Norske og svenske
artsprosjektet
– to unike prosjekter som i samarbeid
utforsker det biologiske
mangfoldet

E

t stort prosjekt pågår i Norge og Sverige. Hundrevis av forskere og
teknikere drar rundt til myrer, heier og grøftekanter – langt inn i
dype skoger, ut på jorder, høyt til fjells og dypt til havs. På museer
og universiteter på begge sider av landegrensen blir arter beskrevet,
artsbestemt og DNA-strekkodet. Art for art, gruppe for gruppe.

Bild forside: Punktuert kulegullveps Omalus puncticollis
Foto: Alexander Berg (CC BY 4.0).

Foto: Christopher Reisborg

De to landene langt oppe i Norden har slått seg sammen – nå skal endelig
hele det flercellete artsmangfoldet kartlegges, navngis og beskrives. Arbeidet
til blant annet Linné og Sars skal fullføres. Hvilket naboland blir med først,
Danmark, Finland, Island eller kanskje ett av de baltiske landene?

Bli med oss på en liten reise gjennom
det norsk-svenske artsmangfoldet!

Artsprosjektene i Norge og Sverige

– to unike prosjekter i verdensammenheng

Foto: Johan Södercrantz

På begge sider av den norsk-svenske grensen pågår et stort arbeid
med å utforske mangfoldet av flercellete dyr, planter og sopp. Ikke
noe annet sted i verden har to naboland gått sammen om å utforske hele det flercellete artsmangfoldet. Og samarbeidet har gitt
enestående resultater: I de to artsprojektene har det blitt funnet ca
2 400 nye arter for Norge og ca 3 000 arter for Sverige, og av disse
er ca 1 800 arter helt nye for vitenskapen!

2

I

2002 fikk ArtDatabanken ved Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) oppdraget av Regjeringen og Riksdagen
i Sverige om å starte det Svenska artprojektet. Målet
med prosjektet er å identifisere og beskrive alle Sveriges
flercellete organismer gjennom kartlegging, taksonomisk
forskning og støtte til de biologiske samlingene. Artsinformasjonen skulle derette spres gjennom populærvitenskapelig og vitenskapelig publisering.
Sju år senere, i 2009, fikk Artsdatabanken i Norge oppdraget av den norske regjeringen om å starte Artsprosjektet. Målet er å styrke kunnskapen om artsmangfoldet
i Norge, med spesiell vekt på de artene vi vet lite om
idag. Hullene i kunnskapen tettes med årlige utlysninger
av støtte til kartlegging av arter, og med oppbygging av
kompetanse gjennom en forskerskole i biosystematikk.
De to artsprosjektene har samarbeidet på mange områder. Dette er en selvfølge da Norge og Sverige deler mye
av det samme artsmangfoldet. Under innvielsen av den

grenseoverskridende nasjonalparken Kosterhavet/Ytre
Hvaler i 2009 ble det derfor undertegnet en samarbeidsavtale mellom de to landene.
Samarbeidet mellom artsprosjektene skjer for eksempel
gjennom å samordne støtte til forskning og kartlegging av
dårlig kjente artsgrupper som finnes i begge land. Svenske
forskere arbeider i Norge og norske forskere i Sverige,
og det utføres også felles undersøkelser av artsmangfoldet. Taksonomiske eksperter i respektive land har bidratt
med informasjon til databasene som er bygd opp gjennom artsprosjektene, og de har gjort faglige vurderinger
av søknader om støtte til kartlegging og forskning. De to
artsprosjektene er også representert i hverandres rådgivende grupper.
Arter er livsviktige

Det biologiske mangfoldet utgjør grunnlaget for vår eksistens. Ettersom det biologiske mangfoldet består av arter,
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er kunnskap om arter helt fundamentalt for samfunnet
vårt. For å kunne dele kunnskap og informasjon om arter,
må vi kunne kjenne igjen ulike arter og ha navn på artene
(taksonomi).Vi behøver også å vite noe om hvilket slektskap de har med hverandre (systematik/fylogeni). Denne
typen kunnskap er en forutsetning for annen forskning på
arter (fysiologi, økologi m.m.) og er grunnleggende for en
kunnskapbasert forvaltning av naturen. Og sist, men ikke
minst, behøver vi god kunnskap om arter for at Norge og
Sverige skal kunne leve opp til internasjonale forpliktelser
om å ta vare på arter og naturtyper.
Når artsprosjektene startet fantes det mange artsgrupper som var så dårlig kjent at det ikke var mulig å utføre meningsfulle studier av eksempelvis artenes økologi
og eventuelle økosystemtjenester. Nå er situasjonen betydelig bedre, selv om det fremdeles er veldig mye igjen
å gjøre. Mange arter riskerer å dø ut før vi overhodet får
kunnskap om at de finnes.
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Norges miljø- og utviklingsminister Erik
Solheim og Sveriges miljøminister Andreas
Carlgren undertegnet i 2009 en overenskomst
om samarbeid mellom landenes artsprosjekter. I bakgrunnen Kong Carl XVI Gustaf og Kronprins Haakon.
Foto: Gunnar Seijbold.

