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Forord 

Vi har vært så heldige å få støtte til våre undersøkelser av Ringhorndalen og de omkringliggende områdene 
via to søknader til Svalbard Miljøvernfond. Hovedmålsettingen med den første søknaden (14/108) var en 
grundigere kartlegging av biodiversiteten i området med tanke på videre forvaltning, både på arts- og 
naturtype nivå. Vi gjennomførte blant annet en testkartlegging etter mal for NiN - Natur i Norge. NiN er et 
type- og beskrivelsessystem for all variasjon i naturen, og veletablert på fastlandsnorge, men fremdeles 
under utvikling på Svalbard. 

Hovedmålsettingen med den andre søknaden («Ringhorndalen Del 2» 17/57) var å utdype et av delmålene i 
den første søknaden, som omhandlet vegetasjonshistorien til dette området. Mer spesifikt ønsket vi å 
vurdere om vegetasjon og fauna i Ringhorndalen representerer restene av en mer varmekjær biota med 
større utbredelse på Svalbard under varmeperioden etter siste istid, eller har etablert seg nylig. Ettersom 
disse to prosjektene går over i hverandre, har vi i denne rapporten valgt å rapportere på alle data som 
belyser dagens biologiske mangfold i dette området, og kunnskapen vi har opparbeidet oss rundt dette 
uavhengig av om dataene ble innhentet under første eller andre søknadsperiode. Ettersom 
sluttrapportering for «Ringhorndalen Del 2» (17/57) først er til høsten, vil vi i større grad fokusere på 
vegetasjonshistorien i neste rapport, og kun kort oppsummerer det vi per i dag vet om dette her basert på 
utbredelsesdata.  

 

 

  
Elver må krysses i jakten på ny kunnskap. Foto: Pernille Bronken Eidesen 
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Sammendrag 

Indre Wijdefjorden nasjonalpark har en særegen vegetasjon med flere sjeldne plantearter. Dette unike 
området ble først oppdaget for drøye 15 år siden, og siden har det blitt registrert en rekke nye forekomster 
av sjeldne arter eller nye arter for Svalbard i dette området, spesielt i Ringhorndalen og i nabodalen 
Flatøyrdalen. Dette enestående botaniske område var veldig dårlig undersøkt, og de bakenforliggende 
årsakene til de spesielle forholdene i området var mer eller mindre ukjente. Via dette prosjektet har vi 
opparbeidet en langt bedre oversikt over hvilke arter som finnes i området og deres utbredelse, spesielt av 
karplanter og flyvende insekter. Vi har også testet ut og gjennomført en NiN kartlegging (Naturtyper i 
Norge) over området. Flere nye arter for Svalbard er registrert. Per dags dato har vi registrert 124 
karplantearter i området Ringhorndalen-Flatøyrdalen, som er ny rekord for et lokalt område på Svalbard. 
Innsamling av insekter viste også flere bemerkelsesverdige funn. Vi har blant annet gjenfunnet antatt 
endemisk sommerfugl som sist ble registrert for over 140 år siden. Vi har også innhentet noe data på moser 
og sopp som støtter oppunder at dette er et unikt område, men disse gruppene krever videre kartlegging. 
Klimaendringer ansees som den største trusselen for området. Flekker av åpen mark er viktig for mange av 
de sjeldne artene, og en endring av mengden åpen mark kan påvirke bestandene. Det er moderat gåsebeite 
i området. Direkte menneskelig påvirkning ansees som ubetydelig per dags dato, da området ikke besøkes 
av cruiseskip, og er ellers lite tilgjengelig sommerstid. Områdene er allerede innlemmet i Indre 
Wijdefjorden nasjonalpark, og den gjeldende vernegraden ansees som tilstrekkelig under dagens forhold. 

Bakgrunn 

Wijdefjorden er Svalbards lengste fjord, og kløyver Spitsbergen fra nord og inn mot de sentrale delene av 
Spitsbergen. Disse indre fjordområdene med sidedaler er lite tilgjengelige, og ligger langt unna de mest 
besøkte ilandstigningsplassene på Svalbard. Dette gjenspeiles i kunnskapen vi har om plante- og dyrelivet i 
området. 

Først i 2001-2002 ble det på oppdrag fra Sysselmannen gjort en systematisk undersøkelse av floraen i indre 
Wijdefjorden-området (Elvebakk og Nilsen, 2002). Funnene var oppsiktsvekkende. Spesielt østsida av 
fjorden huset mange sjeldne arter. Elvebakk og Nilsen (2002) fant flere nye arter for Svalbard, blant annet 
et gress som ikke var registrert i Europa tidligere: ’stepperørkvein’ (Calamagrostis purpurascens R. 
Br.)(Elvebakk & Nilsen, 2016). Videre fant de store populasjoner av svalbardsaltgras (Puccinellia 
svalbardensis), en av Svalbards få endemismer, og flere nye populasjoner av ulike varmekjære arter som 
ellers er sjeldne på Svalbard (Elvebakk og Nilsen, 2002; 2011). Deres undersøkelser resulterte også i 
beskrivelsen av en ny vegetasjonstype, arktisk steppe, som er karakterisert ved ekstremt tørt, men relativt 
mildt klima, og alkalisk jordsmonn. På bakgrunn av disse funnene, ble Indre Wijdefjorden nasjonalpark 
oppretta i 2005. 

Sørsida av innløpet av Ringhorndalen utgjorde den nordligste lokaliteten Elvebakk og Nilsen undersøkte i 
2002, og ingen registreringer ble gjort på nordsiden av dalen eller videre innover dalføret. Først i 2010, i 
forbindelse med en studie av svalbardsaltgras (Puccinellia svalbardensis) støttet av Svalbard Miljøvernfond, 
ble det gjort noen hastige botaniske undersøkelser i sjølve Ringhorndalen. Munningen av dalen langs 
kysten var dominert av arktisk steppevegetasjon, men i de sørvendte skråningene lenger inn i dalen ble det 
funnet rik heivegetasjon, med god vann- og næringstilgang. På flatene mot elveleiet gikk vegetasjonen over 
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i mosetundra og våtmark. Det ble igjen registrert nye lokaliteter for flere varmekjære arter, blant annet 
polarblokkebær (Vaccinium uliginosum ssp. microphyllum; (Eidesen et al., 2011; Alsos et al., acessed 2017)). 

Sommeren 2013 besøkte vi lokaliteten igjen i forbindelse med et forskningstokt (Svalbard Field Cruise, 2013 
RIS-ID 6165) hvor deltakerne jobbet med ulike biodiversitetsstudier av andre, mindre kjente artsgrupper på 
Svalbard, slik som sopp, alger, og cyanobakterier. Under innsamlingsarbeidet gikk noen av oss endel lengre 
inn i Ringhorndalen enn ved tidligere besøk, og kom da over en ny art for Svalbard, fjelltettegras, Pinguicula 
alpina L (Eidesen et al., 2013). Dette er også den første kjøttetende plante registrert på Svalbard. 

Det er vanlig å dele Arktis inn i fem bioklimatiske soner (Elvebakk, 1999; Walker et al., 2005). 
Soneinndelingen fra A (kaldest) til E (mildest) gjenspeiler en synkende gradient i gjennomsnittlig 
julitemperatur, vegetasjonshøyde, og vegetasjonsdekke, og hver bioklimatisk sone har sine karakteristiske 
plantesamfunn. De tre kaldeste bioklimatiske sonene (A-C) finnes på Svalbard, hvor bioklimatisk sone C er 
den varmeste av de tre. Det finnes ingen gode meteorologiske målinger fra indre Wijdefjorden, men basert 
på vegetasjonssammensetningen i Ringhorndalen, og egne loggermålinger av jordtemperatur over to 
sesonger (2012 – 2013; Steve Coulson, upubliserte data), representerer dette området den varmeste delen 
av bioklimatisk sone C. Fjelltettegras er en relativt varmekjær art, med en vid eurasiatisk utbredelse i den 
alpine og boreale sonen, og delvis inn i lavarktiske områder (bioklimatisk sone E og D; (Elven et al., acessed 
2017)). Populasjonen i Ringhorndalen er dermed den første registreringen fra bioklimatisk sone C, og utgjør 
også den nordligste registrerte forekomsten av fjelltettegras i verden.  

Dette enestående botaniske område på Svalbard krevde en grundigere kartlegging for kunne forvaltes på 
en god måte, og dette var motivasjonen for dette prosjektet. Ettersom plantevegetasjonen var såpass 
spesiell, antok vi videre at dette området også huset en unik sammensetning av andre artsgrupper, slik som 
moser, evertebrater og sopp. Derfor ble det også gjort en innsats for å samle noe data innen andre 
artsgrupper. 

Målsetning 

Med dette prosjektet ønsket vi å oppnå følgende: 

• En god oversikt over hvilke arter som finnes i området 

• Danne grunnlag for fremtidig overvåkning av sjeldne arter ved å koordinatfeste funnstedene og 
estimere bestandsstørrelser 

• Vurdere potensielle naturlige (erosjon, beiting) eller menneskeskapte (klimaendring, tråkk) trusler 
for bestandene 

• Basert på punktene over, vurdere hvorvidt området bør få en strengere verneform enn 
nasjonalpark 
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Metoder 

Gjennom de to prosjektperiodene har vi hatt to opphold i området av en ukes varighet hver gang (juli 2015 
og august 2017), hvor data knyttet til kartlegging og forvaltning adresseres her, mens undersøkelser knyttet 
til vegetasjonshistorie (utvidet ved Ringhorndalen Del 2; 17/57) rapporteres høsten 2018. 
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Innsamling av jorddata/klimadata. 

Åtte dataloggere (HOBO logger) med fire sensorer hver ble satt ut fordelt over tre transekter under 
Dellingstupa 2-3 mai 2017, og foreløpige klimadata ble innhentet 1 august 2017 (Tabell 1; Figur 1). En 
logger med fire temperatursensorer ble lagt ut i en sørvendt rabbe med reinrosehei i Adventdalen som 
referansepunkt. Alle sensorer ble satt opp til å logge data en gang i timen/24 ganger i døgnet. 

Tabell 1. Oversikt over utplasserte HOBO-loggere og type sensorer tilkoblet. Alle loggere har totalt fire 
sensorer hver. Plassering av transekter er også indikert i Figur 1. 

     Antall av hver sensortype: 
Transekt no. Breddegrad N Lengdegrad Ø M.o.h. Habitat Temperatur Fuktighet Lys 

1 79.333569 16.117096 87 Rabbe 2 2   

1 79.333145 16.116798 75 Kantlynghei 2 1 1 PAR 

1 79.332944 16.116646 73 Snøleie 2 2   

2 79.332686 16.157299 77 Rabbe 2 2   

2 79.332532 16.156987 74 Kantlynghei 2 1 1 synlig lys 

2 79.332267 16.156642 71 Snøleie 2 2   

3 79.332619 16.199588 171 Gressterrasse 
under klippe 

2 2   

3 79.330935 16.188023 62 Snøleie 2 2   

Referanse 78.24224 15.74938   Rabbe 4     

 

Under feltarbeidet i august 2017 ble det også innhentet en del jordprøver, som ble tatt ved de utplasserte 
loggerne, samt i andre habitater lengre inn i dalen (Figur 1, og analysert for pH, % innhold av organisk 
materiale (via Loss on Ignition), og C/N innhold. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Til venstre et kartutsnitt over Ringhorndalen 
- Flatøyrdalen. Over en oversikt over hvor 
jordprøver ble samlet innover Ringhorndalen under 
Dellingstupa. Transekter med Hobo loggere er 
indikert med grønne sirkler. Kartutsnitt fra 
TopoSvalbard. 
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Artskartlegging av karplanter 

Dette er store uutforskede områder, så kartleggingen bestod i å gå rolig gjennom terrenget, gjøre notater 
om forekomst av arter og deres bestandsstørrelser, og ta enkeltbelegg som verifikasjon for tilstedeværelse 
av hver enkelt art av karplanter. Vi delte området inn i tre områder for registrering: Ringhorndalen, 
Heimdalshallet (området mellom dalførene) og Flatøyrdalen. 

