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SVALBARDFRØ I SVALBARD GLOBALE FRØVELV 2008 

Sluttrapport: Svalbardfrø i boks! 
 
 
Målet med prosjektet er å lagre frø av så mange som mulig av Svalbards arter i Svalbard 
Globale Frøvelv. I alt 20 personer har deltatt i arbeidet. Tre botanikere fra UNIS (1. 
amanuensis Pernille Bronken Eidesen, stipendiat Eike Muller og jeg) har ledet hvert vårt 
feltteam. De fleste assistentene var biologistudenter ved UNIS, men også noen av 
lokalbefolkningen har deltatt. Vi jobbet stort sett i team på 4-6 personer og samlet inn frø i 
Isfjordområde: Colesdalen, Bohemanflya, Kapp Thordsen, Sassendalen og Longyearbyen-
område. Feltarbeidet gikk stort sett problemfritt til tross for delvis dårlig vær og ekstremt 
kalde fingre.  
 

 
 
Her er mange av deltagerne fra innsamlingsarbeidet samlet utenfor Svalbard Globale 
Frøvelv. Bak fra venstre: Allan Buras, Kåre Johansen, Chris John Ware, Sergey Semyonovich 
Sivtsev, Martin Torp Dahl, Charmain Hamilton, Andrea Schmidt, Hanne Eik Pilskog. Foran: 
Snorre Winger Steen, Inger Greve Alsos, Pernille Bronken Eidesen, Roman Egorovich 
Petrov,  Søvi Lundgren, og Anders Søyland.  Foto: Frank Eggenfellner. 
 
I alt har vi samlet inn frø av 88 arter. Flertallet av disse artene er nokså vanlige og vi antar at 
de setter frø regelmessig. Noen av artene setter ikke frø men produserer yngleknopper; små 
vegetative skudd som faller av og spres. Disse er også samlet inn.  
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Videre har vi sjekket 30 arter til, men disse hadde enten kun sterile skudd, blomstret fortsatt, 
eller hadde umodne frøanlegg. De som blomstret eller hadde umodne frøanlegg kan tenkes å 
sette modne frø enten på andre lokaliteter der det er gunstigere mikroklima, eller i år der 
værforholdene er spesielt gunstige. De som var sterile setter neppe modne frø på Svalbard. 
Noen av disse har yngleknopper og kan derved spre seg mens de andre må antas å ikke ha 
noen mulighet til formere seg eller spre seg. Disse vil være særlig utsatt. 
 
Vi har, etter ønske fra Svalbard Miljøvernfond, i særlig grad prioritert rødlistearter. 
Opplysninger om disse er stort sett fra eldre funn gjort før folk hadde GPS. Stedsangivelsene 
er unøyaktige, og ofte bare angitt som ”Kapp Thordsen” eller ”Sassendalen”. Det er derfor 
vanskelig å gjenfinne rødlisteartene. I tillegg er forekomsten av hver enkelt rødlisteart ofte 
begrenset til et lite område eller noen spredte individer, noe som gjør det ytterligere vanskelig. 
Det er større sjanse for å finne artene når de blomstrer enn om høsten. Derfor leitet jeg etter en 
del rødlistearter allerede i juli (i forbindelse med feltarbeid for Svalbardflora.net) og markerte 
alle funnene med gule merkepinner som jeg også noterte koordinater på. For disse var det lett 
å dra tilbake på høsten og sjekke om de hadde modne frø. 
 
I alt 20 rødlistearter ble funnet. Ti av disse hadde ingen modne frø eller ingen frø i det hele 
tatt. Fra åtte artene fikk vi samlet nok frø for både spiretester og lagring mens fra de to siste 
fikk vi bare samlet noen få frø for spiretester. Seks andre rødlistearter er registrert i områder 
der vi gjorde feltarbeid men disse ble ikke funnet. De øvrige rødlisteartene er registrert 
utenfor det området vi klarte å dekke i år, f.eks. Gipsdalen, Bjørnøya, ved Bockfjorden, 
Wijdefjorden, og Kongsfjorden.  
 