Kunnskapseksplosjon

Gjennom artsprosjektene er det hittil funnet ca funnet ca
2 400 nye arter for Norge og ca 3 000 for Sverige. Blant
disse finner vi omtrent 1 800 verdensnyheter, det vil si arter som er helt nye for vitenskapen. Rundt 4/5 av de nye
artene er insekter og andre landlevende og akvatiske virvelløse dyr, og 1/5 er alger, moser, lav og sopp.
Mange av de nye insektene i Sverige er oppdaget gjennom det Svenska Malaisefälleprojektet, som er finansiert
av Svenska artprojektet. I løpet av tre år ble det samlet inn
80 millioner insekter i 75 såkalte malaisefeller som var utplassert over hele Sverige. Disse utgjør nå verdens største
insektsamling, som så langt har vært studert av 125 forskere fra 24 land. Blant de mange nye insektsartene finnes
det en ny gallmyggart, som har fått navnet Aprionus victoriae, for å hedre Svenska artprojektets beskytter H.K.H.
Kronprinsesse Victoria. Samme forsker som fant denne
nye gallmyggarten har også oppkalt en helt ny slekt av
gallmygg etter Svenska artprojektet: Svenartia.
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I Norge er det satt i gang kartlegging av et bredt spekter av dårlig kjente artsgrupper, på høyfjellet og i lavlandet, i skogen, i fjæresonen og på store havdyp og i bekker
og innsjøer. Den omfattende kartleggingen har bidratt til
en sterk vitalisering av norske fagmiljøer som arbeider
innenfor biosystematikk. Gjennom Artsprosjektet bygges
det gradvis opp bedre kunnskap om hvilke arter som finnes i Norge, hvor i landet de finnes og i hvilken naturtype
de lever. Dette er viktige bidrag til en kunnskapsbasert
forvaltning og bidrar blant annet til å styrke faggrunnlaget
for rødlistevurderingene. Det er også etablert innholdsrike referansesamlinger av høy standard ved universitetsmuseene, hvor flere er unike i verdensammenheng.
Nasjonalt og internasjonalt samarbeid som er etablert
gjennom den omfattende kartleggingen, har vært helt
sentralt for å få til dette kunnskapsløftet. Gjennom dette
har forskere, studenter og teknikere fra inn- og utland hatt
en arena for å møtes og utveksle kunnskap og kompetanse om arter.
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1. Norske og svenske forskere og studenter på vei for å kartlegge moser i
Jotunheimens høyfjellsområder. Foto: Torbjørn Høitomt, B
 ioFokus (CC BY 4.0).
2. Innsamling av svamper fra det arktiske undervannsfjellet Schulzt-massivet i
Grønlandshavet. Foto: Hans Tore Rapp, Universitetet i Bergen (CC BY 4.0).
3. Kompetanseoverføring mellom norske og svenske lav-forskere og studenter på nettverksamling i Finnmark. Foto: Mika Bendiksby, NTNU Vitenskapsmuseet (CC BY 4.0).
4. Svensk ekspert samler inn jordprøver og kartlegger artsmangfoldet av meitemarker i Norge. Foto: Endre Willassen, Universitetet i Bergen (CC BY 4.0).
5. Flekkmose Blasia pusilla er en levermose, som er en av de store artsgruppene i planteriket som utforskes. Foto: Kristian Hassel, NTNU Vitenskaps
museet (CC BY 4.0).
6. Kartlegging av soppmygg i bregnedominert løvskog i nordøstlige områder
av Norge. Foto: Yudai Okuyama, Universitetet i Tromsø (CC BY 4.0).
7. Innsamling av svamper ved hjelp av ROV utstyrt med sugepumpe ved
varme undervannskilder i Norskehavet. Foto: Hans Tore Rapp, Universitetet i
Bergen (CC BY 4.0).
8. Slørsoppen Cortinarius bayeri er en liten og ny art for Norge som vokser i
sandfuruskog. Foto: Tobias Frøslev, Københavns Universitet (CC BY 4.0).
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Karbonholderne

