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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. Denne delen er allerede rapportert grundig i rapporten som allerede er 
publisert (https://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/Rapportar/kartlegging-av-
ringhorndalen/). 

Hovedmålsettingen med den andre søknaden som det rapporteres på her («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. Dette ble gjort via genetiske analyser av arter i området som så ble sammenlignet med genetisk 
materialet fra andre lokaliteter, samt DNA analyse av en sedimentkjerne fra et vann i munningen av 
Ringhorndalen, hvor organisk materialet har akkumulert fra slutten på siste istid og frem til i dag. 

 Studenter på jakt etter ferske sedimentprøver i vannet hvor den analyserte sedimentkjernen er hentet 
fra. Foto: Pernille Bronken Eidesen 

https://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/Rapportar/kartlegging-av-ringhorndalen/
https://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/Rapportar/kartlegging-av-ringhorndalen/
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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. Detaljer rundt dette er grundig rapportert og dokumentert i den første rapporten fra dette 
prosjektet (14/108), mens vi her kun rapporterer på de historiske analysene; både basert på historiske DNA 
prøver av en sedimentkjerne fra en innsjø, samt genetiske sammenligninger mellom et utvalg arter fra 
området og mulige kildeområder. Våre analyser viser at dette området ble kolonisert svært tidlig etter siste 
istid. Sedimentkjernen undersøkt for historisk DNA viste seg å inneholde det eldste daterte fossile 
plantematerialet kjent fra Svalbard etter isen trakk seg tilbake. Plantesammensetningen av 
sedimentkjernen basert på analyser av historisk DNA støtter en mer varmekjær vegetasjon i første halvdel 
av Holocene. Sekvensanalyser av de to varmekjære bakkestjerneartene i området, Erigeron uniflorus og E. 
eriocephalus har så langt ikke gitt nok sekvensvariasjon til å si noe om mulig kildeområde og 
innvandringsvei av disse artene, mens sekvensanalyse av blokkebær (Vaccinium uliginosum) avdekket en ny 
genetisk haplotype for Svalbard, som tidligere kun er registrert i populasjoner fra Grønland og Canada. 
Dette tyder på at forfedrene til dagens blokkebær i Ringhorndalen har kommet vestfra. 

Bakgrunn 

De senere årene er det funnet flere nye arter for Svalbard i området rundt Ringhorndalen, Wijdefjorden, og 
en rekke nye lokaliteter for sjeldne og rødlistede arter (Elvebakk & Nilsen, 2002; Elvebakk & Nilsen, 2011; 
Eidesen et al., 2013; Elvebakk & Nilsen, 2016). Etter vår siste registreringer i 2017, inneholder området den 
største artsrikheten av karplanter registrert i samme området på Svalbard, med hele 124 arter, hvorav 
mange varmekjære arter, og flere finnes kun her. Tidligere har Colesdalen vært regnet som det mest 
artsrike området med 89 arter (Alsos et al., 2004).  

Det høye artsantallet og artssammensetningen understreker det spesielle klima og de særegne 
jordbunnsforholdene i dette området, og gjør at dette området kan defineres som en «arktiske 
hot-spot». Men har dette alltid vært slik, eller har denne hot-spoten oppstått nylig? Et av våre 
forskningsspørsmål i Ringhorndalprosjektet var knyttet til områdets historie. Vi søkte blant 
annet svar på følgende spørsmål: 

Representerer vegetasjon i Ringhorndalen kun levninger av en mer varmekjær biota med større 
utbredelse på Svalbard under varmeperioden etter siste istid, eller har denne unike 
artssammensetning etablert seg nylig, og muligens som et resultat av dagens klimaendringer? 