Innsamlede belegg av karplanter ble presset, tørket og sendt til registrering ved Naturhistorisk Museum i 
Oslo (NHM), og på den måten gjort tilgjengelig i e.g. Artskart/Artsdatabanken. For en del arter av spesiell 
interesse, ble det samlet bladmaterialet på silicagel for å muliggjøre DNA analyser. Disse er lagret ved 
Universitetssenteret på Svalbard. 

Kartlegging av naturtyper 

Det ble utført en overflatekartlegging av naturen fra østsiden av Wijdefjorden og innover Ringhorndalen til 
der breforlandet starter (Figur 1). Kartleggingen baserete seg på klassifikasjonssystemet ”Natur i Norge” 
(NiN), som nå implementeres i hele landet. Vi brukte naturmangfoldnivået ”natursystem” for å beskrive 
overflatene i undersøkelsesområdet. Under natursystem ligger et hierarki av naturinndelinger. Den 
groveste inndelingen er hovedtypegruppene som deler inn de aller mest generelle typene slik som 
fastmarkssystemer og våtmarkssystemer. Disse er igjen delt inn i hovedtyper som til slutt er delt inn i 
grunntyper. Et av de fundamentale grunnprinsippene i natursystem er at ulike kombinasjoner av 
miljøfaktorer gir opphav til ulike naturtyper. Miljøfaktorene som gir opphavet til naturvariasjonen er 
beskrevet som ”lokale komplekse miljøvariabler (LKM)”. En hovedtype er delt inn i ulike grunntyper på 
bakgrunn av variasjon langs LKM´er som er definert som viktige for den aktuelle hovedtypen. Et eksempel 
på dette er hovedtypen snøleie (T7) som er delt inn i 14 ulike grunntyper langs variasjon i LKM´ene 
kalkinnhold (KA) og snødekkebetinget vekstsesongreduksjon (SV). 

NiN-systemet har blitt videreutviklet de siste årene og er nå i versjon 2.1. Se forøvrig artsdatabankens 
nettsted. Etter det vi kjenner til, er det første gang noen har forsøkt å kartlegge et område i Arktis ved bruk 
av denne metodikken. Vi fokuserte derfor også på å evaluere hvor godt metodikken fungerte, samt å 
beskrive mangler og gi forslag til forbedringer. 

Innsamling av insekter 

Vi hadde fokus på flyvende evertebrater, og i juli 2015 ble det satt opp to malaisefeller i Ringhorndalen. 
Malaisefelle er en teltlignende felle for fangst av flygende insekter. Særlig vepser og tovinger er 
dyregrupper som fanges i slike feller. Fellene ble satt opp der det var velutviklet vegetasjon. En ble satt 
nærmere dalbunnene, mens den andre sto høyere opp i en av de vegeterte rennene. Fellene sto ute i ca 4 
uker. De ble hentet inn igjen i ved hjelp av et kurstokt i arktisk biologi som stoppet innom lokaliteten i 
august 2015. I tillegg ble det gjort innsamlinger ved hjelp av slaghåv. 

I 2017 hadde vi igjen to malaisefeller oppe, en i Ringhorndalen og en i Flatøyrdalen. Disse sto oppe ca en 
uke i begynnelsen av august. Begge sto på velvegeterte områder nærmere dalbunnen. I nærheten av hvert 
malaisefelle ble det også satt opp fem fallfeller med ca 2 m mellomrom fra et snøleie og opp på en rabb. 
Disse sto også ute ca en uke.  
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Prøvene ble samlet på etanol, og tatt med til Naturhistorisk Museum i Oslo (NHM) for videre bestemmelse. 
Et utvalg av prøvene ble gjennom museets samarbeid med Norwegian Barcode of Life (NorBOL) sendt til 
Canada for DNA barcoding og innlemmet i Barcode of Life Database (BOLD, www.boldsystem.no).   

 

Innsamling av andre artsgrupper 

Det ble samlet inn 20 moseprøver fra Ringhorndalen som ble sendt til Førsteamanuensis Kristian Hassel ved 
Vitenskapsmuseet, NTMU for videre bestemmelse. Etter bestemmelse ble moseprøvene innlemmet i 
museets samlinger og gjort tilgjengelig i e.g. Artskart/Artsdatabanken. 

Det er vanskelig å avgjøre om diversiteten av sopp i et område på Svalbard er høyere enn andre steder, da 
kartleggingen av sopp via fruktlegemer er generelt svært dårlig utenom et par lokaliteter slik som rundt 
Longyearbyen og Ny-Ålesund (Carlsen et al., 2013). Via ulike prosjekter har det ved UNIS i samarbeid med 
blant annet Universitetet i Oslo blitt gjort en del analyser av rotassosierte sopp ved hjelp av DNA metodikk 
med fokus på ektomykorrhiza (e.g. (Blaalid et al., 2014; Botnen et al., 2014; Davey et al., 2015; Mundra et 
al., 2015a; Mundra et al., 2015b; Mundra et al., 2016a; Mundra et al., 2016b). Disse ektomykorrizasoppene 
inkluderer en stor del av storsoppene registrert på Svalbard, i tillegg til en del andre sopp som fanges opp 
av disse analysene. For å få et hint om soppdiversiteten i området sammenlignet med andre steder, ble det 
i samarbeid med et annet prosjekt (MicroFun; RIS-ID 6167) analysert totalt ti rotsystemer av harerug 
(Bistorta vivipara) fra to ulike lokaliteter i området rundt Ringhorndalen. Fem av rotsystemene ble samlet 
fra mer vegeterte forsenkninger med noe fuktighet ute ved kysten som ellers var omsluttet av 
steppevegetasjon, og fem ble samlet inne ved Dellingstupa. Analysene ble gjort via Illuminasekvensering, 
påfølgende bioinformatikk og databasesøk som beskrevet i Mundra (2015). Resultatene fra disse analysene 
ble sammenlignet med tidligere publiserte data på artsrikdom per rotsystem. 

 

  

Malaisefeller og fallfeller i Flatøyrdalen Foto: 
Pernille Bronken Eidesen 

http://www.boldsystem.no/
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Resultater og diskusjon  

Abiotiske data 

Våre foreløpige analyser av jorddata viser at en nærmest nøytral pH i området, med et gjennomsnitt på 6.7, 
og målinger som varierer fra 5.1 til 7.9. Lavest pH ble mål i en av gressbakkene under klippene, mens høyest 
pH ble målt i rabbeområdet lengst vest i dalen; lengst vest i dalen nærmer vi oss overgangen til arktisk 
steppe, som er karakterisert ved alkalisk jord. Målinger av organisk materialet viste at mengden organisk 
materialet i sonal vegetasjon som kantlynghei lå innenfor hva som er forventet i bioklimatisk sone C (10-30 
% organisk materiale (Jónsdóttir, 2005)). Nitrogeninnholdet varierte betraktelig mellom prøver (gj. snitt  
0.39, SD ± 0.27 SD), men i for eksempel heivegetasjon lå de på tilsvarende nivåer som målt i andre 
produktive områder på Svalbard, slik som i Colesbukta og Engelskbukta (Eidesen upubliserte data). C:N 
ratioen hadde et gjennomsnitt på 13.01, SD ± 2.71, som tyder på at nedbrytningsforholdene er relativt 
gode. 

Våre foreløpige klimadata viser at vekstsesong, jordtemperatur og fuktighet naturlig nok varierer med 
snødybde, hvor det på rabbene smelter ut tidligere, er tørrere og varmere, enn i snøleiene. Ser vi nærmere 
på data fra kantlyngheia (som vi finner mellom ekstremene rabbe og snøleie), viste disse at snøen i 
kantlyngheia forsvant i løpet av første uka i juni (Figur 2). Basert på måling av lysinnstråling så vi at det er få 
overskyete dager, og fuktighetsmålingene viste at fuktighet kommer hovedsakelig fra snøsmelting tidlig i 
sesongen, og lite som regn (Figur 2). Dette tyder på at det er lite nedbør i området. Sammenligner vi 
temperaturmålingene fra rabbene Ringhorndalen med referansemålingene fra rabben i Adventdalen (her 
vist som temperatursum i juli), ser vi også at det er varmere i Ringhorndalen (Figur 3). Dette stemmer godt 
med vår oppfatning av klima i området. Det er varmere og tørrere enn vi er vant til fra andre lokaliteter på 
Svalbard. 

Temperaturmålingene som ble gjort under klippefremspringene viste en spesiell lang vekstsesong (de 
hadde allerede begynt å smelte ut da loggerne ble plassert ut i begynnelsen av mai). De viste også en mye 
høyere temperatur enn øvrige målinger fra i Ringhorndalen (Figur 3). Maksimaltemperatur i jord målt 
under klippene var 42˚C. 



  

10 

 

  

0

500

1000

1500

2000

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

-10

-5

0

5

10

15

20

1 71 14
1

21
1

28
1

35
1

42
1

49
1

56
1

63
1

70
1

77
1

84
1

91
1

98
1

10
51

11
21

11
91

12
61

13
31

14
01

14
71

15
41

16
11

16
81

17
51

18
21

18
91

19
61

20
31

21
01

21
71

22
41

23
11

Ly
s P

AR
 u

E 
Fu

kt
ig

he
t 

Te
m

pe
ra

tu
r 

5. juni 2017 

Figur 2. Data fra hobologger i kantlynghei i Ringhorndalen med ca 40 cm snø 2.mai. Øverst (gul 
linje) lysmåling av PAR lys, midten (blå linje) fuktighetsmåler, nederst (rød linje) temperatur i jord. 
Målingene er gjort fra 3 mai til 1 august 2017. 
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Karplanter 

Av karplanter for et lokalt område, har vi per dags dato registrert 124 arter i området Ringhorndalen-
Flatøyrdalen, som er ny rekord for Svalbard (Appendiks 1). Seks av artene har også sin eneste forekomst på 
Svalbard i dette området (Pinguicula alpina, Festuca ovina, Draba oblongata aff., Erigeron uniflorus, 
Calamagrostis purpurascens, Luzula spicata). Tre av disse artene ble funnet nye for Svalbard gjennom våre 
undersøkelseri 2015 og 2017. Disse funnene har betydning for den totale utbredelsen av disse artene, og vil 
medføre endringer i blant annet kjent nordlig utbredelse for noen av disse artene (Tabell 2; Elven et al. 
(acessed 2017)).  