Sumptorvmose Sphagnum palustre. Foto: Tomas Hallingbäck

Moser er en gammel og variert artsgruppe som antakelig oppsto
for 475 millioner år siden. De er små og primitive planter som
trives best der det er fuktig - i myra, i skogen eller på fjellet. Ingen
andre planteslekter er viktigere for karbonbalansen enn torvmosene som holder på minst en tredel av alt karbon på jorda. Norge
og Sverige sin moseflora er en av de mest artsrike i Europa og
omfatter omkring 1 200 arter som varierer mye i form, størrelse
og farge. Det sier seg selv at det ikke er gjort over natten å bli
ekspert på moser. Gjennom felles innsats har vi nå fått flere brukervennlige verktøy som gjør denne jobben lettere, noe som har
bidratt til å øke interessen for og kompetansen på moser.
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Ingen andre planteslekter er viktigere for
karbonbalansen enn torvmosene som holder
på minst en tredel av alt karbon på jorda.
Gjennom felles innsats har vi nå fått flere
brukervennlige verktøy som gjør jobben lettere
å bli ekspert på moser.
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• nationalnyckeln till sveriges flora och fauna

bryopsida – nyckel i: nyckel
art f
t

Huvudnyckel till nycklarna I–IV
De släkten som nycklas ut redan här ingår även
i nycklarna I och II.

I. Akrokarpa arter – material med sporkapslar
Genera that keys out already here are also
included in keys I and II.

1. Kapsel finns ......................................................... 2
– Kapsel saknas ...................................................... 5

1. Capsule present.............................................. 2
– Capsule absent ............................................... 5

Groddkorn finns. För akrokarp art
(jfr nyckelstegen nedan) som har
groddkorn någonstans på skottet/
bladen/rhizoiderna – se även ................ Nyckel III
s. 71

Gemmae present. Acrocarpous
species (as in dichotomies below)
with gemmae somewhere on the
shoot/leaves/rhiozoids – see also .............. Key III
p. 71

2. Honorgan (med kapselskaft och
kapsel) i toppen av skottet.
(Akrokarpa arter) ..................................... Nyckel I
s. 11
– Honorgan (med kapselskaft och
kapsel) på sidan av stammen eller
på kort eller lång sidogren................................. 3

2. Archegonium (with seta and
capsule) at shoot apex.
(Acrocarpous species) ................................Key I
p. 11
– Archegonium (with seta and
capsule) on the stem or on a
short or long branch ....................................... 3

Här inkluderas även släkten som ej finns representerade i Sverige, men dock i övriga Norden (och som behandlas i Nationalnyckelvolymerna AJ 6–23 resp. 24–36). Följande släkten har ej
tagits med p.g.a. att de sällan eller aldrig har kapslar i Norden:
Breutelia gullhårsmossor, Bryoxiphium svärdmossor, Cyrtomnium
trollmossor, Dicranodontium skuggmossor, Leptodontium groddmossor, Molendoa klyftmossor, Oreas ismossor, Pleurochaete
stäppmossor samt Pseudocrossidium rullmossor.

Also genera not represented in Sweden, but in
Nordic region, are included (as in volumes AJ 6
Encyclopedia of the Swedish Flora and Fauna).
have been omitted from this key as they never,
capsules in the Nordic countries: Breutelia, Bryo
Dicranodontium, Leptodontium, Molendoa, Or
Pseudocrossidium.

