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Sammendrag 
Klimaendring i kombinasjon med menneskelig aktivitet kan være en trussel mot den arktiske 
floraen. Målet med prosjektet er å sikre Norges arktiske flora og dets genetiske diversitet for 
fremtiden ved å lagre frø i Svalbard Globale frøvelv. Totalt 20 personer deltok i 
frøinnsamling i Isfjordområdet høsten 2008. Vi observerte 26 arter som ikke hadde modne 
frø, 8 arter med yngleknopper (vegetative spredningsorganer som er genetisk identisk med 
morplanten), og 79 arter med frø. Over en halv million frø og yngleknopper ble samlet inn. 
Det har ingen hensikt å lagre frø som ikke spirer, så vi sjekket spireevnen på ca 3 x 50 frø av 
hver art etter ett års lagring, og vi vil sjekke de igjen etter fem og ti års lagring. Alle artene 
med yngleknopper spirte veldig bra. Av de 79 artene som hadde frø, hadde 12 arter ekstremt 
lav spireevne (<10 %), 10 hadde lav spireevne (10-20 %), 23 hadde middels spireevne (21-50 
%), 11 hadde høy spireevne (51-70 %), og 13 arter hadde veldig høy spireevne (>70 %). Åtte 
av artene som spirte er rødlistet på Svalbard. Frø av 10 arter spirte ikke, deriblant to 
rødlistearter. Vi observerte også 11 rødlistearter som ikke hadde modne frø. For de artene 
som ikke spirte, må vi finne alternative metoder for å sikre de å sikre artene for fremtiden, 
f.eks. ved dyrking i botaniske hager. For de 69 artene som spirte fungerer lagring av frø i 
frøvelvet som en god sikring for fremtiden. Vi anbefaler å supplere mengder frø med 
innsamling fra andre lokaliteter for å sikre en viss genetisk variasjon. Kunnskap om 
reproduksjon hos artene ervervet gjennom prosjektet øker også vår mulighet til å opprettholde 
arktisk flora i naturlige omgivelser. 
 
 

English summary 
Climate in combination with increased human activity may pose a treat to the arctic flora. 
The aim of this project is to secure Norways arctic flora and its genetic diversity for the 
future by storing seeds in Svalbard Global Seed Vault. Twenty persons participated in 
collection of seeds in the area around Isfjorden the autumn of 2008. We observed 26 species 
without ripe seeds, 8 species with bulbils, and 79 species with seeds. Over half a million 
seeds and bulbils were collected. As there is no point in storing seeds that are not able to 
germinate, we tested the germinability of 3 × 50 seeds, and will check it again after five and 
ten years of storage. All species with bulbils germinated to high percentages. Among the 76 
species with ripe seeds, seeds of 10 species did not germinate, 12 had very low germination 
(<10 %), 10 had low germination (10–20 %), 23 had intermediate germination (21–50 %), 11 
had high germination percentages (51–70 %), and 13 had very high germination percentages 
(>70 %). Eight of the species that germinated and two species that did not germinate are on 
the redlist of Svalbard. In addition, we observed 11 redlisted species that had no ripe seeds. 
For the species that did not germinate, other methods for ex situ conservation should be 
sought, e.g. growing in botanical gardens. For the 69 species that germinated, storing seeds in 
Svalbard Global Seed Vault may be a good way of ex situ conservation. We recommend 
supplementing the amount of seeds with seed collections from more localities to ensure a 
certain level of genetic variation. Knowledge about reproduction ecology gained through the 
project is also important for in situ conservation. 
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Bagrunn for prosjektet 
Den arktiske floraen forventes å bli sterkt påvirket av klimaendringene (ACIA 2006). 
Skjebnen til de høyarktiske artene er mest bekymringsfull, ettersom disse vil kunne bli 
utkonkurrert av mer varmekrevende, konkurransesterke arter som for eksempel dvergbjørk 
som allerede finnes i de varmeste liene på Svalbard. Det er også forventet at mange flere 
sørlige arter vil komme til øygruppen ved naturlig spredning (Alsos et al. 2007). I tillegg 
transporterer hver reisende som ankommer Longyearbyen lufthavn gjennomsnittlig fire frø på 
skoene sine (Ware et al. In prep.; Ware et al. 2008). Samlet sett vil det derfor være en rekke 
arter som potensielt vil kunne utkonkurrere de arktiske artene ved en klimaendring på noen få 
grader. 
 
Per i dag er 54 av Svalbards 165 karplantearter rødlistet, dvs over 30 % (Solstad et al. 2010). 
Dette er et høyt antall sammenlignet med de fleste områdene. Det er også fire endemiske arter 
på øygruppen. Selv om de fleste av Svalbards karplanter også finnes i andre arktiske områder, 
er det usikkert om det virkelig dreier seg om samme art. I følge en biologisk artsdefinisjon, er 
en art en gruppe populasjoner som potensielt kan formere seg med hverandre og gi fruktbart 
avkom. Krysningsforsøk har imidlertid visst at f.eks. snørublom (Draba nivalis) fra Svalbard 
hovedsaklig produserer sterile avkom når den krysses med morfologisk helt identiske 
populasjoner fra Alaska (Grundt et al. 2006). Pågående studier ved National Centre for 
Biosystematics, Universitetet i Oslo, viser at det samme mønster også finnes i andre arter. 
Denne type arter, som ser helt like ut i ulike områder men som er ulike arter fordi det er en 
krysningsbarriere, kalles kryptiske arter. Vi vet ennå ikke hvor utbredt dette fenomenet er. 
Dersom dette er veldig utbredt og vi hovedsaklig har kryptiske arter på Svalbard, må de i 
forvaltningssammenheng behandles som endemiske arter. Disse vil da automatisk være 
norske ansvarsarter. 
 