Tabell 2. Ny registreringer i Ringhorndalen-Flatøyrdalen området vil medføre endringer (markert i rødt) for 
kjent utbredelse både geografisk og bioklimatisk for seks ulike arter i PAF - Annotated Checklist of the 
Panarctic Flora (Elven et al., acessed 2017).  f/F - Frequent, s/S - Scattered, r/R - Rare, ? - Presence 
uncertain 
Floristiske regioner* I F K S U Y T A K Y C W C C A A C H E G G   Bioklimatisk sone** 

 c N P F N G m O h K W I S E W N C L P W E   A B C D E N 

Calamagrostis purpurascens 
subsp. purpurascens 

– – – r – – r r r r f r f f f f f – s s s   – R F F F F 

Draba oblongata – – – ? – – r – r r r r – r – r f – f f f   F F F F R – 

Erigeron uniflorus f s – r – – – – – – – – – – – – – – – – –   – – R – F F 

Festuca ovina – f f r s f r r – r – – – – – – – – – – –   – – R ? F F 

Luzula spicata f s s r s r – – – – – – – – – – r s – f f   – – R F F F 

Pinguicula alpina – s s r s r r – r – – – – – – – – – – – –   – – R R F F 

* Floristiske regioner: Ic: Northern Iceland (incl. Jan Mayen, ICE + NOR) FN: Northern Fennoscandia (Norway and the Murman coast, NOR + RUS) KP: Kanin - Pechora 
(RUS) SF: Svalbard - Franz Joseph Land (NOR + RUS) UN: Polar Ural - Novaya Zemlya (RUS) YG: Yamal - Gydan (SIB) Tm: Taimyr - Severnaya Zemlya (SIB) AO: Anabar - 
Onenyo (incl. the lower Lena River area, west bank, and the delta, SIB) Kh: Kharaulakh (the lower Lena River area, east bank, SIB) YK: Yana - Kolyma (incl. the New 
Siberian Islands, SIB) CW: West Chukotka (RFE) WI: Wrangel Island (incl. Herald Island, RFE) CS: South Chukotka (RFE) CE: East Chukotka (incl. the Russian northern Bering 
Sea island of Big Diomede, RFE) AW: Western Alaska (incl. the American northern Bering Sea islands, ALA) AN: Northern Alaska - the Yukon Territory (ALA + CAN) CC: 
Central Canada (CAN) HL: Hudson Bay - Labrador (incl. southern Baffin Island, CAN) EP: Ellesmere Island - northern Greenland (CAN + GRL) GW: Western Greenland (incl. 
southernmost Greenland, GRL) GE: Eastern Greenland (GRL).  
**Bioclimatic zones: A: Polar desert B: Northern Arctic Tundra Zone C: Mid Arctic Tundra Zone D: Southern Arctic Tundra Zone E: Shrub Tundra Zone N: Bordering boreal 
or alpine areas  
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Figur 3. Temperatursum i juli 2017 basert på 24 målinger per døgn i ulike habitater i Ringhorndalen 
(rabbe, hei (midt), og snøleie (nede), klippe). Referansemålinger fra rabbe i Adventdalen er indikert 
med grønn søylefarge. 
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Videre er 10 arter i området regnet som sjeldne med få forekomster på Svalbard (Arctagrostis latifolia, 
Arenaria humifusa, Carex bigelowi arctisibirica, Carex krausi, Comestoma tenellum, Kobresia simpliciuscula 
subholarctica, Minuartia stricta, Poa alpina alpina, Puccinellia svalbardensis, Vaccinium uliginosum).  Av 
disse var ikke dvergarve (Arenaria humifusa), skaftstivstarr (Carex bigelowi arctisibirica), og grannarve 
(Minuartia stricta) kjent fra dette området fra tidligere. Videre har vi registrert en større utbredelse i 
Ringhorndalenområdet av sjeldne arter som småsøte (Comastoma tenellum), islandsstarr (Carex krausi) og 
russegras (Arctagrostis latifolia). De fleste av våre registreringer er allerede registrert og gjort tilgjengelig i 
Artskart/Artsdatabanken, men de nyeste registreringene er ikke søkbare enda. Vi har samlet alle 
tilgjengelige registreringer med ulike koordinater (våre og tidligere funn) samt noe mer detaljerte 
registreringer av lokalitetsdata for de eksklusive (6) og sjeldne (10) artene i Appendiks 2. 

De eksklusive Wijdefjord-artene – øvrig utbredelse og mulig opphav 

Stepperørkvein Calamagrostis purpurascens 

Stepperørkvein er nesten sirkumpolart utbredt i alpine, boreale og arktiske soner fra Nordvest-Grønland 
gjennom Canada og Alaska til Nordøst-Sibir. Forekomstene ved Wijdefjorden er sterkt isolerte, med stort 
gap til Nordvest-Grønland og enda mye større gap til midtre Nord-Sibir. Det er uvisst om arten har nådd 
Svalbard fra det ene eller det andre av disse områdene, men artens tilknytning til arktisk steppe gjør det 
mulig (om ikke sannsynlig) at den kan ha hatt en mer sammenhengende utbredelse i nordområdene i 
perioden rett etter siste istid. 

Rublom-art Draba aff. oblongata 

Dette er en foreløpig ikke sikkert identifisert rublom-art, men 
uten kjente paralleller andre steder på Svalbard. Den kanskje 
nærmeste slektningen, eller samme art, er grønlandsrublom 
Draba oblongata, utbredt på Grønland, i arktisk Canada og 
Alaska og kanskje vest til Taimyr i Nord-Sibir. Variasjonen i denne 
gruppen er størst på Grønland og i Nord-Canada, og 
Svalbardplantens nærmeste affinitet synes å være vestover. Det 
er ingen opplagte nære slektninger ellers i Nord-Europa 
inkludert europeisk Russland. 

 

Snøbakkestjerne Erigeron uniflorus 

Snøbakkestjerne er europeisk og kjent fra fjell i Sentral-
Europa, Skandinavia nordøst til Kolahalvøya, og Island. 
Forekomsten ved Wijdefjorden er i særklasse den 
nordligste i verden og ligger to klimasoner nord for de 
nærmeste kjente forekomstene (i Finnmark). 
Forbindelsen er sørover; arten må ha kommet til 
Svalbard fra Nord-Europa. Den hører imidlertid til en 

Rublom-art. Foto: Geir Arnesen 

Snøbakkestjerne. Foto: Geir Arnesen 
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nokså komplisert artsgruppe, der også den arktisk sirkumpolære ullbakkestjerne E. eriocephalus hører til. 
Denne siste arten finnes noen spredte steder på Svalbard, med sine største kjente forekomster ved 
Wijdefjorden, ofte i blanding med fjellbakkestjerne og en noe fjernere slektning, svartbakkestjerne E. 
humilis. Vårt herbariemateriale tyder på at noe hybridisering finner sted, men dette bør undersøkes 
genetisk. 

Sauesvingel Festuca ovina 

Sauesvingel er europeisk-sibirsk og vidt utbredt i tempererte, boreale, alpine og sørlig arktiske strøk fra 
Skandinavia øst til Nordøst-Sibir, men er ikke kjent fra Island, Grønland eller Nord-Amerika (bortsett fra 
som innført fôrgras). Arten må ha kommet til Svalbard fra Nord-Europa eller Nordvest-Sibir, men også her 
er forekomstene ved Wijdefjorden i særklasse de nordligste i verden; de nærmeste sikre forekomstene er 
to klimasoner lengre sør. Dessuten har plantene ved Wijdefjorden en voksemåte og utseende ellers 
(morfologi) som avviker sterkt fra plantene på fastlandet. Vi har sammenlignet Wijdefjord-plantene med 
alle andre beskrevne arter i Arktis i Eurasia og Nord-Amerika, og ikke funnet noen direkte parallell. En 
større genetisk undersøkelse er påkrevd før man kan fastslå hva Wijdefjord-plantene egentlig er. Det som 
er sikkert, er at de ikke hører til (eller står nær) noen av de andre artene kjent tidligere fra Svalbard. Inntil 
planten er videre undersøkt, er det ikke mulig å antyde noen spesifikk plantegeografisk affinitet. 

 

 
Aksfrytle Luzula spicata 

Aksfrytle er vidt utbredt i alpine områder, i nordøstre Nord-Amerika, Grønland og nordvestre Europa og 
Sibir også i boreale og sørlig arktiske soner. Arten går mye lengre mot nord rundt Nord-Atlanteren enn 
rundt Nord-Stillehavet. Den er tidligere kjent nord til Skandinavia, Jan Mayen, og arktisk Nord-Russland, 

Sauesvingel. Foto: Geir Arnesen 
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men ikke langt mot nord på Øst-Grønland. Den plantegeografiske tilknytningen er trolig mot Nord-Europa 
inkludert Russland. 

Fjelltettegras Pinguicula alpina 

Fjelltettegras er en europeisk – vestsibirsk plante, tidligere kjent nord til Finnmark og øst til rundt utløpet av 
Lena i Nord-Sibir. Forekomstene ved Wijdefjorden er i særklasse de nordligste i verden, en klimasone nord 
for tidligere kjente. Den plantegeografiske tilknytningen er sannsynligvis til Nord-Europa inkludert Russland 
eller til Nordvest-Sibir. 

Den eneste eksklusive arten kjent fra i Wijdefjorden som ikke er registrert i Ringhorndalen-Flatøyrdalen 
området er tundrastarr Carex concolor (tidligere C. stans eller C. aquatilis subsp. stans), som er kjent fra én 
lokalitet på Svalbard, nær munningen av Forkdalen på vestsida av Wijdefjorden. Den ble funnet der i 1928 
og har knapt vært ettersøkt etterpå. Vi antar at den fortsatt står der. Dette er en vidt utbredt, sirkumpolar 
og arktisk-alpin art som er vanlig i nesten alle arktiske strøk, unntatt Svalbard, og også i fjellet og nordpå i 
Skandinavia. Den kan ha kommet til Svalbard fra hvilken som helst retning. 

 

Noen svært sjeldne arter, men med forekomster også utafor Wijdefjorden 

Russegras Arctagrostis latifolia 

Russegras er vidt utbredt i arktiske og nordlig boreale strøk, 
men overraskende sjelden på Svalbard der den er kjent fra 
svært spredte funn i indre fjordstrøk. Bestandene er sjelden 
store, og det er store områder med tilsynelatende egnete 
økologiske forhold, der arten mangler. Arten er imidlertid 
sjelden på Grønland, og forekomstene på Svalbard har trolig 
tilknytning østover mot europeisk Russland og Sibir (på 
samme vis som forekomstene i Finnmark). Den flekkvise 
utbredelsen på Svalbard, kombinert med sen blomstring og 
trolig svært dårlig frøsetting, peker mot et relikt 
utbredelsesmønster. 

Skaftstivstarr Carex bigelowii subsp. arctisibirica 

Skaftstivstarr hadde inntil sommeren 2017 én kjent forekomst 
på Svalbard, på Hotellneset ved Longyearbyen tett inntil 
rullebanen på flyplassen. Ellers er denne rasen av stivstarr 
utbredt i nordøstre europeisk Russland, inkludert Novaja 
Semlja, og nordvestre Sibir, og den står nærmest den sibirske 
rasen subsp. ensifolia. Den er markert ulik de to rasene av 
stivstarr som finnes ellers i nordatlantiske områder: 
“rabbestivstarr” subsp. dacica (eller subsp. rigida) i europeiske fjell nord til Skandinavia, Island og Jan 
Mayen, og “myrstivstarr” subsp. bigelowii i nordøstre Nord-Amerika, Grønland og skandinaviske fjell 
(Pedersen et al. under forb.). Forskjellene mellom de atlantiske rasene og skaftstivstarr er store, ikke minst i 

Russegras Foto: Geir Arnesen 
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vekstform der skaftstivstarr har en tuete vekst med smale, nokså stive blad, helt ulik begge atlantiske 
planter. Funnet av en ny forekomst av skaftstivstarr i Ringhorndalen understøtter en hypotese om relikt 
forekomst. 