Nyckel till delnycklar A–F

3. Blad med en extra bladskiva från
nerven så att det ser delvis dubbelvikt ut ..................................................... Fissidens
fickmossor (delvis); AJ 6–23, s. 223
– Blad enkelt (utan extra bladskiva) ..................... 4

3. Leaf equitant .............................. Fissidens p.p.
AJ–6–23, p. 223
– Leaf not equitant ............................................ 4

4. Kapsel utan peristom. Långa cilier
finns i kanten av honbladen. Bladnerv saknas. På exponerad, sur sten .... Hedwigia
kakmossor; AJ 24–36, s. 276
– Kombination annorlunda................................... 5

4. Peristome absent. Edge of peri
cheatal leaves with long cilia.
Leaves ecostate. On exposed,
acidic rock ........................................ Hedwigia
AJ 24–36, p. 276
– Other combination of characters .................... 5

5. Bladskivans kant tjock. Kraftig,
enkel nerv till bladspetsen eller utlöpande. Tidvis under vatten, t.ex. i
åar ........................................................Cinclidotus
forsmossor; AJ 24–36, s. 175
– Kombination annorlunda................................... 6

5. Leaf margin distinct, thick. Costa
stout, percurrent or excurrent. On
periodically flooded surfaces, e.g.
in rivulets........................................Cinclidotus
AJ 24–36, p. 175
– Other combination of characters .................... 6

6. Mest tuvbildande arter. Skott ofta
ogrenade. (Akrokarpa arter inkl.
vissa ’kladokarpa’ arter) ......................... Nyckel II
s. 42
– Mest mattbildande arter. Skott
ofta grenade. (Pleurokarpa och
vissa ’kladokarpa’ arter) ..................................... 7

6. Predominantely tuftforming spe
cies. Shoots often unbranched.
(Acrocarpous species and some
‘cladocarpous’ species) ............................. Key II
p. 42
– Predominantely matforming
species. Shoots often branched.
(Pleurocarpous and some ‘clado
carpous’ species) ............................................ 7

7. Bladceller, särskilt i nedre delen
av bladet, med vågigt förtjockade
väggar...............................................Racomitrium
raggmossor (delvis); AJ 6–23, s. 131
– Bladceller ej med vågigt förtjockade väggar. (Pleurokarpa arter) ..............Nyckel IV
s. 87

7. Basal laminar cells irregularly
incrassate ............................ Racomitrium p.p.
AJ 6–23, s. 131
– Laminar cells not irregularly
incrassate. (Pleurocarpous species) ...........Key IV
p. 87

Key to keys A–

1. Kapselskaft kraftigt och vårtigt.
Kapsel påfallande stor. Skott
kraftigt reducerat (stam och blad
nästan obefintliga). På ved eller
humus/jord ......................................... Buxbaumia
sköldmossor; AJ 6–23, s. 40
– Kapselskaft tunt med stor eller
liten kapsel. Blad välutvecklade och
ofta med tydlig stam. På olika substrat............. 2

1. Seta stout, papillose
conspicously large.
shoot strongly redu
nonexistent). Grow
humusrich soil ......

2. Kapselskaft kortare än eller lika
lång som kapseln .............................. Delnyckel A
s. 12
– Kapselskaft längre än kapseln ........................... 3

2. Seta and capsule of
or capsule longer th

3. Kapselmynning utan peristom ..........Delnyckel B
s. 17
– Kapselmynning med peristom ........................... 4

3. Peristome lacking ..

4. Kapsel hängande, nickande eller
riktad rakt åt sidan eftersom
kapselskaftet är böjt åtminstone
i fuktigt tillstånd ................................Delnyckel C
s. 20
– Kapsel helt upprätt eller riktad
snett uppåt. Kapselskaft mer eller
mindre rakt, men själva kapseln
kan vara böjd ...................................................... 5

4. Capsule pendulous
cernuous, at least w

5. Kapselhals ansvälld, parasoll-lik
eller på annat sätt tydligt avsatt...... Delnyckel D
s. 24
– Kapselhals ej tydligt avsatt................................. 6

5. Neck of capsule tum
like, or otherwise w

6. Peristom med två tandkransar .......... Delnyckel E
s. 28
– Peristom (åtminstone skenbart)
enkelt.................................................. Delnyckel F
s. 32

6. Peristome double ..

–

–

–

–

–

–
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Seta slender. Leaves
developed. Choice
as well as size of ca

Seta longer than ca

Peristome present ..

Capsule erect or inc
more or less straigh
capsule may be cur

Neck of capsule not

Peristome simple (o
but seemingly singl

Miljøindikatorene

Chaetozone sp. Foto: Arne Nygren, Sjøfartsmuseet Akvariet, Gøteborg (CC BY-SA 4.0).