Da vi leitet etter islandsstarr, som bare er funnet en gang på Svalbard ved Dicksonfjorden, 
fant vi en annen rødlistearter, rabbestarr, like i nærheten. Rabbestarr har tidligere bare har 
vært funnet i Kongsfjordområde. Vi fant derimot ikke islandsstarr til tross av at vi hadde med 
oss personen som oppdaget denne arten for ti år siden. Dette illustrerer to ting: 2) rødlistearter 
er vanskelige å finne, og 2) vegetasjonen er så lite undersøkt at det er god sjanse for at mange 
forekomster av rødlistearter ikke er oppdaget ennå. 
 
Totalt har vi samlet inn over en halv million frø. I motsetning til matplantene har vi liten eller 
ingen kunnskap om spireevnen til Svalbardfrøene. For å sikre at de frøene vi lagrer faktisk er 
spiredyktige, vil vi sjekke spireevnen ved å spire 3 ganger 50 frø av hver art. Dette er nå telt 
opp og ligger ferdig pakket i separate poser. Den første spiretesten vil bli gjort etter ca 9 mnd 
lagring i frøvelvet (juni 2009) fordi frø av mange arktiske arter ikke spirer før de har vært 
lagret kaldt en periode.  
 
For de fleste arter vil spireevnen reduseres over tid. Vi har derfor også klargjort poser med 3 
ganger 50 frø av hver art for å sjekke spireevnen igjen etter 18 mnd lagring i frøvelvet (mars 
2010). Spireprosentene vil bli sammenlignet for å se om de reduseres ved lagring. For arter 
som har lav spireprosent må det eventuelt suppleres med nye innsamlinger av frø. Arter som 
ikke har spiredyktige frø vil ikke kunne sikres for fremtiden ved lagring av frø og vi må finne 
andre bevaringstiltak for disse. I tillegg har vi klargjort poser med 3 ganger 50 frø for å teste 
spireevnen etter lengre tids lagring (5-10 år). Totalt 36 000 frø er telt opp og klargjort for 
spiretester!  
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Over en halv million frø av tilsammen 88 arter overrekkes av Inger Greve Alsos (til venstre) 
og Chris John Ware (til høre) til Svalbard Globale Frøvelv ved Ola Westengen (i midten). 
Foto: Snorre Winger Steen. 
 
 
Ved tildelingen i 2008 fikk vi halvparten av beløpet vi søkte om. Vi har prioritert å bruke 
disse midlene på feltarbeidet da det var mest rasjonelt å sette inn mest mulig innsats der når vi 
først hadde en stor gruppe medarbeidere som var opplært. Vi hadde som målsetning å samle 
inn frø av hundre arter: vi har sjekket frø på 118 arter og samlet frø av de 88 artene som hadde 
frø. Nå blir det spennende å se resultatene på spiretestene som er planlagt etter 9 og 18 
måneders lagring i frøvelvet. Vi har ikke igjen midler til spiretestene men vil søke Svalbard 
Miljøvernfond om støtte til dette våren 2009. Resultatet av spiretestene vil gi oss svar på 
hvilke arter som egner seg for lagring og hvor mange frø vi trenger av de enkelte artene for å 
ha et minimum antall av spiredyktige frø. Utifra dette kan vi supplere frøsamlingen med flere 
frø av de artene vi allerede har samlet og også med nye arter.   
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 
Inger Greve Alsos 
 
Og alle frøsamlere: Allan Buras, Anders Søyland, Andrea Schmidt, Charmain Hamilton, 
Chris J. Ware, Eike Müller, Hanne Eik Pilskog, Inger Greve Alsos, Ingvild Greve Alsos, 
Jochem Veenboer, Kåre Johansen, Kim Klein, Martin Torp Dahl, Pernille Bronken Eidesen, 
Roman Egorovich Petrov, Sylvi Lundgren, Sergey Semyonovich Sivtsev, Snorre Winger 
Steen, Torunn Winsnes, og Ulf B. Mikalsen. 
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 Vedlegg  Kart over lokaliteter der vi samlet frø. 
 
 

 
 
 