Islandsstarr Carex krausei 

Inntil islandsstarr ble funnet i 
Ringhorndalen i 2010 var den på 
Svalbard bare kjent fra en nokså liten 
bestand på Stjerthøgda mellom Kapp 
Smith og Kapp Wærn. Denne kunne 
skyldes en tilfeldig innførsel, men 
funnet av store forekomster over en 
betydelig del av Ringhorndalen peker 
heller mot relikt bakgrunn. Arten er 
systematisk komplisert, ofte med bruk 
av ulike navn og inndelinger i ulike 
regioner, men den har en nokså oppdelt 
utbredelse i de fleste polare og boreale 
områder, ofte knyttet til lokalt åpne, 
tørre distrikter. Den er kjent fra de 
nokså tørre dalførene nord på Island, 
fra Nord- og Vest-Grønland, og fra 
spredte steder i nordøstre europeisk 
Russland og Nord-Sibir (pluss tvers over Nord-Amerika), men ikke fra Skandinavia. Svalbard-forekomstene 
kan ha tilknytning enten vestover (Grønland, Island) eller østover (Russland, Sibir).  

Grannarve Minuartia stricta 

Grannarve er vidt utbredt sirkulpolart i både alpine, boreale og arktiske soner, og det overraskende på 
Svalbard er egentlig hvor sjelden den er og hvor vanskelig det har vært å fastslå med sikkerhet at arten 
finnes der. Nesten alle gamle angivelser er suspekte, og gamle herbariebelegg har enten vært 
feilidentifiserte eller i så dårlig tilstand at de ikke kunne identifiseres med sikkerhet. I nyere tid er sikkert 
identifisert materiale bare funnet i Ringhorndalen og ved Dicksonfjorden, men det er også nokså pålitelig 
materiale kjent fra Ossian Sars-fjellet ved Kongsfjorden. Uansett, så er dette tydeligvis en meget sjelden art 
på Svalbard, og med små og langt adskilte delpopulasjoner. 

  

Islandsstarr. Foto: Geir Arnesen 



  

16 

 

Frøfjellrapp Poa alpina var. alpina 

Nesten all fjellrapp på Svalbard 
formerer seg med yngleknopper i 
blomsterstanden og hører til 
knoppfjellrapp var. vivipara. Planter 
som formerer seg med frø, frøfjellrapp 
var. alpina, er bare kjent fra noen svært 
få spesielt varme steder, ved de varme 
kjeldene i Bockfjorden, litt inne i 
Sassendalen, og kanskje et par steder 
til, og nå i Ringhorndalen. Den 
sirkumpolære fordelingen av planter 
som formerer seg med frø og som 
formerer seg med yngleknopper, er 
merkelig. Planter med yngleknopper er 
begrenset til Europa øst til Ural, Island, Svalbard og Øst-Grønland, mens planter med frø er enerådende i 
andre nordlige og arktiske områder og også vanlige på fastlandet i Nord-Europa og på Island. Vi har ingen 
forklaring på hvorfor Svalbard skiller seg ut fra omtrent alle andre arktiske områder ved nesten bare å ha 
planter med yngleknopper, mens planter med frø bare finnes på noen få, klimatisk spesielt gunstige steder. 

Insekter 

Tre arter sommerfugler er stedfaste på Svalbard, og er alle å betrakte som svært sjeldne. Det er derfor 
påfallende at vi påviste dem alle i Ringhorndalen; en av dem, sotsmalmott (Pyla fusca), til og med i stort 
antall. Enda mer bemerkelsesverdig er funnet av Plutella polaris som ikke har vært gjenfunnet siden 1873, 
tross utallige forsøk på å finne den i de vel 140 årene som har gått. Arten har frem til nå bare vært 
dokumentert gjennom 3 individer oppbevart ved Naturhistorisk Museum i London. Plutella polaris har vært 
ansett som endemisk for Svalbard, men ble i 2016 også påvist fra Altai i Russland (Søli et al., in press).  

 

Antatt endemisk sommerfugl, Plutella polaris, mangler enda norsk navn. Foto: Karsten Sund. 

Frøfjellrapp. Foto: Geir Arnesen 
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Flertallet av de 30 påviste artene av tovinger, er registrert fra en rekke andre lokaliteter på Svalbard. To av 
arter er imidlertid ikke tidligere rapportert fra Svalbard. Det gjelder pollenflua Delia echinata som kun er 
kjent fra Ringhorndalen, og den store og iøyenfallende spyflua Cynomya mortuorum som også er kjent fra 
ett upublisert funn ved Fjortende Julibukta på NV Spitsbergen.  

Vår kunnskap om veps på Svalbard, er svært mangelfull. Det er derfor ikke mulig å trekke noen klare 
konklusjoner ut fra fangstene. I materialet 
som ble DNA-strekkodet, ble det påvist 9 
arter, hvorav 3 ikke lot seg identifisere til 
artsnivå. (Disse kan representere ubeskrevne 
arter.) Av de 7 identifiserte artene er 3 ikke 
tidligere rapportert fra Svalbard. En av disse, 
Microplitis coactus, er kun kjent fra 
Ringhorndalen; mens for de to andre, 
foreligger det også upubliserte funn fra 
andre deler av Svalbard.   

Både i Flatøyrdalen og i Ringhorndalen fant 
vi løpebillen Amara quenseli. Dette er 
Svalbards største bille, og tidligere kun kjent 
fra et fåtall funn ved Ossian Sarsfjellet nær 
Ny-Ålesund.  

Den rike forekomsten av sommerfugler, samt et par arter av tovinger, gir et bemerkelsesverdig høyt antall 
plantespisende insekter i det undersøkte området. Vi kjenner ikke til noe lignende andre steder på 
Svalbard, og funnet indikerer en lang vekstsesong som gjør det mulig for plantespisende arter å 
gjennomføre sin larveutvikling i løpet av sommeren. En liste over de artene som er identifisert så langt er 
vedlagt i Appendiks 3. 

Andre artsgrupper 

Av de 20 mosene som hittil er bestemt fra området, ble det registrert en ny forekomst av tungemose 
(Encalypta longipes) som i Norden kun er representert med noen få registreringer på Svalbard. Øvrige 
moser registrert er listet i Appendiks 4. 

Soppregistreringene fra området er fremdeles begrenset, og hovedsakelig basert på DNA identifisering fra 
soppmycel på røtter (Sunil Mundra et al., upubliserte data). Disse analysene indikerte 353 ulike 
«sopparter», men mange kunne ikke identifiseres til art (Appendiks 5). Artsrikdom basert på slike analyser 
må brukes med forsiktighet, men fungerer godt som relative mål på diversitet og særegenhet. Når vi 
sammenlignet disse prøvene med tilsvarende prøver fra andre vegetasjonstyper og lokaliteter, var 
artsrikdommen spesielt høy i de tørre, kystnære steppeområdene, og sammensetningen skilte seg vesentlig 
fra andre områder. Lokaliteten innlemmet av steppevegetasjon hadde et gjennomsnitt på 88 arter per 
rotsystem (varierte fra 68-111), mens røttene fra den rikere heivegetasjonen i Dellingstupa hadde et 
gjennomsnitt på 40 arter per rotsystem (varierte fra 31-51). Tidligere publiserte gjennomsnitt for 
artsrikdom av sopp på slike røtter varierer mellom 27-93 arter per rotsystem (oppsumert i Mundra (2015). 

Pollenflua Delia echinata. Foto: Geir Søli 
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Disse resultatene viser tydelig at prøvene fra steppeområdet har høy artsrikdom sammenlignet med andre 
steder. 

Kartlegging av naturtyper 

Dette er trolig det første forsøket på å anvende NiN på Svalbard. Erfaringene vi har gjort oss vil utvilsomt bli 
svært verdifulle for utviklingen av NiN-systemet til bruk i Arktis, og ikke minst som referanse for fremtidig 
kartlegging. Det er temmelig klart at slik natursystemnivået i NiN foreligger i versjon 2.1 mangler det viktige 
elementer for å fange opp naturvariasjon i høyarktiske systemer. I de følgende avsnittene gjør vi rede for 
de hovedtypene og enkelte grunntyper vi har funnet, og diskuterer utfordringer som må løses for å bruke 
NiN i Arktis. Vi vil presisere at vi har kartlagt et relativt lite område med begrenset variasjon. Vi har nok 
kommet bort i noen grunnleggende problemstillinger som må adresseres, men det er åpenbart flere ting å 
ta tak i enn det som tas opp her. Tall og koder i parentes i dette kapitlet refererer til kodesystemet i 
natursystem (NiN). 

Arktisk steppe (T10) 

Arealer ved dalmunningen og noe innover i dalen er dominert av hovedtypen arktisk steppe (T10). Denne 
naturtypen er særegen for indre deler av Wijdefjorden og karakteriseres av svært tørre forhold. Faktisk er 
det så lite nedbør at fordampingen fra markoverflaten om sommeren fører til at vannet i grunnen trekkes 
opp og avsetter salter og mineraler på overflaten. I Wijdefjorden er det i tillegg til lav nedbør også kraftige 
vinder som bidrar til å øke fordampningen. Jordsmonnet i steppeområdene er klart alkalisk, pH er oftest 
mellom 9 og 10,5. Det er saltavleiringen nær jordoverflata som fører til at pH er så høy. Til sammenligning 
er pH i normalt jordsmonn sjelden over 6,5, men kan gå litt over 7 i områder med karbonatberg. 
Jordkjemien i disse steppeområdene er derfor ganske spesiell og bidrar sammen med sanddrift og generelt 
svært tørre forhold til at vekstforholdene for planter er temmelig ekstreme. Det er derfor et særegent 
utvalg av planter klarer seg. Mest typisk er tuemure (Potentilla pulchella) og polarsaltgras (Puccinellia 
angustata). I NiN er hovedtypen arktisk steppe (T10) ikke videre delt inn i grunntyper. Det er imidlertid stor 
variasjon innad i steppeoverflatene. De to mest åpenbare undertypene er sandfluktområder og arealer 
dominert av steiner og blokker. Sandfluktområdene skiller seg en del fra sanddynemark i boreale systemer 
der en får sanddyner i forbindelse med sandstrender. I slike områder får en aktive dyner nær der sanda blir 
deponert og dynene blir raskt mer stabile lenger vekk fra sandkilden. I dette steppemiljøet blåses sanda 
rundt i et mye større område og stabiliseres ikke før de blir deponert i vann eller blåses ut av steppemiljøet. 
Kilden til sand og silt i området er de store sanddurene nedenfor brefrontene. Når de tørker ut i kantene 
etter flom rives sand og silt med av vinden. Det er ikke nok sand i området til at en får større aktive dyner, 
men sanda oppfører seg i stedet som snø og fokker seg bak mindre terrengforhøyninger og faktisk også bak 
store tuer av tuemure. En får da en mosaikk av aktive sandfluktområder og steindominerte områder i 
steppelandskapet. Sandfluktområdene domineres i stor grad av tuemure da den ser ut til å være godt 
tilpasset å bli delvis begravet i sand. De steinete områdene har et eksklusivt utvalg av gressarter slik som 
polarsaltgras (Puccinellia angustata), svalbardsaltgras (Puccinellia svalbardensis, puterapp (Poa abbreviata) 
og stepperørkvein (Calamagrostis purpurascens). Sistnevnte vokser der det er litt stabilisert sand. 
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Sandfluktområde ved munningen av Ringhorndalen der sanda fokker seg bak gresstuer. Foto: Geir Arnesen. 