Leddormer omfatter to hovedgrupper: fåbørstemarker og flerbørstemarker. De første finnes hovedsaklig på land og i ferskvann, mens de siste først og fremst lever i havet. Begge utfører
viktige økosystemtjenester, og mange arter brukes som indikator
arter i miljøovervåkning. Hvis slike indikatorarter minsker i antall, kan det tyde på at økosystemet er i endring. For å kunne
fange opp slike effekter, er det viktig å med sikkerhet kunne skille artene fra hverandre og å vite hvor de lever. Gjennom felles
innsats har Norge og Sverige kartlagt mangfoldet og forsøkt å
utrede slektskapsforhold mellom de ulike artene, et arbeid som
er grunnleggende viktig for denne typen økosystemovervåking.
DNA-analyser har avslørt at artsmangfoldet er mye større enn det
vi tidligere har antatt. Eksempelvis har flere ”velkjente” arter vist
seg å egentlig være større artskomplekser som omfatter mange
arter som ligner hverandre.
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Leddormer omfatter to hovedgrupper:
fåbørstemarker og flerbørstemarker.
Begge utfører viktige økosystem
tjenester, og mange arter brukes som
indikatorarter i miljøovervåkning.
Flerbørstemark i familien Sabellidae.
Illustration: Helena Samuelsson.
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INTERVJU MED FORSKER:

Ellen Larsson
Hvem er du og hva gjør du?

– Jeg er dosent i systematikk og biodiversitet ved Göteborgs universitet, hvor jeg har ansvaret
for de mykologiske samlingene (Herbarium GB).
Hvilken artsgruppe forsker du på?

Jeg forsker på systematikk og artsdiversitet hos stilksporesopper (Basidiomycetes). Min favorittslekt er trevlesopper
(Inocybe) og skogsvokssopper (Hygrophorus).
Fortell om noen spennende funn/resultater!

– I de senere årene har jeg vært på feltarbeid i arktiske og
alpine områder hvor vi har funnet mange nye arter for
Norden, til og med flere som ikke har vært beskrevet tidligere. Da jeg begynte å interessere meg for trevlesopper,
kjente vi til ca. 90 arter i Norden. I dag kjenner vi til 232
arter, og vi har identifisert minst 25 arter til som vi ennå
ikke har navn på.
Hvordan får andre vite om resultatene fra arbeidet ditt?

– Mine forskningsresultater publiseres først og fremst i vitenskapelige tidskrifter, men også i populærvitenskapelige

Ellen Larsson i Sårjåsjaure, Padjelanta. Foto: Gro Gulden.
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som f.eks. Svensk Mykologisk Tidskrift for å bedre nå ut
til våre nordiske amatørmykologer. Jeg bruker også å holde foredrag på møter og konferanser og fortelle om nye
funn og arter som man bør være oppmerksomme på.
I tillegg forsøker jeg å ha god kontakt med amatørmykologer, for å dokumentere og ta vare på deres taksonomisk kompetanse og kunnskap og å sørge for at de private
samlingene blir bevart for framtiden. Dette samarbeidet
har vært svært givende og morsomt.

INTERVJU MED FORSKER:

Hvilken betydning har det svenske artsprosjektet hatt
for deg og dine kollegaer?

Hvilken artsgruppe forsker du på?

– Den økonomiske støtten fra Svenska artprojektet har
vært helt avgjørende for mulighetene mine til å kunne
gjøre en forskningskarriere i mykologi. Svenska artprojektet har også gitt oss som forsker på mindre kjente
artsgrupper en møteplass og nettverk som har vært svært
nyttig. Jeg veileder nå en doktorstipendiat som forsker på
en vanskelig og artsrik gruppe av barksopper som danner
rotsopp (mykorrhiza) med trær og busker i så godt som
alle planteøkosystemer. En stor del av stipendiatstillingen
finansieres av Svenska artprojektet. Det er en stor glede å
kunne få være med å utdanne morgendagens systematikere. Vi behøver dem for å kunne fortsette arbeidet med
å dokumentere og å ta vare på det biologiske mangfoldet.

Inocybe leiocephala. Foto: Ellen Larsson.

Aino Hosia

Hvem er du og hva gjør du?

– Jeg har en doktorgrad i marinbiologi
og jobber som forsker og koordinator for ForBio, forskerskolen i biosystematikk ved Universitetsmuseet i Bergen.
–Jeg jobber primært med nesledyr (rekke Cnidaria) og
ribbemaneter (rekke Ctenophora). For tiden har jeg et pågående kartleggingsprosjekt i Artsprosjektet på pelagiske
polyppdyr (Hydrozoa), dvs. småmaneter og kolonimaneter i norske farvann.
Fortell om noen spennende funn/resultater!

