved de varme kildene i Bockfjorden (med unntak av enkelte spredte individer sør 
for dette punktet og en nokså tett bestand 2–3 m sør for flagget til venstre i bildet). 
Koordinatene ved nærmeste flagg er UTM 33X 0467919, 8813536. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Dette bildet er tatt ved en steinur som ligger mellom UTM 33X 04677927, 8813579 og UTM 
33X 0467926, 8813586. Det var et lite opphold i forekomsten av fjelløyentrøst Euhrasia 
wettsteinii ved steinuren, men den fortsatte nord for steinuren (blå flagg). Foto: Inger Greve 
Alsos. 
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Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii (blå flagg) og trefingerurt Sibbaldia procumbens (gule 
flagg) i en liten forsenkning ovenfor steinuren ved UTM 33X 0467918, 8813582. Begge 
artene var vanlige i forsenkningene videre nordover. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Felt med kontinuerlig forekomst av fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii (blå flagg i øvre 
venstre del av bildet). Det var en meget tett bestand av arten ved UTM 33X 0467920, 
8813624, se neste bilde. Gulgrønne flagg viser forekomst av trefingerurt Sibbaldia 
procumbens. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Det var en meget tett bestand av fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii ved UTM 33X 0467920, 
8813624. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Forekomst av fjelløyetrøst Euphrasia wettsteinii (blå flagg) på midtre felt mellom den store 
kilden med alle terrassene i nord (terrassene sees tydelig i midten til høyre i bildet). Foto: 
Inger Greve Alsos. 
 

 
Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii (blå flagg) sør for den største kilden. De røde flaggene 
som skimtes i bakgrunnen markerer forekomst av marinøkkel Botrychium lunaria. Foto: Inger 
Greve Alsos. 
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De nordligste forekomstene av fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii (blå flagg) ved den 
varmeste kilden (den med kransalger). De røde flaggene markerer forekomst av marinøkkel 
Botrychium lunaria. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
De nordligste forekomstene av fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii (blå flagg) ved den 
varmeste kilden. UTM for nordgrensen er 33X 0467918, 8813756. De røde flaggene markerer 
forekomst av marinøkkel Botrychium lunaria, med unntak av et enkelt rødt flagg lengre bak 
som markerer forekomst av bjønnbrodd Tofieldia pusilla. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Feltet ovenfor den varmeste kilden med blikk sørover. Den nordligste forekomsten av 
fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii er ved det blå flagget nærmest fotografen (UTM 33X 
0467918, 8813756). De røde flaggene markerer forekomst av marinøkkel Botrychium lunaria. 
Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Feltet ovenfor den varmeste kilden med blikk østover. Fjelløyentrøst Euphrasia wettsteinii 
(blå flagg) og marinøkkel Botrychium lunaria (røde flagg). Foto: Inger Greve Alsos. 
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Alle 21 blad av marinøkkel Botrychium lunaria funnet i 2009 er her markert med røde flagg. 
Siri Birkeland i bakgrunnen. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Det midterste feltet av trefingerurt Sibbaldia procumbens (gule flagg) sett fra UTM 33X 
0467914, 8813766. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Den andre (nordligste) delen av midterste felt med trefingerurt Sibbaldia procumbens (gule 
flagg) etter et ca 10 m opphold i forekomst av arten. Siste punkt av midterste-felt er ved UTM 
33X 0467902, 8813830. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Sørligste del av nordligste felt med trefingerurt Sibbaldia procumbens(gule flagg) starter ved 
UTM 33X 0467876, 8813926. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Sørligste del av nordligste felt med trefingerurt Sibbaldia procumbens (gule flagg). Her var 
det mye mer trefingerurt enn det vi hadde flagg til. Feltets nordpunkt er nedenfor den største 
stein som sees i bildet. Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Forekomst av trefingerurt Sibbaldia procumbens (gule flagg) strekker seg nord til et punkt 
mellom en nesten uttørket kilde og en stor stein oppe i skråningen (enkelt gult flagg). Vi fant 
mange individer i området, men hadde brukt opp alle 100 gule flagg som vi hadde. Foto: 
Inger Greve Alsos. 
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Nordligste felt med trefingerurt Sibbaldia procumbens (gule flagg) med utsikt sørover. Foto: 
Inger Greve Alsos. 
 

 
Trefingerurt Sibbaldia procumbens var veldig tallrik, og hvert flagg representerer opptil 
mange individer. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Sørligste område med polarhårstarr Carex capillaris ssp. fuscidula (gulgrønne matter) ved 
UTM 33X 04638093, 8813462. Området starter rett ved elvebredden. Foto: Inger Greve 
Alsos. 
 

 
Dvergarve Arenaria humifusa ved UTM 33X 0467873, 8813564. Tre individer (to blå og et 
rødt flagg) på 25 × 23 cm, 20 × 18 cm, og 20 × 15 cm. Et individ til på ca 15 cm i diameter 
ble observert i nærheten. Dette var trolig de samme individene som det ble samlet bladprøver 
av for genetiske analyser i 2007, se Westergaard et al. (2011). Foto: Inger Greve Alsos. 
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Dvergarve Arenaria humisa (blå og røde flagg) i området mellom med de varme kildene og 
elva i sør, UTM 33X 0467970, 8813342. Åtte individer på 5– 25 cm i diameter ble funnet her. 
Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Dvergarve Arenaria humifusa (røde og blå flagg) på åpen kalkgrus rett sør for de varme 
kildene i Bockfjorden. Bestanden ble anslått til å være 400-500 individer. Foto: Inger Greve 
Alsos. 
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Bildet viser hvor feltet som var rikt på dvergarve Arenaria humifusa (flagg) ligger i forhold til 
kildene (lengre til venstre i bildet). Foto: Inger Greve Alsos. 
 

 
Bildet viser hvor feltet som var rikt på dvergarve Arenaria humifusa (flagg) ligger i forhold til 
morenen lengre sør. Foto: Inger Greve Alsos. 
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Bjønnbrodd Tofieldia pusilla (røde flagg) vokste i en forsenkning på nedsiden av de varme 
kildene ved UTM 33X 0467913, 8813900. Totalt 100 individer ble telt her. Idunn Elisabeth 
Borgen Skjetne sitter til høyre. Foto: Inger Greve Alsos 

 