Det er behov for å utvikle NiN videre for å avklare avgrensningen mot sanddynemark og vurdere om det er 
behov for å opprette grunntyper innenfor arktisk steppe (T10). Steppeområdene er også brutt opp av 
arealer der det er mer sluttet vegetasjon. Ofte det snakk om vegetasjon som helt dominert av bergstarr 
(Carex rupestris), sammen med noe reinrose (Dryas octopetala) og skjeggstarr (Carex nardina ssp. 
hepburnii) og minner om den en finner på svært baserike rabber ellers i Arktis. I dette landskapet 
forekommer den imidlertid ikke på rabber (det vil si oppstikkende terrengformer), men kan dekke større 
arealer i lesider. Vi tolker dette slik at i dette steppelandskapet så får en på de mer beskyttede stedene et 
miljø som har en del til felles med det en finner på rabber ellers i Arktiske og alpine miljø. Det vil si at en har 
en betydelig uttørkingsfare (men mindre enn den en har i de ekte steppene) og vindabrasjon på grunn av 
generelt veldig lite snø om vinteren. Dette litt særegne fenomenet bør også vies noe oppmerksomhet når 
en nå skal jobbe videre med å implementeres høyarktiske miljø i NiN. 

Fjellhei leside og tundra (T3) 

I alpine og arktiske miljø snakker en om noe som kalles ”rabb-snøleie gradienten”. I dette ligger det at en 
har to ekstremer. Et rabbemiljø karakteriseres av lite snøakkumulasjon, lang vekstsesong og mye 
vindpåvirking både sommer og vinter. Snøleiene karakteriseres av høy snøakkumulasjon, kort vekstsesong 
(fordi snøen kan ligge langt utover forsommeren), men stor grad av beskyttelse for vind. Både rabber og 
snøleier er egne hovedtyper i NiN-systemet da de har helt forskjellige arter. Det er imidlertid en rekke 
områder i fjellet og i Arktis som ligger i mellom rabber og snøleier langs denne gradienten. Det vil si at de 
har moderat snøakkumulasjon, en mer gjennomsnittlig lengde på vekstsesongen, og en viss grad av 
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beskyttelse for vindabrasjon om vinteren på grunn av et moderat snødekke. Det er disse områdene som 
omfattes av hovedtype T3 ”fjellhei leside og tundra”. Foreløpig har en i NiN valgt å slå sammen de 
høyarktiske utformingene av denne vegetasjonen (under samlebegrepet tundra) med lignende vegetasjon i 
alpine områder (fjellheier). 

 

Område med fjellynghei i Flatøyrdalen. Foto: Geir Arnesen. 

Vegetasjonen består av heier med dvergbusker (fjellynghei) i veksling med mer urtedominerte arealer der 
det er noe mer snøbeskyttelse (lesider). Dvergbuskvegetasjonen på Svalbard består oftest av kantlyng 
(Cassiope tetragona), men en har også flekker med fjellkrekling (Empetrum nigrum ssp. hermaphoditum) og 
tundrabjørk (Betula nana ssp. tundrarum) på de mest klimagunstige arealene. I Ringhorndalen finnes slik 
dvergbuskvegetasjon i de svakt hellende dalsidene mellom de brattere rasmarkene høyere oppe og de 
fuktigere miljøene langs elva. Det finnes også lesider med mer urte-, starr- og gressdominerte arealer. Vi 
har også foreløpig valgt å klassifisere de spesielle bergstarrheiene som bryter opp de arktiske steppene til 
T3 (fjellhei leside og tundra).  

Vi er usikre på om det er rett å slå sammen lyngheiene og lesidene i høyarktis med tilsvarende vegetasjon i 
alpine områder lenger sør. Rabbe-snøleiegradienten gjør seg gjeldende i begge miljøer, men en viktig 
forskjell er at en har tilstedeværelse av permafrost i høyarktis. Lyngheiene og lesidene som vokser i 
permafrostens aktive lag har alltid rik tilgang på vann om sommeren. I alpine systemer uten permafrost vil 
vannet kunne drenere nedover i grunnen og gi mye større variasjon i vanntilgang (uttørkingsfare). Det kan 
se ut som den rikelige vanntilgangen gjør at forskjellene som genereres av snødekkets varighet og tykkelse i 
alpine strøk ikke blir så utpregede i områder med permafrost. Det er behov for å gå grundigere inn i disse 
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problemstillingene og vurdere om arealer på permafrost bør få en egen hovedtype eller grunntyper. Det er 
også nødvendig å avklare forholdet til hovedgruppe T22 (fjellgrashei og grastundra) som tar over der det er 
for harde klimatiske forhold for dvergbusksamfunn. 

Sigevannspåvirket permafrostvåtmark (V?) 

I dalsystemer der en har permafrost vil en alltid få store arealer med sigevannspåvirkede områder. Oftest er 
det snakk om forhold som er så våte at våtmarksdefinisjonen i NiN er oppfylt. Dette oppstår fordi det aktive 
laget ofte bare er noen titalls centimeter tykt og smeltevann både fra selve permafrosten og snø siger 
nedover langs mindre definerte dreneringskanaler og kan bre seg utover større områder. Vannet er i sakte 
bevegelse, og rent utseendemessig ligner dette på kildevannspåvirkede områder som en kjenner fra 
boreale og alpine miljø. Dette er imidlertid ikke kildevann, og fenomenet oppstår på grunn av permafrosten 
som både gir opphav til selve smeltevannet og utelukker drenering nedover i grunnen. Vegetasjonen er 
dominert av ulike moser, og karplanter som blankstarr (Carex saxatilis), buttstarr (Carex marina ssp. 
pseudolagopina) myrsildre (Saxifraga hirculus) og lappsoleie (Coptidium lapponicum). I de spesielt gode 
klimatiske forholdene i Ringhorndalen og Flatøyrdalen kommer det også inn relativt sjeldne arter som 
polarmyrtust (Kobresia simpliciuscula ssp. subholarctica), smalstarr (Carex parallela) og russegras 
(Arctagrostis latifolia). 

 

Fuktig område der lappsoleie, smalstarr og kantlyng vokser sammen. Foto: Geir Arnesen. 

Vi syns denne naturtypen er såpass klart definert at vi behandler den her som en egen hovedtype under 
våtmarkssystemer selv om den ikke er tatt med i NiN-systemet enda. De viktigste LKM´ene er trolig 
kalkinnhold, og sigevannspåvirkningens varighet gjennom vekstsesongen. Noen av disse systemene får 
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antagelig noe mindre sigevannspåvirkning utover sommeren og tørker en del opp. Det er nødvendig å 
studere disse typene grundigere. Trolig er det grunnlag for å dele inn i flere grunntyper basert på variasjon i 
baserikdom. Avgrensing mot arktisk permafrostvåtmark (V7) er nødvendig, og trolig er det også aktuelt å 
avgrense mot mer periodisk fuktige miljø dominert av fjellbunke (Deschampsia alpina) eller tundrabunke 
(Deschampsia sukatschewii ssp. borealis) som også mangler beskrivelse i NiN foreløpig. 

Rasmarker (T13) og rasmark eng og -hei (T16) 

Under store bratte berg vil en oftest få dannet rasmarker av vitringsmateriale som faller ned. Materialet i 
rasmarkene er oftest blokker og større steiner, men en kan også ha områder med finere materiale eller 
svært store blokker. Det fineste materialet blir liggende øverst i rasmarka, mens de største blokkene 
stopper først når de når bunnen. På denne måten får en sortert materialet i skråningen med finmateriale 
øverst og gradvis større steiner og blokker nedover i ura. På finmaterialet i øvre deler av rasmarkene der 
forholdene er litt skjermet for kraftig forstyrrelse får en utviklet såkalte rasmarksenger. Dette er områder 
med relativt sluttet vegetasjonsdekke som karakteriseres av god drenering, noe forstyrrelser og direkte 
kontakt mellom mineraljorda og vegetasjonen. 

 

Rasmarker og rasmarksenger under Dellingstupa i Ringhorndalen. Foto: Geir Arnesen. 

Under den stupbratte nordsiden av Ringhorndalen er det utviklet både rasmarker (T13) og rasmarksenger 
(T16). Den sørvendte eksposisjonen er svært gunstig, og disse miljøene kan oppnå overraskende høye 
temperaturer i vekstsubstratene. Det er også god næringstilgang i et relativt baserike miljø. Det er i dette 
miljøet noen av de aller sjeldneste artene på Svalbard har forekomster i Ringhorndalen. Dette gjelder for 
eksempel aksfrytle (Luzula spicata), sauesvingel (Festuca ovina) ullbakkestjerne (Erigeron eriocephalus) 
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snøbakkestjerne (Erigeron uniflorus) og de sjeldne sommerfuglene sotsmalmott (Pyla fusca), grått 
fjellengfly (Apamea exulis) og Plutella polaris (mangler norsk navn). Når det gjelder forholdet til rasmarker 
og rasmarksenger i boreale miljø virker disse høyarktiske utformingene å være svært like med tanke på 
bakenforliggende prosesser og dynamikk. Trolig beror dette på at det veldrenerende materialet ikke blir så 
påvirket av smeltevann fra den underliggende permafrosten. 

Åpen flomfastmark (T18) 

Elva fra Ringhornbreen går over en stor sandur etter at den kommer ut av breforlandet. Det aller meste av 
sanduren klassifiseres som elvebunn og diskuteres ikke her, men langs kantene er det i hvert fall to ulike 
typer flomfastmark. Et areal på nordsiden av sanduren et jevnlig oversvømt område, men som likevel er 
såpass stabilt at det har fått etablert vegetasjon hovedsakelig bestående av tundragras (Dupontia fisheri). 
Dette miljøet klassifiserer vi uten videre som grunntypen åpen flomfastmark på silt og leire (T18-C-2). 
Typen arter seg i stor grad slik som i tilsvarende borale miljø. Det er imidlertid et enda mer stabilt miljø 
langs kanten av det meste av sanduren innover i dalen. Dette området blir nok bare oversvømt i 
vårflommen og da av vann som er relativt stillestående slik at miljøet ikke utsettes for noe nevneverdig 
erosjon. I et borealt miljø ville dette utviklet seg til en flomskogsmark. I et høyarktisk miljø blir et imidlertid 
dominert av et ganske solid mosedekke, og har få karplanter. Enkelte vannlevende arter slik som 
tundragras (Dupontia fisheri) og polarkarse (Cardamine nymanii) finnes. Denne naturtypen er ikke 
beskrevet i NiN, men vi har foreløpig døpt den ”stabil arktisk flomfastmark”. 