– Gjennom kartleggingen i Artsprosjektet har vi observert
og fått prøver av mange interessante polyppdyr og flere
av de er nye arter for Norge. Vi er i gang med å bygge
opp en database med artsspesifikke DNA-sekvenser eller
strekkoder, som kan bl.a. kan brukes til artsidentifisering
av polyppdyr. Disse genetiske dataene har sammen med
morfologiske undersøkelser bidratt til å avdekke hvilke
arter som forekommer i Norge. Noe vi tidligere trodde
var en art er egentlig flere arter som ligner på hverandre.
Eller omvendt har det vist at noe vi trodde var flere arter
egentlig bare er morfologiske variasjoner innenfor en art.
Mange polyppdyr har en livssyklus som omfatter både
en frittsvømmende manet og en bunnlevende polypp eller hydroide. Manetstadiene er tradisjonelt blitt studert av
planktonforskere, mens polyppgenerasjonen er blitt forsket på sammen med andre bunndyr. Forskere har dermed gjerne beskrevet disse stadiene med to forskjellige
artsnavn, og det har ofte ikke vært kjent hvilken manet
og polypp som hører sammen. Dette har resultert i to forskjellige taksonomier på de samme artene: En basert på de
bunnlevende stadiene, og en annen på de frittsvømmende.
Heldigvis har DNA-sekvensering gjort dette mye enklere: Ved å sammenligne genetiske sekvenser, eller så kalte

DNA-strekkoder, kan vi raskt påvise om en polypp og en
manet hører til samme art eller ikke.
Hvordan får andre vite om resultatene fra arbeidet ditt?

– Våre resultater publiseres i vitenskapelige tidsskrifter og
presenteres i vitenskapelige møter og på konferanser. I tillegg til DNA-sekvenser, bidrar kartleggingen til å oppdatere Artsdatabankens tjenester med ny informasjon om
bl.a. navn og taksonomi og utbredelsen av polyppdyr i
norske farvann. Etterhvert vil også polyppdyrartene som
finnes i Norge presenteres med informasjon i Artsdatabankens digitale leksikon, Arter på nett.
Hvilken betydning har det norske artsprosjektet hatt
for deg og dine kollegaer?

– Satsningen på artsprosjektet har betydd enormt mye ved
å muliggjøre taksonomiske og systematiske studier, som det
ellers finnes begrenset med midler til. For mange artsgrupper er det manglende kunnskap på mangfoldet i Norge, og
for mange er taksonomien dårlig utredet og må ryddes opp
i. Her er det mye arbeid igjen å gjøre. Kunnskap om artsmangfoldet hjelper oss til å bedre forstå samspillet mellom
artene og hvordan økosystemene fungerer. Bedre kunnskap
om artsmangfoldet bidrar også til at vi kan følge med på
endringer i faunaen, når det gjelder f.eks. introduserte arter
eller klimarelaterte endringer. Artsprosjektet har også betydelige synergier med ForBio forskerskolen i biosystematikk, som har som mål å utdanne den neste generasjonen av
nordiske taksonomer og biosystematikere.

Neoturris breviconis, Botrynema ellinore.
Foto: Aino Hosia, Universitetet i Bergen (CC BY-SA 4.0).
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Nedbryterne

Barkhette Mycena meliigena. Foto: Michael Krikorev

Sopp finnes overalt og året rundt. De gir oss uvurderlige økosystemtjenester, men det skjer i det skjulte ettersom de i store deler
av året lever et usynlig liv som et trådlignende nettverk (mycel)
under jorda eller inne i andre substrater. Sopp lever blant annet
i tilknytning til plantenes røtter som rotsopp, og sørger der for å
forsyne plantene med vann og næring. Sopp inngår også i lav og
er de viktigste nedbryterne av dødt organisk materiale i skogene
våre. Hittil har identifisering av sopp i hovedsak vært basert på
den delen av soppen som er synlig og vokser over jorda (fruktlegemet). Men mange arter danner ikke fruktlegemer, og hos de
som gjør det, er fruktlegemet som oftest kortlevende og dannelsen væravhengig. I Norge og Sverige pågår store DNA-undersøkelser av sopp, for å studere soppenes innbyrdes slektskap og
økologi. Det er funnet et stort antall DNA-sekvenser som ikke
kan kobles til noe navn, og artsmangfoldet er langt større enn
hva man tidligere trodde. Forekomsten av fruktlegemer gjenspeiler også i liten grad hvilke sopp som finnes og hvor vanlige de er.
Ved hjelp av DNA-analyser i kombinasjon med undersøkelse av
utseendemessige karaktertrekk hos soppen, legges nå grunnen for
at vi skal få en bedre forståelse av soppenes forekomst, økologi og
roller i ulike økosystemer.
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Sopp finnes overalt og året rundt.
De gir oss uvurderlige økosystemtjenester, men det skjer i det skjulte
ettersom de i store deler av året lever et usynlig liv som et trådlignende
nettverk (mycel).
Narreskål Aleurodiscus amorphus.
Foto: Viacheslav Spirin, Naturhistorisk museum i
Finland (CC BY-SA 4.0).
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Pollenbærerne