Vår arbeidshypotese var at den varmekjære vegetasjonen i Ringhorndalen var restene av en 
vegetasjon med større utbredelse på Svalbard under varmeperioden etter siste istid (ca. 9000–
5000 år siden; Hyvärinen 1970, Birks 1991, Miller et al. 2010). For å teste vår hypotese, ble det 
gjennomført en analyse av historisk DNA fra området, samt at noen arter ble undersøkt i et 
fylogeografisk rammeverk.  
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Metode 

Analyse av enkeltarter 
Fylogeografiske metoder betyr at vi undersøker slektskap mellom populasjoner, fortrinnsvis 
ved molekylærgenetiske metoder. Slike metoder kan vise hvor arter vi i dag finner på Svalbard 
har hatt sine kildeområder og hvilke vandringsveier de har fulgt til sine nåværende områder. 
De kan også fortelle om populasjoner har vært isolert over lengre tid. Bakdelen med slike 
analyser er at vi kun kan ta prøver fra områder hvor arten finnes i dag, og man må ekstrapolere 
ut i fra det. 

Gjennom to studentprosjekter ble det ekstrahert DNA og sekvensert prøver fra totalt tre 
varmekjære arter; snøbakkestjerne (Erigeron uniflorus), ullbakkestjerne (E. eriocephalus), og 
blokkebær (Vaccinium uliginosum). 

DNA isolering ble gjort ved Qiagen Plant mini kit etter produsentens protokoll, PCR ble gjort etter protokoll 
som beskrevet i Eidesen et al (2007) med små justeringer, og rensing av PCR produkt ble gjort ved SPRI 
(DeAngelis et al., 1995). Sekvensering ble gjort ved GATC Biotech AG, Tyskland. For Erigeron artene ble to 
regioner sekvensert; en kloroplastregion (trnL-trnF)(Taberlet et al., 1991) og en nukleær region av rDNA, ITS 
(Internal transcribed spacers) via primerne ITS-1/ITS-4 (White et al., 1990). For Vaccinium uliginosum ble 
også ITS sekvensert (primere ITS4 /ITS5P)(White et al., 1990; Möller & Cronk, 1997), samt to 
kloroplastregioner sekvensert (trnL-trnF og trnS/trnG)(Hamilton, 1999). 

Analyse av historisk DNA fra sedimentkjerne 
Sommeren 2016 ble det gjort kjerneboringer for klimarekonstruksjon i et av vannene ytterst i 
Ringhorndalen via et prosjekt knyttet til avdeling for 
Arktisk geologi ved UNIS. Vår felles interesse for dette 
område ga oss et stort potensiale for samarbeid. En av 
disse kjernene inneholdt mye organisk materiale (Figur 
1). Fra denne kjernen ble det samlet DNA prøver fra 
ulike dybder (dvs. av ulik alder). Disse ble tatt under 
strenge prosedyrer for å unngå kontaminering på et 
laboratorium i København. Fossilprøver for datering ble 
også tatt her. 

Prøvene ble så fraktet til Tromsø, og videre behandlet 
ved et spesialbygget laboratorium ved Tromsø Museum, 
hvor de har spesialisert seg på analyse av historisk DNA. 
Herfra og ut hadde vi en masterstudent som hadde 
hovedansvaret for å jobbe frem dataene. Her ble DNAet 
fra 48 prøver ekstrahert, og sendt til sekvensering ved et 
sveitsisk bioteknologi-firma (Fasteris) i Genève. En 
spesiell DNA-barcode som egner seg for historisk DNA 
ble benyttet (Taberlet et al. 2006; Boks 1). Sekvensene 
ble sammenlignet med et referansebibliotek (Sønstebø 
et al. 2010; Willerslev et al. 2014; Soininen et al. 2015). 

Boks 1: DNA-barcoding  
Barcoding betyr strekkoding. I DNA-
barcoding brukes et spesielt gen som en 
unik merkelapp på hver art. Dette genet 
kan sammenlignes med strekkoden som 
dagligvare-forretningene bruker til 
avlesing av pris på en bestemt varetype 
ved kassaapparatet: Alle strekkoder har 
en unik kombinasjon av tykke og tynne 
streker som apparatet søker opp i en 
database for å finne prisen som matcher 
varen. I DNA-barcoding er de tykke og 
tynne strekene byttet ut med de fire 
byggesteinene i DNA-molekylet, og 
databasen matcher denne DNA-koden 
med en art. En typisk strekkode består av 
ca 500-1000 par byggesteiner avhengig 
av hvilken «barcode» man bruker. For 
historisk DNA, hvor DNAet antas å ha 
dårligere kvalitet, brukes kortere 
strekkoder. 
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Som en kalibrering av metoden, kartla vi i 2017 dagens vegetasjon rundt vannet hvor sedimentkjernen ble 
tatt for å få en god oversikt over dagens artssammensetning, samt at vi samlet overflatesediment på 
bunnen av vannet for DNA analyse. Vegetasjonsdataene er presentert, men DNA analysene av de ferske 
sedimentene var dessverre ikke vellykket, og er derfor ikke presentert videre. 