 

Åpen flomfastmark på silt og leire (T18 C-2) i Ringhorndalen. Foto: Geir Arnesen 
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Stabil arktisk flomfastmark (T18 ?) fotografert i Ringhorndalen. Foto: Geir Arnesen 

 

NiN-kartet som referanse endringer i vegetasjonen 

Vi anser det som sannsynlig at klimaendringer kan endre vegetasjonen i undersøkelsesområdet i tiårene 
som kommer. Steppeområdene i Wijdefjorden er svært tørre, og er produkt av et særegent og svært 
kontinentalt klima. En endring mot fuktigere klima vil temmelig sikkert føre til at utbredelsen av 
steppeområdene blir redusert. NiN-kartet som er laget i forbindelse med dette prosjektet vil være en viktig 
referanse i den forbindelse (Figur 4 og 5). Det er forventet at flekkene med steppevegetasjon innover i 
dalen vil bli mindre og kanskje utgå. Dette er habitatet for blant annet stepperørkvein. På samme måte er 
et ventet at flekkene med bergstarrheier som finnes inne på steppene vil øke i areal og få inn flere arter slik 
at de går mer i retning av normale lyngheier. 
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Munningen av Ringhorndalen med en rekke naturtyper i bildet. Stepper sees i bakgrunnen. Rasmarksenger 
og rasmark er nærmest i bildet. Nede ved elva sees stabil arktisk flomfastmark mellom fjellyngheiene og 
sanduren. Noen flekker med steppe kan sees mellom fjellyngheiene midt i bildet. Fremtiden vil vise om disse 
flekkene forsvinner og fjellyngheiene får større utbredelse. Foto: Geir Arnesen. 

Registrerte påvirkninger 

Beiteproblematikk eller direkte menneskelig påvirkning ansees som ubetydelig per dags dato, da området 
bare beites moderat av rein og gås, ikke besøkes av cruiseskip, og er ellers lite tilgjengelig sommerstid. 
Klimaendringer ansees som den største trusselen for området. Flekker av åpen mark er viktig for mange av 
de sjeldne artene, og en endring av mengden åpen mark vil påvirke bestandene. 
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Figur 4. NiN-kart over undersøkelsesområdet i Ringhorndalen. 
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Figur 5. Utsnitt av NiN-kartet fra de indre delene av Ringhorndalen. Miljøet på nordsiden inneholder den største diversiteten av karplanter som er kjent 
fra Svalbard. 
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Konklusjon og planer fremover 

Våre registreringer av klimadata og registreringer av både sjeldne og nye arter fra flere artsgrupper 
understreker det spesielle klima og den særegne biodiversiteten i dette området. Artssammensetningen av 
både karplanter og insekter støtter hypotesen om at de sørvendte skråningene i Ringhorndalen og 
Flatøyrdalen rommer restene av en mer varmekjær flora og fauna med større utbredelse på Svalbard under 
varmeperioden etter siste istid (ca. 9000-5000 år siden) (Hyvärinen, 1970; Birks, 1991; Miller et al., 2010; 
Alsos et al., 2016). 

Selv om NiN ikke fungerer optimalt for høyarktisk natur per dags dato, var det mulig å gjøre en NiN-
kartlegging av Ringhorndalen med noen justeringer. NiN er et svært nyttig forvaltningsverktøy, og det bør 
jobbes aktivt for en bedre tilpasning mot arktiske miljøer. Spesielt bør forhold knyttet til permafost utvikles 
bedre. 

Vi anser det som sannsynlig at klimaendringer kan endre vegetasjonen i undersøkelsesområdet i tiårene 
som kommer. En endring mot fuktigere klima vil temmelig sikkert føre til at utbredelsen av 
steppeområdene blir redusert. NiN-kartet som er laget i forbindelse med dette prosjektet og våre 
artsregistreringer vil være en viktig referanse i den forbindelse. Heldigvis er dette området godt skjermet 
fra direkte menneskelig påvirkning. Områdene er allerede innlemmet i Indre Wijdefjorden nasjonalpark, og 
den gjeldende vernegraden ansees som tilstrekkelig under dagens forhold. 

Vi jobber nå med flere analyser som kan bidra til et tydeligere svar på om denne oasen er en samling 
«relikte» arter (gjenlevninger) eller nylig ankomne innvandrere. Vi har undersøkt et utvalg arter via 
fylogeografiske metoder, som betyr at vi undersøker slektskap mellom populasjoner, fortrinnsvis ved 
molekylærgenetiske metoder. I tillegg jobber vi nå med å rekonstruere vegetasjonen i området via analyse 
av historisk DNA. Sommeren 2016 ble det gjort kjerneboringer for klimarekonstruksjon i et av vannene 
ytterst i Ringhorndalen av geologer fra Avdeling for Arktisk Geologi, UNIS i samarbeid med Universitetet i 
Tromsø. Disse kjernene inneholder organisk materialet fra rett etter siste istid (ca 11 000 år siden) og frem 
til i dag. Analyse av DNA-sammensetningen i disse prøvene, sammen med karbondatering og andre 
kjemiske analyser, kan gi oss et innblikk i den historiske vegetasjonssammensetningen. I tillegg gir de 
innblikk i historiske klimaforhold. Dette har vi fått støtte til gjennom en utvidelse av prosjektet 
(«Ringhorndalen Del 2» 17/57). Vi vil derfor i større grad fokusere på vegetasjonshistorien i neste rapport. 
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Nedsmeltet fjellsmelle (Silene acaulis). Fjellsmella mister tueformen når jordtemperaturen stiger over 13 
grader (Hagen & Spomer, 1989). Enda et tegn på at Ringhorndalen er varmere enn andre steder? Foto: 
Pernille Bronken Eidesen 
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Appendikser 
Appendiks 1. Liste over arter av karplanter registrert i området Ringhorndalen – Heimdalshallet-
Flatøyrdalen, deres utbredelse på Svalbard, og den anslåtte bestandsstørrelsen i området Ringhorndalen – 
Heimdalshallet-Flatøyrdalen. Skala for Svalbardfrekvens: 1 - Bare Wijdefjorden, 2 - Få forekomster (<5), 
mellomarktisk, 3 - Sjelden - spredt, mellomarktisk, 4 - Sjelden - spredt, flere soner, 5 - Vanlig, flere soner. 
Lokal frekvensskala for Ringhorndalen – Heimdalshallet-Flatøyrdalen: 1 - 1-2 forekomster/bestander, 2 - 3-5 
forekomster/bestander, 3 - sparsom (men > 5), 4 – spredt, 5 - vanlig (m.e.m. overalt). 
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7 Tidligere/andre funn tom 2010 

 + kommentarer 

Arctagrostis latifolia 2 3 1 2 2015 Flatøyrdalen 

Arenaria humifusa 2 1   2017  

Arenaria pseudofrigida 4 3  2 2015 Flatøyrdalen 

Arnica angustifolia 3 2  1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Bistorta vivipara 5 5 5 5 2015  

Braya glabella purpurascens 4 3 1 3 2015 Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Calamagrostis purpurascens 1 3  2 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Campanula uniflora 3 2  1 2015 Flatøyrdalen 

Cardamine bellidifolia 5 4 4 4 2015  

Cardamine nymanii 5 1 1  2015 Flatøyrdalen 

Carex bigelowi arctisibirica 2 2   2017  

Carex fuliginosa misandra 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Carex krausei 2 4   2015 Ringhorndalen W & C 

Carex lachenalii 5 4 4 4 2015 Heimdalshallet 

Carex maritima 4 4 2 4 2015 Heimdalshallet 

Carex nardina hepburnii 5 4 1 4 2015  

Carex parallela 5 4 3 4 2015 Flatøyrdalen 

Carex rupestris 5 5 5 5 2015  

Carex saxatilis 3 4 3 4 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Carex subspathacea 5 1  1 2015 Flatøyrdalen 

Carex ursina 4  1  2015  

Cassiope tetragona 4 5 5 5 2015 Flatøyrdalen 

Cerastium arcticum 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Cerastium regelii caespitosum 5 2 4 3 2015 Heimdalshallet 

Cochlearia groenlandica 5 5 5 5 2015 Heimdalshallet 

Comastoma tenellum 2 1  1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Coptidium lapponicum 4 2  2 2015  

Cystopteris fragilis 5 2  2 2015 Flatøyrdalen 

Deschampsia alpina 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen 

Deschampsia sukatschewii borealis 4  2  2015 Ringhorndalen 

Draba alpina 5  2 2 2015  

Draba arctica 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Draba corymbosa 5 2 4 3 2015 Heimdalshallet 

Draba fladnizensis 3 1  1 2015 Flatøyrdalen 

Draba glabella 5   1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Draba lactea 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Draba nivalis 5  1  2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 
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Draba oblongata aff. 1 1  1 2015  

Draba oxycarpa 5 5 5 5 2015  

Draba pauciflora 5 2 2 3 2015 Heimdalshallet 

Draba subcapitata 5 5 5 5 2015 Heimdalshallet 

Dryas octopetala 5 5 5 5 2015  

Dupontia fisheri fisheri 5 5 5 5 2015  

Dupontia fisheri psilosantha 5 2  3 2015 Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Empetrum nigrum hermaphroditum 3 3  1 2015 Ringhorndalen 

Equisetum arvense alpestre 5 4 4 4 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet 

Equisetum variegatum 5 3 3 3 2015  

Erigeron eriocephalus 4 2  1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen, Daghøgda 2015 

Erigeron humilis 4 3 1 3 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Erigeron uniflorus 1 1   2015  

Eriophorum scheuchzeri arcticum 5 4 4 4 2015  

Eriophorum sorensenii 3   1 2015 Flatøyrdalen 

Eriophorum triste 3 2  1 2015  

Eutrema edwardsii 4  1  2015  

Festuca baffinensis 4 4 5 4 2015 Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Festuca ovina 1 3 2 3 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Festuca rubra richardsonii 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet 

Festuca viviparoidea 5 5 5 5 2015 Flatøyrdalen 

Huperzia arctica 5 1  1 2015 Flatøyrdalen, Daghøgda 2015 

Juncus albescens 3   2 2015 Flatøyrdalen 

Juncus biglumis 5 5 5 5 2015  

Kobresia simpliciuscula subholarctica 2   1 2015 Flatøyrdalen 

Koenigia islandica 5  2 2 2015 Flatøyrdalen 

Luzula confusa 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen 

Luzula nivalis 5 4 4 4 2015 Heimdalshallet 

Luzula spicata 1 1   2017  

Micranthes foliolosa 5 1 1  2015  

Micranthes hieraciifolia 5  1 1 2015 Flatøyrdalen 

Micranthes nivalis 5 4 4 4 2015 Flatøyrdalen 

Micranthes tenuis 5 1 1  2015  

Minuartia biflora 5 5 5 5 2015 Flatøyrdalen 

Minuartia rubella 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Minuartia stricta 2 1   2017 Ringhorndalen PBE 2013 

Oxyria digyna 5 5 5 5 2015  

Papaver cornwallisense 5  2  2015  

Papaver dahlianum 5 4 4 4 2015 Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Pedicularis dasyantha 4 3  3 2015 Flatøyrdalen 

Pedicularis hirsuta 5 4 4 4 2015 Flatøyrdalen 

Phippsia algida 5 1 3 3 2015 Heimdalshallet 

Pinguicula alpina 1 2(3)   2015 Ringhorndalen PBE & AV 2013 

Poa abbreviata 5 2 5 4 2015 Heimdalshallet 
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Poa alpina alpina 2 1   2015 Ringhorndalen 

Poa alpina vivipara 5 3 3 3 2015 Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Poa arctica arctica 5 3 2 3 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Poa arctica caespitans 5 3 5 3 2015 Heimdalshallet 

Poa arctica/pratensis viviparous 5 4 4 4 2015  

Poa glauca 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Poa hartzii 4 4 3 4 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Poa pratensis alpigena 5 3 3 3 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Potentilla arenosa chamissonis 3 3  3 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Potentilla crantzii 3 1   2015 Flatøyrdalen 