Det nylig igangsatt innsamling av frø av naturlige arter mange steder i verden. The Royal 
Botanical Gardens Kew i London leder den største innsamlingen, Kew Millenium Seed Bank. 
Der har de nå lagret frø av 27.000 arter. I 2008 ble Svalbard Globale Frøvelv opprettet. Dette 
frøvelvet er primært et backup lager for frø av matplanter, men vi fikk muligheten til å lagre 
frø fra den naturlige Svalbardfloraen. Hvis svalbardfloraen lar seg lagre på denne måten, gir 
det mulighet for å bevare både den genetiske diversiteten og artsdiversiteten av Norges 
arktiske flora for fremtiden. I tillegg vil dette sikre materiale for bioprospektering, noe som 
hittil ikke er studert på Svalbards planter.  
 
For de fleste sørlige arter har vi noe kunnskap om hvor stor andel av frøene som er 
spiredyktige og hvor lenge frøene kan lagres og fortsatt være spiredyktige. Ut fra dette kan 
man beregne hvor store mengder frø som må lagres for at en viss andel frø skal være 
spiredyktige etter et visst antall år. For arktiske arter foreligger det bortimot ingen slike data. 
Et studium gjort på Svalbard i 1969 rapporterer at ca 60 % de 63 artene som ble testet hadde 
spiredyktige frø (Eurola 1972). Dette studiet ble gjort en sommer da temperaturen lå under 
det som er middels for de siste ti årene, og det inkluderer også bare de vanligste artene på 
Svalbard. For å sikre at de frøene vi lagrer faktisk er spiredyktige, sjekket vi derfor 
spireevnen etter en vinters lagring i frøvelvet. Alle spirer av sjeldne arter ble sendt til Tromsø 
arktisk-alpin botanisk hage, der de vil fungere både som en ekstra backup og til å formidle 
kunnskap om arktisk flora. 
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Det er urealistisk å samle inn frø av alle arter innen en sesong fordi mange av artene kun 
finnes på lokaliteter som er vanskelig tilgjengelig (se svalbardflora.net). Målet for dette 
prosjektet var å samle inn frø av ca 100 arter inkludert de sjeldne artene som finnes i Isfjord 
området. Vi ville samtidig studere hvilke klimatilpasninger og utbredelsesmønstre som 
kjennetegner arter med god spireevne kontra arter med dårlig spireevne. Dersom klima er den 
mest begrensende faktor for frøformering og lokal utbredelse, er dette noe som vi kan 
forvente vil endre seg med endrende klima. 
 
 
Målsetning 
Målet med prosjektet er å sikre Norges arktiske flora og dets genetiske diversitet for 
fremtiden ved å: 

1. Lagre frø av ca 100 arter i Svalbard Globale frøvelv. 
2. Sjekke spireevnen til frøene. 
3. Sende spirer til Tromsø arktisk-alpin botanisk hage for ex situ bevaring og 

formidling. 
4. Se om klima begrenser spireevnen til artene. 

Vi har ekstra fokus på arter som er rødlistet på Svalbard, ettersom tiltak for bevaring er 
viktigst for disse artene. 

 
 

Metoder 
 
Innsamling av frø 
Innsamlingen ble gjort i perioden 27. august til 19. september 2008. Valg av 
innsamlingslokaliteter ble gjort på grunnlag av kjente forekomster av rødlistearter, totalt kjent 
mangfold av karplanter i området, og tilgjengelighet med småbåt fra Longyearbyen. Vi 
samlet frø fra følgende lokaliteter: Adventdalen, Bjørndalen, Colesdalen, Rusanovodden, 
Bohemanflya, Blomesletta, Kapp Smith og Kapp Thordsen (Figur 1). Innsamlingen ble gjort i 
team på 4-7 bestående av ansatte ved Universitetssenteret på Svalbard, biologistudenter, og 
lokalbefolkning (Figur 2, se også takksigelser). Hvis mulig ble det samlet minimum 2000 frø 
av hver art. Maks ca en tredjedel av observerte frø ble samlet av sjeldne arter for å unngå 
negativ effekt på populasjonene.  
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Figur 1. Kart over Svalbard (til venstre) og lokaliteter i indre Isfjordområdet (til høyre) der 
det i 2008 ble samlet frø for lagring i Svalbard Globale Frøvelv. 
 
Spiretest 
En standard spiretest for frø er å spire 3 x 50 frø (Baskin et al. 2001). Vi gjorde klar frø for 
spiretester etter 1, 5 og 10 års lagring, dvs. telte opp 3 x 3 x 50 frø for hver av 87 arter. For 
noen arter fant vi ikke nok frø til tre spiretester, så totalt telte vi opp i underkant av 39.000 
frø. 
 
Etter en vinter ved ca -14 ºC i Svalbard Globale Frøvelv, satte vi i gang spireforsøk i 
klimalaboratoriet ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Frøene ble lagt på petriskåler 
med 10 % agarløsning. Agarløsningen sikrer jevn fuktighet samtidig som det er lett å snitte ut 
frøplanter uten å skade røttene. Det er i tillegg mye lettere å telle antall spirte frø når de ligger 
på agarløsning en når de ligger på jord.  
 