Figur 1. Satelittbilde av den undersøkte vannet ved nordre munning i Ringhorndalen, og kart over 
Wijdefjorden hvor Ringhorndalen er markert (rød prikk). Markeringene på satelittbildet viser stedet der 
kjerneboringene ble gjort (rød stjerne; 79.3383°N, 16.0167°E), samlingsstedene for moderne sedimenter 
(turkise diamanter) og soner for ruteanalyser av dagens vegetasjon (grønne firkanter). 

 

Resultater og diskusjon 

Sekvensanalyser av de to varmekjære bakkestjerneartene i området, Erigeron uniflorus og E. eriocephalus 
har så langt ikke gitt nok sekvensvariasjon til å si noe om mulig kildeområde og innvandringsvei av disse 
artene, mens sekvensanalyse av blokkebær (Vaccinium uliginosum) avdekket en ny genetisk variant for 
Svalbard (i.e. haplotype basert på kloroplast DNA), som tidligere kun er registrert i populasjoner fra 
Grønland og Canada (haplotype E)(Eidesen et al., 2007). Dette tyder på at forfedrene til dagens blokkebær i 
Ringhorndalen har kommet vestfra, og at de har en annen opprinnelse en populasjonene vi kjenner til fra 
Isfjorden, hvor vi finner en annen haplotype (haplotype C)(Eidesen et al., 2007). 

Våre DNA analyser viser at dette området ble kolonisert svært tidlig etter siste istid. Sedimentkjernen 
undersøkt for historisk DNA viste seg å inneholde det eldste daterte fossile plantematerialet kjent fra 
Svalbard etter isen trakk seg tilbake. Resultatene fra vegetasjonsanalyser rundt det undersøkte vannet 
(Figur 2) viste at dagens plantesammensetning er mindre varmekjær enn plantesammensetningen i første 
halvdel av Holocen, som avdekket i analyser av historisk DNA fra sedimentkjernen (Figur 3).  
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Figur 2. Karplanter registrert i august 2017 under vegetasjonsanalyse rundt vannet hvor den undersøkte 
sedimentkjernen i Ringhorndalen ble tatt. 120 ruteanalyser ble gjort i totalt 12 soner rundt vannet. 
Diagrammet viser hvor mange soner artene forekom i. 

Figur 3. Arter og høyere taksonomiske grupper av karplanter funnet i analyser av historisk DNA fra 
sedimentkjerne fra vannet ved nordre munning i Ringhorndalen (modifisert fra Voldstad, 2018) 



8 

 

Konklusjon og planer fremover 

Våre DNA resultater 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). 

Vi jobber for tiden med flere publikasjoner fra prosjektet, inkludert å skrive om Voldstads masteroppgave 
til en publikasjon. Videre jobber vi med å kartlegge flere arter via fylogeografiske metoder. I samarbeid med 
blant annet Josef Elster, Centre for Polar Ecology, University of South Bohemia, Tsjekkia, vil en PhD student 
Viktorie Brožová jobbe videre med disse problemstillingene. 

Takksigelser 

Takk til en rekke ansatte på Tromsø Museum (UiT) som har bidratt til både labanalyse og bioinformatiske 
analyser av historisk DNA, Sysselmannen på Svalbard for lån av hytte, UNIS for økonomisk støtte, logistikk 
og teknisk assistanse i felt og på lab, Lufttransport for effektiv transport, Svalbard miljøvernfond for støtten 
og ellers alle som har bidratt til å gjøre dette prosjektet mulig. 
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