Potentilla hyparctica 5 5 5 5 2015 Flatøyrdalen 

Potentilla insularis 3 1  2 2015 Flatøyrdalen, Ringhorndalen 

Potentilla nivea 3 1   2017  

Potentilla pulchella 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Puccinellia angustata 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Puccinellia phryganodes vilfoidea 5 1 1  2015 Ringhorndalen 

Puccinellia svalbardensis 2 4 5 4 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Puccinellia vahliana 4 1 4 4 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Pucciphippsia vacillans 4  1  2015 Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Ranunculus arcticus 3 1  1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Ranunculus hyperboreus arnellii 4 1 1 1 2015 Heimdalshallet 

Ranunculus nivalis 5   1 2015  

Ranunculus pygmaeus 5 5 5 5 2015 Heimdalshallet 

Ranunculus sulphureus 5 1   2017  

Sagina nivalis 5 5 5 5 2015  

Salix polaris 5 5 5 5 2015  

Salix reticulata 3 1   2017  

Saxifraga aizoides 4   1 2015 Flatøyrdalen 

Saxifraga cernua 5 5 5 5 2015  

Saxifraga cespitosa 5 5 5 5 2015  

Saxifraga oppositifolia 5 5 5 5 2015  

Saxifraga rivularis 5  2  2015  

Saxifraga svalbardensis 4 1 1  2015 Heimdalshallet 

Silene acaulis 5 5 5 5 2015 Flatøyrdalen 

Silene involucrata furcata 5 5 5 5 2015 Ringhorndalen, Heimdalshallet, Flatøyrdalen 

Silene uralensis arctica 5 2 1 2 2015 Flatøyrdalen 

Stellaria humifusa 5  1  2015  

Stellaria longipes s.l. 5 5 4 5 2015  

Taraxacum arcticum 4 2 2 2 2015 Heimdalshallet 

Taraxacum brachyceras 3 1  1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Tofieldia pusilla 3 2  1 2015 Ringhorndalen, Flatøyrdalen 

Trisetum spicatum 5 5 5 5 2015 Heimdalshallet 

Vaccinium uliginosum microphyllum 2 1   2015 Ringhorndalen 
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Appendiks 2 Mer detaljert lokalitetsangivelse av de 16 artene kategorisert med Svalbardfrekvens «1 - Bare Wijdefjorden» og «2 - Få forekomster (<5), 
mellomarktisk» i Appendiks 1. Koordinatfestede funn (både våre og tidligere funn) er hentet ut fra Artskart/Artsdatabanken (med katalognummer). Uregistrerte 
funn (hovedsakelig fra 2017) mangler katalognummer. 
Vitenskapelig navn Lokalitet Katalog-

nummer 
Breddegrad Lengdegrad Øst Nord 

Arctagrostis latifolia Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, W part, arctic steppe & mire areas 387809 79.28955 16.08455 522500 8802500 
Arctagrostis latifolia Wijdefjorden, E side. N side of Flatøyrdalen, 2,5 km from the sea. 135081 79.286383 16.079967 522412 8802145 
Arctagrostis latifolia Indre Wijdefjorden E: Nordskråninga av Flatøyrdalen, 1,5-3,5 km E for utløpet 21654 79.284001 15.990855 520567 8801846 
Arctagrostis latifolia Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, E part 387698 79.28025 16.17995 524500 8801500 
Arctagrostis latifolia Ringhorndalen, Dellingstupa  79.332965 16.119108   
Arctagrostis latifolia Ringhorndalen, Dellingstupa  79.331857 16.166847   
Arctagrostis latifolia Ringhorndalen, N entrence to the valley, W of  lake  79.3402 15.99966   
Arctagrostis latifolia Wijdefjorden SE: Heimdalshallet betw. Flatøyrdal and Ringhorndal, snowbed in depressions 384115 79.29703 15.99123 520550 8803300 
Arctagrostis latifolia Wijdefjorden SE: N side of lower Flatøyrdalen 383996 79.28675 15.99776 520705 8802155 
Arctagrostis latifolia Wijdefjorden SE: N side of lower Flatøyrdalen. 351102 79.28675 15.99776 520705 8802155 
Arctagrostis latifolia Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, 384092 79.28575 16.02851 521345 8802055 
Arenaria humifusa Ringhorndalen, in the rivervalley between Dellingstupa and the glacier  79.328079 16.228915   
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, open scree, 3 plants 384146 79.33551 16.12765 523295 8807645 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, moist depression in upper part of slope 384145 79.33533 16.12812 523305 8807625 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Dellingstupa. 351047 79.33533 16.12812 523305 8807625 
Calamagrostis purpurascens Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, E part 387758 79.32485 16.23319 525500 8806500 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, E part. 351123 79.32129 16.06598 522050 8806035 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, E part. Scree, three patche 384139 79.32129 16.06598 522050 8806035 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, depressions in arctic steppe heath 384011 79.28917 16.05293 521845 8802445 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side. 351200 79.28917 16.05293 521845 8802445 
Calamagrostis purpurascens Wijdefjorden, E side. N side of Flatøyrdalen, c. 2 km E of the sea. 135011 79.28895 16.0532 521851 8802421 
Calamagrostis purpurascens N-side of Flatøyrdalen, 2 km from the sea. 201335 79.287983 16.053733 521864 8802313 
Calamagrostis purpurascens Indre Wijdefjorden E: Nordskråninga av Flatøyrdalen, 1,5-3,5 km E for utløpet 21639 79.284001 15.990855 520567 8801846 
Calamagrostis purpurascens Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, E part 387700 79.28025 16.17995 524500 8801500 
Calamagrostis purpurascens Flatøyrdalen, N side    523166 8802086 
Calamagrostis purpurascens Ringhorndalen, Dellingstupa, dry outcrops    523848 8807317 
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Vitenskapelig navn Lokalitet Katalog-
nummer 

Breddegrad Lengdegrad Øst Nord 

Calamagrostis purpurascens Ringhorndalen, Dellingstupa, dry outcrops    524189 8807284 
Carex bigelowi arctisibirica Ringhorndalen, Dellingstupa, where southfacing slopes meets river valley, outspring of water   79.328818 16.225468   
Carex bigelowi arctisibirica Ringhorndalen, Dellingstupa, where southfacing slopes meets river valley, outspring of water   79.32982503 16.212315   
Carex krausei Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, central part 384135 79.32371 16.04131 521535 8806295 
Carex krausei Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, central part 141407 78.66236 15.11063 502428 8732293 
Carex krausei Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, lower part of scree, with Cassiope 384136 79.32371 16.04131 521535 8806295 
Carex krausei Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Dellingstupa. 382798 78.66018 15.11617 502550 8732050 
Carex krausei Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, W part. 387670 79.33399 16.18583 524500 8807500 
Carex krausei Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, W part. 387671 79.33399 16.18583 524500 8807500 
Carex krausei Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, W part. Heath slope.  12894 78.66236 15.11063 502428 8732293 
Carex krausei Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, W part. Heath slope.  247253 78.66236 15.11063 502428 8732293 
Carex krausei Ringhorndalen, Dellingstupa    5223092 8807395 
Carex krausei Ringhorndalen, in the rivervalley between Dellingstupa and the glacier  79.328079 16.228915   
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, moist depression  384148 79.33577 16.12817 523305 8807675 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Dellingstupa. 351048 79.33577 16.12817 523305 8807675 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S slope of  Dellingstupa. 351175 79.33412 16.15195 523800 8807500 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S slope of Dellingstupa, scree 384176 79.33412 16.15195 523800 8807500 
Comastoma tenellum Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, E part 387760 79.32485 16.23319 525500 8806500 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Flatøyrdal N-side, S facing. 351172 79.28955 16.08455 522500 8802500 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, 384070 79.28955 16.08455 522500 8802500 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, 384083 79.28916 16.05486 521885 8802445 
Comastoma tenellum Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, S facing. 351171 79.28916 16.05486 521885 8802445 
Comastoma tenellum Indre Wijdefjorden E: Nordskråninga av Flatøyrdalen, 1,5-3,5 km E for utløpet 21295 79.284001 15.990855 520567 8801846 
Comastoma tenellum North side of Flatøyrdalen (below Cookbreen) east side of Wijdefjord, 1994 79.28314 16.10452 522928 8801792 
Comestoma tenellum Between Ringhorndalen and Dalshøgda, hillside towards the coast  79.3305 15.955788   
Comestoma tenellum Ringhorndalen, N of river,  hill  196  79.32134899 16.04651903   
Draba oblongata aff. Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, lower part of scree, with Cassiope 384151 79.33371 16.12747 523295 8807444 
Draba oblongata aff. Ringhorndalen, Dellingstupa    524780 8807340 
Erigeron uniflorus  Flatøyrdalen, N side  79.286864 16.101798 522864 8802207 
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Vitenskapelig navn Lokalitet Katalog-
nummer 

Breddegrad Lengdegrad Øst Nord 

Erigeron uniflorus  Ringhorndalen, Dellingstupa  79.332619 16.199588   
Erigeron uniflorus  Ringhorndalen, Dellingstupa    5223307 8807668 
Erigeron uniflorus  Ringhorndalen, Dellingstupa    524780 8807340 
Erigeron uniflorus  Ringhorndalen, Dellingstupa  79.33262 16.1936   
Erigeron uniflorus  Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side 387753 79.33434 16.08905 522500 8807500 
Erigeron uniflorus  Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, central part 387685 79.33399 16.18583 524500 8807500 
Erigeron uniflorus  Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, E part 387763 79.32485 16.23319 525500 8806500 
Festuca ovina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, central part 387686 79.33399 16.18583 524500 8807500 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Dellingstupa. 351156 79.33371 16.12747 523295 8807444 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, lower part of scree, with Cassiope 384156 79.33371 16.12747 523295 8807444 
Festuca ovina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Heimdalshallet 387667 79.29883 15.98898 520500 8803500 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Heimdalshallet between Ringhorndal and Flatøyrdal. 351085 79.29263 15.96672 520050 8802800 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Heimdalshallet betw. Ringhorndal and Flatøyrdal, dry arctic steppe heath 384034 79.29263 15.96672 520050 8802800 
Festuca ovina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Heimdalshallet S part 387827 79.28987 15.98816 520500 8802500 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, 384075 79.28955 16.08455 522500 8802500 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, depressions in arctic steppe heath 384103 79.28917 16.05293 521845 8802445 
Festuca ovina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Heimdalshallet 387666 79.28881 15.96854 520095 8802375 
Festuca ovina Wijdefjorden SE: Heimdalshallet betw. Ringhorndal and Flatøyrdal, shallow meadow depressions 384027 79.28796 15.95545 519825 8802275 
Festuca ovina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, E part 387721 79.28025 16.17995 524500 8801500 
Festuca ovina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, E part 387722 79.28025 16.17995 524500 8801500 
Festuca ovina Along the coast between Flatøyrdalen and Ringhorndalen    52009 8802376 
Festuca ovina Flatøyrdalen, N side    523166 8802086 
Festuca ovina Ringhorndalen, Dellingstupa    524740 8807300 
Festuca ovina Ringhorndalen, Dellingstupa    524787 8807352 
Kobresia simpliciuscula Wijdefjorden, E side. N side of entrance of Flatøyrdalen, 0,5 km from the sea. 135042 79.28585 15.990283 520552 8802052 
Kobresia simpliciuscula subholarctica Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, W part, arctic steppe & mire areas 387817 79.28955 16.08455 522500 8802500 
Kobresia simpliciuscula subholarctica Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, 384095 79.28575 16.02851 521345 8802055 
Kobresia simpliciuscula subholarctica Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side, 384094 79.28575 16.02851 521345 8802055 
Kobresia simpliciuscula subholarctica Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side. 351128 79.28575 16.02851 521345 8802055 
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Vitenskapelig navn Lokalitet Katalog-
nummer 