Dersom frø av arktiske arter spirer en varm dag på høsten, vil de mest sannsynligvis stryke 
med kort tid etter. Det er derfor vanlig at arktiske arter har en dvaletilstand for å unngå at 
frøene spirer på høsten. For de fleste artene innebærer dette at frøene trenger en kuldeperiode 
etterfulgt av en våt, kald periode (lik våren på Svalbard) for å spire. For noen arter, f.eks. 
krekling (Empetrum nigrum) trengs det ettermodning påfølgende sommer før frøene er helt 
modne. Behandling av frø før spiring kalles for stratifisering. Mens flertallet trenger en eller 
annen form for stratifisering, kan noen arter spires direkte uten stratifisering. Yngleknopper 
trenger ikke stratifisering. Optimal spiretemperatur er også ulik for ulike arter (Müller et al. 
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In press.). Vi gjorde et søk på tilgjengelig litteratur om artene og kontaktet eksperter i inn og 
utlandet for å få mest mulig kunnskap om optimale stratifiserings og spirebetingelser for hver 
enkelt art. For mange arter eksisterte det ingen kunnskap, og vi valgte metode ut fra hva som 
har fungert på nærstående arter.  
 
Spiretemperaturen var enten 10 ºC, 20 ºC eller alternerende 10/20 ºC. Ettersom alle arter er 
tilpasset arktiske lysforhold, hadde vi kontinuerlig lys i klimalaboratoriet.  
 
 
 

 
 
Figur 2. 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. 
 
 
Egenskaper ved artene 
Vi noterte om artene var steril, hadde blomster, modne frø eller yngleknopper ved slutten av 
vekstsesongen i 2008. Vi grupperte artene i vanlig (> 25 kjente lokaliteter) eller sjeldne (<25 
kjente lokaliteter) ifølge (Elven et al. 1996) eller egne vurderinger. Videre grupperte vi de 
etter hvor varmekrevende de er ifølge (Elvebakk 1989) eller egne vurderinger. 
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Resultat og diskusjon 
Vi hadde som målsetning å samle inn frø av hundre arter: vi har sjekket frø på 118 arter og 
samlet frø av de 79 artene som hadde frø. I tillegg samlet vi yngleknopper av 8 arter. De 
resterende 26 artene var enten sterile, sto fortsatt i blomst ved sesongslutt, eller hadde 
umodne frø. Totalt samlet vi inn en halv million frø og yngleknopper, mens antall frø av hver 
art varierer veldig. 
 
Alle artene med yngleknopper spirte veldig bra: en art hadde 53 % spiring og de øvrige syv 
hadde 88-100 % spiring (Figur 3). Dette kan tyde på at artene godt kan bevares i frøvelv  
 
 

 
 

 
 
 
Figur 3. Arter med yngleknopper, som f.eks. 
fjellrapp (Poa alpina ssp. vivipara, øverst) og 
knoppsildre (Saxifraga cernua, nederst) hadde nær 
100 % spiring. Foto G. Arnesen (øverst t.v.) og B.E. 
Sandbakk (øvrige foto). © Svalbardflora.net. 
 
 



 8

 
 
(Tabell 1). Vi bør imidlertid teste spiringen igjen etter en lengre periode med lagring. I 
motsetning til frø der embryo er beskyttet av et hardt frøskall, har yngleknopper ingen ytre 
beskyttelse. De kan derfor være mer utsatt for f.eks. uttørking over tid. I frøvelvet ligger 
yngleknoppene i forseglede aluminiumsposer, men fremtidens spiretester vil vise om dette er 
tilstrekkelig til å bevare spireevnen. 
 
Flere av de vanligste artene i arktisk formerer seg ved hjelp av yngleknopper. Det er mindre 
energikrevende å produsere yngleknopper enn frø, så denne formeringsmetoden kan være 
fordelaktig når sommeren er kort og kald (Murray 1987). Det er også en fordel for plantene å 
formere seg med yngleknopper fremfor frø dersom det er liten sjanse for vellykket 
pollinering. Dersom morplanten er godt tilpasset sitt lokalmiljø, er det også gunstig å 
produsere avkom som er genetisk identisk med morplanten og derfor har nøyaktig de samme 
tilpasningene. Det skjer derimot ingen evolusjon i prosessen, og arter med yngleknopper kan 
derfor være mindre tilpasset til endringer i miljøet. Derfor er det viktig å også lagre 
yngleknopper i frøvelvet. Det gjenstår imidlertid å se hvordan lagringsevnen til yngleknopper 
er. 
 
 
Tabell 1. Arter som formerer seg ved yngleknopper, og som viste god spireevne etter ett års 
lagring i Svalbard Globale Frøvelv. 
 
Harerug Bistorta vivipara 
Fjellbunke Deschampsia alpina 
Geitsvingel Festuca viviparoidea 
Grynsildre Mircanthes foliolosa 
Vivipar fjellrapp Poa alpina var. vivipara 
Seterrapp  Poa pratensis ssp. alpigena, vivipar type
Knoppsildre Saxifraga cernua 
Svalbardsildre Saxifraga svalbardensis 
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For de 79 artene som hadde modne frø,varierte spireprosenten fra 0 til 100: 12 arter hadde 
ekstremt lav spireevne (<10 %), 10 hadde lav spireevne (10-20 %), 23 hadde middels 
spireevne (21-50 %), 11 hadde høy spireevne (51-70 %), og 13 arter hadde veldig høy 
spireevne (>70 %, Figur 4). Arter som spirte anser vi som mulige å bevare i Svalbard Globale 
Frøvelv (Tabell 2). 
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Figur 4. Antall arter gruppert etter spireevne. Totalt var det 79 arter som ble samlet på 
Svalbard og forsøkt spirt. 
 
Av de 24 artene som hadde spireprosent på >50, var alle unntatt to vanlige på Svalbard. Fem 
av de 13 artene med høyest spireprosent tilhørte slekten rublom (Draba), en slekt som er 
representert med 12-13 arter på Svalbard. Til vår store overraskelse var det også to sjeldne, 
relativt varmekrevende arter, som viste god spireevne: 94 % i trillingsiv (J. albescens) og 67 
% i islandsstarr (C. kreusei, Figur 5). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 5. Artene trillingsiv (Juncus albescens) og islandsstarr (Carex kreusei) er relativt 
varmekrevende og sjeldne på Svalbard, men hadde overraskende god spireevne. Foto: I.G. 
Alsos (t.v.) og B.E. Sandbakk (t.h.). © Svalbardflora.net. 



 10

Tabell 2. Arter med modne frø høsten 2008 og der i alle fall en del av frøene spirte etter en 
vinters lagring i Svalbard Globale Frøvelv. 
  
Arktiskløvetann Taraxacum arcticum 
Bekkesildre Saxifraga rivularis ssp. rivularis 
Bergrublom Draba norvegica 
Bergstarr Carex rupestris 
Bergsvingel Festuca brachyphylla 
Blindurt Silene uralensis ssp. arctica 
Buestarr Carex maritima 
Dvergmaigull Chrysosplenium tetrandrum 
Dvergsoleie Ranunculus pygmaeus 
Dvergsyre Koenigia islandica 
Fimbulgress Puccinellia vahliana 
Fjellmarigress Hierochloe alpina ssp. alpina 
Fjellskrinneblom Arabis alpina 
Fjellsmelle Silene acaulis 
Fjellsolblom Arnica angustifolia 
Fjellsyre Oxyria digyna 
Gullrublom Draba alpina 
Halvkulerublom Draba subcapitata 
Hårsvingel Festuca baffinensis 
Isbjørnstarr Carex ursina 
Ishavsstarr Carex subspathacea 
Ishavsstjerneblom Stellaria humifusa 
Islandsstarr Carex kreusei 
Jøkelarve Sagina nivalis 
Kalkarve Arenaria pseudofrigida 
Kantlyng Cassiope tetragona ssp. tetragona 
Kortsvingel Festuca edlundiae 
Krekling Empetrum nigrum  
Lapprublom Draba lactea 
Lodnemyrklegg Pedicularis hirsuta 
Melrublom Draba arctica ssp. arctica 
Myrsildre Saxifraga hirculus ssp. compacta 
Nålarve Minuartia rubella 
Polarjonsokblomst Silene involucrata ssp. furcata 
Polarnyresoleie Ranunculus wilanderi  
Polarskjørbuksurt Cochlearia groenlandica 
Polarsnøull Eriophorum scheuchzeri ssp. arcticum 
Polarvier Salix polaris 
Purpurkarse Braya glabella ssp. purpurascens 
Putearve Minuartia rossii 
Puterapp Poa abbreviata ssp. abbreviata 
Rabbestarr Carex glacialis 
Raggmure Potentilla hyparctica ssp. hyparctica 
Reinfrytle Luzula wahlenbergii 
Reinrose Dryas octopetala 
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Rypestarr Carex lachenalii 
Rødsildre Saxifraga oppositifolia ssp. oppositifolia 
Setersoleie Ranunculus hyperboreus ssp. arnelli 
Skrerublom Draba glabella 
Snøarve Cerastium arcticum 
Snøfrytle Luzula nivalis 
Snøgress Phippsia algida 
Snørublom Draba nivalis 
Snøsildre Micranthes nivalis 
Snøsoleie Ranunculus nivalis 
Sprikesnøgress Phippsia concinna 
Spriketundragress Dupontia psilosantha 
Stivsildre Micranthes hieracifolia ssp. hieracifolia 
Strandarve Honkenya peploides ssp. diffusa 
Svalbardvalmue Papaver dahlianum 
Svaltbakkestjerne Erigeron humilis 
Svartaks Trisetum spicatum ssp. spicatum 
Trillingsiv Juncus albescens 
Tuemure Potentilla pulchella ssp. pulchella 
Tuesildre Saxifraga cespitosa ssp. cespitosa 
Tvillingsiv Juncus biglumis 
Vanlig jervrapp Poa arctica ssp. arctica, seminiferous type
Vardefrytle Luzula confusa 
Østersurt Mertensia maritima ssp. tenella 
 
 
 
Arter uten spiredyktige frø 
Det var 10 arter som ikke spirte og 26 som ikke hadde modne frø (Tabell 3). Av disse 36 
artene var det 23 som var vanlige og 13 som var sjeldne eller meget sjeldne. 22 av disse 
artene var relativt varmekrevende på Svalbard.  
 
Blandt de ti artene som ikke spirte var det tre arter av starr (Carex), to av soleier (Coptidium), 
de relativt varmekrevende artene tundrabjørk (Betula. nana) og fjellpestrot (Petasites frigidus 
ssp. frigidus), de hemiparasitiske artene fjelløyentrøst (Euphrasia frigida) og ullmyrklegg 
(Pedicularis dasyantha) og den vanlige gressarten polarreverumpe (Alopecurus borealis). For 
den sistnevnte har vi ingen forklaring på hvorfor den ikke spirte. Polarreverumpe er veldig 
hardfør og er vanlig over hele Svalbard inkluder i polarørken zonen. For tundrabjørk tror vi 
manglende spiring skyldes at frøene ikke var helt modne (se også nedenfor under rødliste 
arter). For starr artene, soleiene og de to hemiparasittiske artene kan manglende spiring 
skyldes problemer med metoden vi brukte for spiring, se kommentarer under rødlistearene 
nedenfor. Disse artene kan derfor egne seg for lagring i frøvelv dersom man finner en bedre 
spiremetode (Tabell 3). 
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Tabell 3. Følgende arter hadde ikke spiredyktige frø og egner seg ikke for lagring i frøvelv 
(de merket med stjerne kan egne seg dersom man finner bedre spiremetoder): 
 