Breddegrad Lengdegrad Øst Nord 

Kobresia simpliciuscula subholarctica Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side. 351167 79.28573 16.02851 521345 8802052 
Luzula spicata Ringhorndalen, Dellingstupa, under cliffs (ca 170moh)  79.33262 16.1936   
Minuartia stricta Ringhorndalen, in the rivervalley between Dellingstupa and the glacier  79.328079 16.228915   
Pinguicula alpina Ringhorndalen, Dellingstupa  79.33235 16.16043 523979 8807306 
Pinguicula alpina Ringhorndalen, Dellingstupa    523092 8807395 
Pinguicula alpina Ringhorndalen, Dellingstupa  79.32748 16.235374   
Pinguicula alpina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, C part 387836 79.33417 16.13744 523500 8807500 
Pinguicula alpina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, central part 387689 79.33399 16.18583 524500 8807500 
Pinguicula alpina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, central part 387690 79.33399 16.18583 524500 8807500 
Poa alpina alpina Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Ringhorndalen N side, C part 387837 79.33417 16.13744 523500 8807500 
Poa alpina alpina Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Delling- stupa, lower part of scree, with Cassiope 384158 79.33371 16.12747 523295 8807444 
Poa alpina alpina Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, Dellingstupa. 351152 79.33371 16.12747 523295 8807444 
Poa alpina alpina Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, W part. 351138 79.32105 16.0442 521600 8806000 
Poa alpina alpina Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, S facing steep slope of hill 202, W part. Cliffs and scree 384125 79.32105 16.0442 521600 8806000 
Poa alpina alpina Ringhorndalen, Dellingstupa  79.33262 16.1936   
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden SE: Ringhorndal S side. 351151 79.30764 15.99437 520595 8804485 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden SE: Heimdalshallet S of Ringhorndal. 351143 79.30705 16.07664 522300 8804450 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden, E side. W slope of Heimdalkampen, 2 km N of Flatøyrdalen. 135003 79.303 16.05 521756 8803988 
Puccinellia svalbardensis Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Heimdalshallet 387746 79.29883 15.98898 520500 8803500 
Puccinellia svalbardensis Ny Friesland, Widjefjorden, E-side. I km S of the outlet of Ringhorndalselva. 201328 79.29795 15.941667 519521 8803386 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden, E side. W slope of Heimdalkampen, 2 km N of lower Flatøyrdalen. 135004 79.297 16.041 521582 8803315 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden SE: Heimdalshallet between Ringhorndal and Flatøyrdal. 351204 79.29263 15.96672 520050 8802800 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden, E side. N side of the mouth of Flatøyrdalen, 2 km from the sea. 135005 79.291 16.056 521905 8802651 
Puccinellia svalbardensis Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, W part, arctic steppe & mire areas 387822 79.28955 16.08455 522500 8802500 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden E side, N side of entrance of Flatøyrdalen, 200 m from the sea. 967444 79.288 15.984 520417 8802290 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side. 351157 79.2867 16.01366 521035 8802155 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden SE: N side of lower Flatøyrdalen. 351107 79.28665 16.01438 521050 8802150 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden SE: Flatøyrdalen N side. 351158 79.28637 16.00495 520855 8802115 
Puccinellia svalbardensis Wijdefjorden, E-side. N.side of entrance of Flatøyrdalen, 3-400 m from the sea. 201332 79.286267 16.0068 520894 8802104 
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Vitenskapelig navn Lokalitet Katalog-
nummer 

Breddegrad Lengdegrad Øst Nord 

Puccinellia svalbardensis Indre Wijdefjorden E: Nordskråninga av Flatøyrdalen, 1,5-3,5 km E for utløpet 21071 79.284001 15.990855 520567 8801846 
Puccinellia svalbardensis Indre Wijdefjorden E: Åsen mellom indre Flatøyrdalen og sysselmannshytta sør for utløpet av Ringhorn 21072 79.28394 16.010122 520967 8801846 
Puccinellia svalbardensis Ny-Friesland: Wijdefjorden E: Flatøyrdalen N side, E part 387732 79.28025 16.17995 524500 8801500 
Puccinellia svalbardensis Ringhorndalen, north of the river below high 202.    521394 8806164 
Vaccinium uliginosum microphyllum Wijdefjorden SE: Ringhorndalen N side, plain below  Dellingstupa. 351055 79.33293 16.12061 523155 8807355 
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Appendiks 3 Insekter registrert i området Ringhorndalen og Flatøyrdalen i 2015 og 2017. Arter som ikke er nærmere kommentert, kan betraktes som relativt 
vanlige, med flere funnsteder på Svalbard. 
 
LEPIDOPTERA (Sommerfugler) 
Plutellidae 
 Plutella polaris Zeller, 1880 Ett individ funnet i Ringhorndalen i 2015 (79.3358°N 16.1289°E). Arten er ikke påvist  
  på Svalbard siden 1873, og heller ikke kjent fra andre deler av Europa eller Nord-Amerika. 
Noctuidae 
 Apamea exulis (Lefèbvre, 1836)  Imago observert i 2015, og larve innsamlet i 2017 (79.3326°N 16.1996°E);  
  begge i Ringhorndalen. Arten er sjelden på Svalbard. 
Pyralidae 
 Pyla fusca (Haworth, 1811) Tallrik både i Ringhorndalen og Flatøyrdalen (2015). Arten er sjelden på Svalbard.  
 
DIPTERA (Tovinger)  
Culicidae  
 Ochlerotatus nigripes (Zetterstedt, 1838)  
Chironomidae 
 Diamesa arctica (Boheman, 1865) 
 Orthocladius gelidorum (Kieffer, 1923) 
 Orthocladius sp. 01 Ubeskrevet art; kjent fra flere lokaliteter på Svalbard. 
 Chaetocladius holmgreni (Jacobson, 1898) 
 Limnophyes eltoni (Edwards, 1921) 
 Psectrocladius limbatellus (Holmgren, 1869) 
 Chironomus lugubris Zetterstedt, 1850 
 Chironomus sp. 1TE Ubeskrevet art; kjent fra flere lokaliteter på Svalbard. 
 Micropsectra insignilobus Kieffer, 1924 
Trichoceridae 
 Trichocera borealis Lackschewitz, 1934 
Empididae 
 Rhamphomyia caudata Zetterstedt, 1838 
Sphaeroceridae 
 Norrbomia fumipennis (Stenhammar, 1855) 
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DIPTERA (Tovinger) (forts.)  
Mycetophilidae 
 Boletina sp. A Ubeskrevet art; kjent fra flere lokaliteter på Svalbard. 
 Boletina sp. B Ubeskrevet art; kjent fra flere lokaliteter på Svalbard. 
 Boletina maculata Holmgren, 1870 
 Coelosia tenella  Staeger, 1840  
 Rymosia lacki Edwards, 1935 
 Exechia frígida (Boheman, 1865) 
 Brevicornu fuscipenne (Staeger, 1840) 
Sciaridae 
 Lycoriella vitticollis (Holmgren, 1883) 
 Lycoriella modesta (Staeger, 1840) 
 Camptochaeta delicata (Lengersdorf, 1935) 
 Schwenckfeldina tridentata (Rübsaamen, 1898 
Anthomyiidae 
 Delia echinata (Seguy, 1923) Ny art for Svalbard. Flere funn fra Flatøyrdalen (79.2876°N 16.0394°E)  
  og Ringhorndalen (79.3331°N 16.1288°E) i 2015.   
Syrphidae 
 Parasyrphus tarsatus (Zetterstedt, 1838) 
Muscidae  
 Spilogona alpica (Zetterstedt, 1845) 
 Spilogona denudata (Holmgren, 1869) 
 Spilogona megastoma (Boheman, 1866) 
Calliphoridae 
 Cynomya mortuorum, (Linnaeus, 1761) Ringhorndalen (79.3331°N 16.1288°E). Andre funn på Svalbard; også kjent fra  
  Fjortende Julibukta.   
  



  

41 

 

HYMENOPTERA (veps) 
Braconidae 
 Microplitis coactus Lundbeck, 1896 Ringhorndalen. Ny for Svalbard.  
 Aphidius leclanti Tomanovíc & Chaubet, 2013 
 Diaeretellus svalbardicum Tomanovíc & Chaubet, 2013 
 Aphidius sp.  Ringhorndalen. Mulig ubeskrevet art.  
Diapriidae 
 Zygota sp.  Ringhorndalen. Mulig ubeskrevet art.  
Ichneumonidae 
 Plectiscidea sp.  
 Mesochorus gelidus Dasch, 1971 Ikke rapportert fra Svalbard, men flere upubliserte funn finnes. 
 Aclastus gracilis  (Thomson, 1884)   
 Stenomacrus micropennis Jussila, 2006 Ikke rapportert fra Svalbard, men flere upubliserte funn finnes. 
COLEOPTERA (biller) 
Carabidae 
 Amara quenseli (Schoenherr, 1806) Ringhorndalen og Flatøyrdalen. Arten er ellers kun kjent fra Ossian  
  Sarsfjellet ved Kongsfjorden  
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Appendiks 4. Liste over bestemte moseprøver innsamlet i Ringhorndalen, Dellingstupa juli 2015 
 
Aulacomnium palustre 
Aulacomnium turgidum 
Bryum cf. nitidilum 
Bryum pseudotriquetrum 
Campylium protensum 
Campylium stellatum 
Cyrtomnium 
hymenophyllum 
Distichium capillaceum 
Encalypta longipes 
Hennediella heimii 
Leptobryum pyriforme 
Lophozia bantriensis 
Lophozia pellucida 
Lophozia polaris 
Lophozia sp. 
Myurella tenerrima 
Onchoporus wahlenbergii 
Philonotis tomentella 
Pohlia cf. nutans (sterile) 
Pohlia drumondii 
Polytrichastrum alpinum 
Polytrichum sp 
Sanionia uncinata 
Sauteria alpina 
Splachnum vasculosum 
Tomentypnum nitens 
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Appendiks 5 Oversikt over antall OTUs (operational taxonomic unit) identifisert på 10 rotsystemer (5 fra 
steppeområdet ytterst i Ringhorndalen, 5 fra kantlynghei ved Ringhorndalen, Dellingstupa) av harerug 
(Bistorta vivipara) ved hjelp av amplikonsekvensering av ITS regionen. I mange tilfeller kunne ikke OTUene 
identifiseres nærmere enn til slekt. Vi gjør oppmerksom på at antall OTU ikke kan tolkes direkte som arter, 
men kan brukes som relative mål på artsrikdom. 

 
 Slekter Kun Steppeområdet Begge steder Kun Dellingstupa Totalt 

Brunhatter (Alnicola)  1 2 3 
Fingersopp (Clavulina) 2  1 3 
Slørsopp (Cortinarius) 34 22 12 68 
Sandbeger (Geopora) 16 19 11 46 
Reddiksopp (Hebeloma) 3 3 18 24 
Trevlesopp (Inocybe) 11 1 5 17 
Lakssopp (Laccaria)  1 1 2 
Riske (Lactarius)   1 1 
Talgsopp (Sebacina) 40 3 4 47 
Fløyelshinne (Tomentella ) 107 13 15 135 
Cadophora finlandica (DSE sopp) 1   1 
Helvella 5   5 
Dvergknoller (Hymenogaster) 1   1 
Antall OTU ("arter") 220 63 70 353 
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