Arktisk blåklokke Campanula rotundifolia ssp. gieseckiana 
Blårapp Poa glauca 
Buttstarr Carex marina ssp. pseudolagopina 
Dubbestarr* Carex fuliginosa ssp. misandra 
Fjelløyentrøst* Euphrasia wettsteinii 
Fjellpestrot Petasites frigidus ssp. frigidus 
Glinsesoleie* Coptidium pallasii 
Gulsildre Saxifraga aizoides 
Hengegress Arctophila fulva 
Lappsoleie* Coptidium lapponicum 
Lidstarr Carex lidii 
Molte Rubus chamaemorus 
Polararve Cerastium regelii 
Polarblokkebær Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum 
Polarflokk Polemonium boreale 
Polarkarse Cardamine pratensis ssp. angustifolia 
Polarreverumpe Alopecurus magellanicus 
Polarrødsvingel Festuca rubra ssp. richardsonii 
Russegress Arctagrostis latifolia 
Rynkevier Salix reticulata 
Sabinegress Pleuropogon sabinii 
Sibirstarr Carex bigelowii ssp. arctosibirica 
Skaftblankstarr Carex saxatilis ssp. laxa 
Skjeggstarr* Carex nardina ssp. hepburnii 
Smalstarr Carex parallela ssp. parallela 
Smårørkvein Calamagrostis neglecta ssp. groenlandica 
Snøstjerneblom Stellaria longipes 
Svalbard-teppesaltgress Puccinellia phryganodes ssp. vilfoidea 
Svalbardull Eriophorum × sorensenii 
Svartull Eriophorum angustifolium ssp. triste 
Trådsildre Saxifraga platysepala 
Tuearve Minuartia biflora 
Tundrabjørk Betula nana ssp. tundrarum 
Tundrabunke Deschampsia sukatschewii ssp. borealis 
Ullmyrklegg* Pedicularis dasyantha 
Seterrapp, vivipar type Poa pratensis ssp. alpigena, seminiferous type
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Spiring relatert til temperatur og sjeldenhet 
Arter som er vanlige på Svalbard hadde generelt høyere spireprosent enn arter som er sjeldne 
(<25 kjente lokaliteter, Figur 6a). Arter som reproduserer ved hjelp av yngleknopper er ikke 
tatt med i denne sammenligningen. 
 
Arter som er godt tilpasset kulde har høyere spireprosent enn arter som er varmekrevende 
(Figur 6b). For varmekrevende arter er det sannsynlig at spireevnen til frøene vil bli bedre 
ved en temperaturøkning (Wookey et al. 1993). Vi kan derfor forvente økt spireevne av de 
varmekrevende artene i fremtiden. 
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Figur 6. Spireevne til arter som ble observert på Svalbard høsten 2008. ”Alle arter” = 105 
arter som vanligvis formerer seg ved frø, ”Kun arter med modne frø” = 79 arter det ble 
funnet modne frø høsten 2008. Øverst: Spiring sett i forhold til om artene er sjeldne eller 
vanlige på Svalbard. Nederst: Spiring sett i forhold til hvor varmekrevende artene er på 
Svalbard. 



 14

 
Rødlistearter 
Vi fant 21 rødlistearter under feltarbeidet. Vi søkte etter noen flere der vi hadde en 
lokalitetsangivelse med ±2 km, men uten hell. For 10 av artene fant vi modne frø, og frøene 
fra åtte av disse artene spirte. I tillegg fant vi spiredyktige frø av fjellskrinneblom, som nå er 
tatt ut av siste versjon av rødlisten.  
 
De fleste av artene er nokså varmekrevende på Svalbard. Vi antar derfor at muligheten til å 
produsere modne frø vil øke i takt med et mildere klima. Derimot kan oppvarming ha negativ 
effekt for arter som er knyttet til våtmark ettersom smelting av permafrost påviker 
vekstforholdene. Endringer i nedbør kan også ha negativ påvirkning for arter tilknyttet 
våtmark. Dette gjelder artene buttstarr, glinsesoleie, svalbardmyrull, putearve, sabinegress og 
polarnyresoleie. Situasjonen er mest prekær for arter som vi ikke har funnet spiredyktige frø 
på og som forventes å ha negativ effekt av klimaendring. Dette gjelder lidstarr, buttstarr, 
glinsesoleie, svalbardmyrull, og sabinegress. Disse bør snarest mulig bevares ex situ i 
botaniske hager, selv om det kan by på utfordringer å dyrke arter med så spesialiserte 
miljøkrav. 
 
Nedenfor gir vi beskrivelse av artene og rødlistestatus i følge (Solstad et al. 2010):  
CR = kritisk truet 
EN = sterkt truet 
VU = sårbar 
NT = nær truet 
LC = livskraftig 
Arter innen kategoriene CR, En og VU benevnes som truede arter (Kålås et al. 2010). Alle 
bildene er fra Svalbardflora.net. 
 
 
Fjellskrinneblom (Arabis alpina, LC) hadde kun 6,57 % 
spiring. Dette er en pionerplante som er avhengig av åpne og 
ustabile habitat. Den er derfor avhengig av frøformering for å 
opprettholde populasjonen. Selv om denne arten ved 
revisjonen av rødlisten i 2010 ble vurdert som ”livskraftig” 
(Solstad et al. 2010) mot ”nær truet” i 2006 versjonen (Kålås 
et al. 2006), bør man fortsatt holde et visst øye med 
bestandsutviklingen og sikre en backup i Svalbard Globale 
Frøvelv. Vi samlet ca 20.000–23.000 frø på Kapp Smith. 
Korrigerer vi for spireprosenten, kan vi anta at det er ca 1300–
1500 spiredyktige frø i frøvelvet. For Spitsbergen anser vi 
dette som tilstrekkelig ettersom arten ikke har noe genetisk 
diversitet der, men vi anbefaler at dette suppleres med en 
innsamling fra Bjørnøya, der en noe avvikende genotype er 
funnet (Ehrich et al. 2007). 
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Russegras (Arctagrostis latifolia, EN) ble funnet på Kapp 
Thordsen, men kun sterile individer ble observert. Fertile 
individer ble observert i Flatøyrdalen i juli 2010, men 
hvorvidt frøene ble modne vet vi ikke. Arten må bevares på 
andre måter enn lagring i frøvelvet. Arten er klart 
varmekrevende og vil kunne ha økt sjanse for frøproduskjon 
ved varmere klima. 
 
Tundrabjørk (Betula nana ssp. tundrarum, NT) hadde ikke 
modne frø. Dette er en art der vi også tidligere har lett etter 
modne frø eller frøbank uten å finne noe (Alsos et al. 2003). 
Arten har nokså høy genetisk diversitet på Svalbard (Alsos et 
al. 2002), så vi tror allikevel at arten produserer modne frø i 
enkelte år med langt over middels sommertemperatur. Inntil 
modne frø blir funnet, må arten bevares på andre måter enn i 
frøvelvet. 

 
Arktisk blåklokke (Campanula rotundifolia ssp. gieseckiana, 
VU) sto fortsatt i blomst i september og ingen frø ble funnet. 
Arten er kun funnet i Colesdalen på Svalbard. Også for denne 
arten har vi tidligere lett etter frø eller frøbank uten å finne 
noe (Alsos et al. 2003). Arten må derfor bevares på annen 
måte. Også denne arten har nokså høy genetisk diversitet 
(Alsos et al. 2002), og vi antar at den vil være i stand til å 
produsere frø ved en liten økning i sommertemperaturen. 

 
Sibirstarr (Carex bigelowii ssp. arctisibirica, CR) hadde 
dårlig utviklet frukter og vi fant ingen modne frø. Denne arten 
er relativt varmekrevende og er kun funnet ett sted på 
Svalbard. Populasjonen er liten og ligger nær bebyggelsen i 
Longyearbyen. Den vokser på en våtmark og 
fuktighetsforholdene kan bli påvirket av scootertrafikken som 
går rett over lokaliteten. Den er også truet av eventuell 
utbygging av området. Vi anbefaler at en avlegger av arten 
dyrkes i Tromsø arktisk-alpin hage, og at 
forvaltningsmyndighetene følger med på den lokale 
bestanden.  
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Rabbestarr (Carex glacialis, VU) hadde kun 8 % spiring. 
Starr er generelt vanskelig å spire da de har et veldig hardt 
frøskall (Schütz 2000). Den lave spireprosenten i vårt studium 
kan derfor være et underestimat av prosent spiredyktige frø. 
Vi anbefaler at man også tester andre metoder for å spire 
frøene, f.eks. snitte frøskallet litt med en skapell. Man bør 
også bestemme andel av frø som har levende embryo ved en 
innfargingsmetode som kalles tetrazodium test (Moore 1973). 
Dette planlegger vi å gjøre ved spireforsøket etter 5 års 
lagring. Vi fant kun ca 400 frø av rabbestarr ved Kapp Smith. 
Korrigert for spireprosent blir det bare 32 spiredyktige frø. 
Denne arten bør det derfor samles inn flere frø av, og vi 
anbefaler å gjøre dette i Nathorstdalen der Alsos, Elven, 
Müller og Westergaard i 2009 oppdaget en stor populasjon av 
arten.  

 
Islandsstarr (Carex kreusei, VU) hadde hele 67 % spiring. 
Dette er høyere spireprosent enn vi observerte i noen av de 
andre starr artene på Svalbard, og også høyere enn det som er 
funnet i et tidligere studium av starr på Svalbard (Eurola 
1972). Dette er svært overraskene ettersom arten kun er funnet 
to steder på Svalbard: Kapp Smith der den ble oppdaget av  
Elven og Steen i 1997, og Ringhorndalen, der den ble 
oppdaget i 2010 av Alsos og Brysting. Dessverre har vi ikke 
estimert antall frø som vi har lagt inn i frøvelvet, men vi 
anbefaler at dette suppleres med en innsamling fra 
Ringhorndalen. 

 
Lidstarr (Carex lidii, VU) hadde ingen modne frø verken der 
vi fant den i Sassendalen eller på den nye lokaliteten vi 
oppdaget på Kapp Thordsen. Det er usikkert om arten er i 
stand til å formere seg ved frøsetting. Den har vært tolket som 
en steril hybrid mellom buestarr (C. maritima) og smalstarr 
(C. parallela) (Rønning 1972), mens andre tolker dette som 
en egen art (Øvstedal et al. 1996). Dersom årsaken til 
manglende frøsetting er at det dreier seg om en hybrid, er det 
ikke sannsynlig at den vil produsere moden frø selv ved 
varmere klima. Vi anbefaler ex situ bevaring i Tromsø arktisk-
alpin hage. 
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Buttstarr (Carex marina ssp. pseudolagopina, VU) hadde 
ingen modne frø i Sassendalen. Buttstarr vokser på grunne 
rikmyrer. Et varmere klima kan forårsake smelting av 
permafrosten som igjen kan ha negativ påvikring på 
voksestedet for arten. Arten vil muligens kunne produsere 
spiredyktige frø ved varmere klima, men spiring av starr frø 
kan være problematisk. Derfor anbefaler vi ex situ bevaring i 
Tromsø arktisk-alpin hage. 

 
Glinsesoleie (Coptidium pallasii, NT) hadde store frø som vi 
var litt i tvil om de var helt modne og som vi derfor lot ligge å 
ettermodne en stund i klimalaboratoriet. Soleier kan være 
vanskelig å spire, og de krever ofte en ettermodningsperiode 
før spiring. Det er også viktig at frøene ikke tørker ut. Det var 
ingen av 140 frø som spirte. Det er så vidt vi vet ingen andre 
som har forsøkt å spire denne arten. Vi anbefaler derfor at 
man tester andre spiremetoder, og også gjør en tetrazodium 
test (Moore 1973) for å finne ut om embryo er levende. Vi har 
lagret ca 2250 frø som er samlet på Bohemanflya, men de er 
verdiløse dersom man ikke finner en brukbar spiremetode. 
Arten er sårbar fordi den er knyttet til vårmarksområder som 
er spesielt følsomme for endringer i nebør og temperatur. 
 
Svalbardmyrull (Eriophorum × sorenseni, NT) hadde ingen 
modne frø på Kapp Thordsen. Arten har sannsynligvis 
oppstått som en hybrid mellom svartmyrull (Eriophorum 
angustifolium ssp. triste) og polarsnømyrull (E. scheuchzeri 
ssp. arcticum). Hybrider produserer vanligvis ikke 
spiredyktige frø, men det er observert godt pollen og 
velutviklete frukter på arten, så frø produskjon er ikke 
usannsynlig. Også denne arten er knyttet til våtmarksområder, 
og det er derfor usikkert hvordan klimaendring vil påvirke 
arten. 
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Fjelløyentrøst (Euphrasia wettsteinii, EN) hadde rikelig med 
modne frø, men spirte ikke. Ettersom arten er ettårig, kan vi si 
med sikkerhet at arten regelmessig setter spiredyktige frø på 
Svalbard. Arten er også hemiparasitt, og vi antar at årsaken til 
at den ikke spirte var at den trenger vertsplanten i nærheten 
for å spire. Dette bør testes ut. Vi har lagret ca 1050 frø som 
er samlet i Colesdalen. Dette bør suppleres med innsamling 
fra de to andre kjente lokalitetene på Svalbard, Ossian 
Sarsfjellet og Bockfjorden, for å dekke opp de genetiske 
gruppene som finnes øygruppen (Gusarova et al. In press ). 
 
Bersvingel (Festuca brachyphylla, VU) hadde 46 % spiring, 
så denne artern egner seg godt for lagring i frøvelv. Vi har 
samlet 22.000–25.000 frø på Hotellneset av denne arten. Det 
tilsvarer 10.000–11.500 spiredyktige frø. For å dekke mer av 
den genetsiek diversiteten anbefaler vi å supplere med 
innamling fra andre lokaliteter. 

 
Nordlig strandarve (Honkenya peploides ssp. diffusa, NT) 
hadde 4 % spiring. Et studium fra England har vist at arten 
med fordel kan stratifiseres i 14 uker ved lave temperaturer 
(Walmsley et al. 1997). Vi har stratifisert den i fire uker. Det 
kan derfor være at spireprosenten ville ha vært noe høyere 
dersom vi hadde stratifisert frøene lengre. Vi tror imidlerid 
ikke at stratifiseringstiden er hovedårsaken til den lave 
spireprosenten fordi i studiet til Wamsley og Davy (1997) 
spirte 50 % av frøene etter fire ukers stratifisering. Til 
sammenligning spirte 6.7 % av frøene i et annet studium fra 
Svalbard når de ble stratifisert ute under natulige forhold 
(Müller et al. In press.). Vi antar derfor at spireprosenten til 
frøene fra Svalbard er lave, og anbefaler derfor å supplere 
mengden frø i frøvelvet. Studiet fra England viste også at 
andel strandarve frø som ikke har levende embryo øker fra 4 
til 15 % ved 7 års lagring på 2ºC og tørre forhold, og at også 
andel av frø med lav spireevne øker. Det det gjenstår å se om 
spireprosenten også vil avta ved lagring på -14ºC som det er i 
Svalbard Globale Frøvelv. Vi har nå lagret ca 600 frø som er 
samlet på Hotellneset. 
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Reinfrytle (Luzula wahlenbergii, NT) hadde 20 % spiring så 
denne arten egner seg også for lagring i frøvelvet. Vi har 
samlet 5600 frø i Longyearbyen. Dette tilsvarer 1120 
spiredyktige frø. Vi anbefaler at innsamlingen suppleres med 
frø fra andre lokaliteter, f.eks. fra Reindalen. Arten er relativt 
varmekrevende, og vi antar at frøproduksjon og spireevne kan 
øke ved varmere klima.  

 
Putearve (Minuartia rossii, NT) hadde 33 % springing, men 
vi fant kun 90 frø av arten. Alle frøene gikk dermed med til 
første spiretest, og innsamlingen må suppleres. Den høye 
spireprosenten observert i arten tilsier at den egner seg godt 
for lagring i frøvelvet. Det er bra, fordi arten dette er en av de 
artene som kan få størst negativ påvirkning av klimaendring. 
Den er konkurransesvak og derfor utsatt for gjengroing. I 
tillegg er den utsatt for uttørking dersom nivået av permafrost 
synker. 

 
Sabinegress (Pleuropogon sabinei, NT) fant vi kun noen få 
sterile skudd av på Bohemanflya. Identifisering av gress 
basert på sterile skudd er usikker, men vi hadde nøyaktige 
GPS koordinater fra en kollega som observerte arten på stedet 
for noen få år siden. Vi anbefaler å lete etter frø på andre 
steder på Bohemanflya eller på Reinsdyrflya, der store 
forekomster er observert. Som andre arter knyttet til våtmark 
forventes den å være sårbar for endringer i permafrost og 
drenering. Arten er høyarktisk, og vi forventer derfor ikke 
klimaendring vil ha gunstig effekt på frøproduksjon.  

 
Fimbulsaltgress (Puccinellia vahliana, NT) hadde 52 % 
spiring. Vi samlet totalt 1250–1600 frø av arten på Kapp 
Thordsen. Dette tilsvarer 650–830 spiredyktige frø. Arten er 
høyarktisk og ofte direkte avhengig av permafrosten og kan 
forventes å få en negativ påvirkgning av klimaendring. Vi 
anbefaler derfor at frøsamlingen suppleres med frø fra flere 
lokaliteter.  
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Polarnyresoleie (Ranunculus wilanderii, EN) hadde 28 % 
spiring. Vi fant kun 18 modne frø, og 5 av de spirte. Dette var 
veldig gledelig ettersom dette er en endemisk art for Svalbard 
(dvs. finnes kun på Svalbard), og vi kun talte 27 individer av 
den i 2008. Vi så noe mer frø, men ville ikke samle de da det 
er viktigere å sikre naturlig rekruttering enn frø for fremtiden. 
Her anbefaler vi at man samler kun maks en tredjedel av 
antatt frøproduksjon per år, så det vil ta noen år å samle inn 
frø i naturen. Vi holder på studere genetisk diversitet i arten. 
Foreløpige resultater tyder på at det er lite genetisk diversitet. 
Det kan da være tilstrekkelig med backup av kun et fåtall 
individer. Alle fem spirene overlevde transport til Tromsø 
arktisk-alpin botanisk hage, og de har også satt nye frø der 
som nå har spirt. På sikt kan man høste frø av polarnyresoleie 
i botanisk hage og lagre i frøvelvet. 
 
Molte (Rubus chamaemorus, CR) hadde ingen bær verken på 
Kapp Thordsen eller ved Rusanovodden. Det er kun funnet 
bær på den en gang på Svalbard, og det var da 
sysselmansbetjent Hauge fant bær på Sveaneset i den varme 
sommeren 1998. Kun på to av seks kjente lokaliteter er det 
funnet kloner av begge kjønn, så arten har lavt potensial for å 
produsere bær. Arten må derfor bevares på annen måte. 

 
Polarblokkebær (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum, 
CR) hadde ingen modne bær Colesdalen. Det hadde den heller 
ikke ved undersøkelser av frø og frøbank i 1999 (Alsos et al. 
2003). Den har ekstremt lav genetisk variasjon i de 
populasjonen som er undersøkt på Svalbard (Alsos et al. 
2002; Eidesen et al. 2007), og vi antar at den ikke setter 
moden frø under dagens klima. Polarblokkebær har en utrollig 
evne til å overleve når den først har kloret seg fast, og estimert 
alder på en klon i Colesdalen er ca 2000 år (Alsos et al. 2002). 
Totalt er det kjent seks forekomster av arten på Svalbard 
(inkludert en som ble oppdaget av Alsos og Brysting i 
Ringhorndalen i 2010), men en av disse er muligens utdødd 
(Alsos et al. 2004). Det er derfor viktig å ivareta de kjente 
lokalitetene.  
 
 
 
Økt kunnskap om spiring i naturen 
Spirer er generelt veldig vankelig å indentifisere, og vi har liten kunnskap om spiring i 
naturen på Svalbard. Vi fotograferte de fleste spirene og bildene legges nå ut på 
Svalbardflora.net (Figur 7). Ved hjelp av disse bilde vil det nå bli mulig å skille i alle fall 
hovedgrupper av arter. Dersom noen nå finner spirer i naturen, kan vi dermed få økt 
kunnskap om hvilke arter som faktisk klarer å rekruttere i den barske naturen på Svalbard. 
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Figur 7. Foto av spirer legges ut på Svalbardflora.net slik at man får et oppslagsverk til å 
identifisere spirer man finner i naturen. Krekling (Empetrum nigrum) til venstre og 
fjellsmelle (Silene acaulis) til høyre. Foto: B.E. Sandbakk.  
 

Konklusjon 
Mens målsetning i denne omgang var å samle inn frø og yngleknopper av hundre arter, fikk 
vi sjekket 113 arter. 79 arter hadde modne frø og 8 arter yngleknopper. Spiretesten viste at 69 
av 79 arter spirte og dermed er egnet for ex situ bevaring i frøvelvet. For 6 av artene som ikke 
spirte, kan problemene skyldes selve spiremetoden, og videre testing anbefales for å finne en 
metode som fungerer bedre. Vi planlegger også å gjennomføre tetrazodium tester for å finne 
ut om manglende spiring skyldes manglende levende embryo eller om spiremetoden ikke har 
vært tilstrekkelig til å bryte dvalen til frøene. Mange av artene som ikke spirte eller hadde 
lave spireprosenter er relativt varmekrevende, og vi kan derfor forvente at de vil få økt 
produksjon av spiredyktige frø dersom det blir varmere. For alle 69 artene som hadde 
spiredyktige frø, anbefaler vi å samle inn frø fra flere lokaliteter for å sikre en viss genetisk 
variasjon. Artene med yngleknopper spirte veldig bra, men det gjenstår å se om disse har god 
spireevne også etter en lengre periode med lagring. For 8 av 21 rødlistearter representerer 
lagring i frøvelvet en mulig ex situ bevaring mens for 13 arter må ex situ bevaring gjøres i en 
eller flere botaniske hager. Dette gjelder spesielt de som er kuldetolerante og derfor ikke 
forventes å øke frøproduksjonen ved varmere klima. For flertallet av kuldetolerante og vidt 
utbredte arktiske arter fungerer lagring av frø i Svalbard Globale Frøvelv som en god ex situ 
bevaring.  
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