Tangdroneflue Eristalinus aeneus. Foto: Krister Hall

Mange insekter bidrar i befruktningen av blomster med å flytte
pollenkorn fra støvbærer til arr. I de senere år har det vært en
nedgang i artsrikdom og tetthet av pollinerende insekter globalt,
og en høy andel av artene er vurdert som truet. De viktigste
pollinatorene i nordlige land som Norge og Sverige er bier og
humler. Omfattende kartlegging gjør at vi i dag har langt bedre
kunnskap om mangfoldet og utbredelsen av disse og andre pollinerende insekter, noe som gir et mer presist kunnskapsgrunnlag for rødlistevurderinger. Nærmere alle arter av bier og humler
som er kjent fra Norge, og flesteparten av de svenske artene i
disse gruppene, er nå registrert med en unik genetisk signatur,
en DNA-strekkode, i et globalt referansebibliotek. Det gjør at
arbeidet med å skille artene fra hverandre blir enklere framover.
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Mange insekter bidrar i befruktningen
av blomster med å flytte pollenkorn
fra støvbærer til arr. De viktigste pollinatorene i nordlige land som Norge
og Sverige er bier og humler.
Kløverhumle, Bombus distinguendus.
Foto: Arnstein Staverløkk, Norsk institutt for
naturforskning (CC BY 3.0).
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Foto: Geir Søli, Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo. CC BY-SA 4.0

FOTO: ??????????????????????????

Kompetansebygging
Dersom vi skal være i stand til å bygge et godt kunnskapskapsgrunnlag om artsmangfoldet, så må vi ha god kompetanse i biosystematikk. Norge og Sverige har i samarbeid gjort en stor
innsats for å løfte denne kompetansen. Et særlig viktig tiltak er
ForBio, forskerskolen i biosystematikk, som finansieres av Artsprosjektet og Forskningsrådet i Norge. ForBio bringer studenter,
forskere og fagmiljøer sammen i en nettverksbasert forskerskole.
Den har et rikt tilbud av praktiske og teoretiske kurs som arrangeres i samarbeid med norske, svenske og andre europeiske
forskningsmiljøer og kurstilbydere. Gjennom artsprosjektene er
det også etablert et betydelig samarbeid med en rekke fagmiljøer
utenfor Norges og Sveriges landegrenser, som tilfører kompetanse vi ikke hadde fra før.
Det svenske artsprosjektet har gitt betydelig økonomisk støtte til
de biologiske museene, for å sikre ivaretakelsen av materiale som
samles inn gjennom prosjektet, samt digitalisere og koordinatsette
tidligere innsamlet materiale. Museumstøtten har gjort det mulig
å også tilsette personer med taksonomisk kompetanse som kan
arbeide med samlinger av dårlig kjente organismegrupper.

Dersom vi skal være i stand til å bygge et godt kunnskapskapsgrunnlag
om artsmangfoldet, så må vi ha god
kompetanse i biosystematikk.
Foto: Mattias Starkenberg.
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Vi bygger løsninger for
artsinformasjon
Artsprosjektene i Norge og Sverige tilbyr løsninger for kvalitetssikret informasjon om arter, og har stor nytte av hverandre
i denne sammenheng. Gjennom dette bidrar de til å bygge opp
og videreutvikle nasjonal og internasjonal infrastruktur for biologisk mangfold. Databasene Artsnavnebasen og den tilsvarende
Dyntaxa, omfatter navn på og klassifisering av nesten samtlige
kjente flercellete arter i henholdsvis Norge og Sverige. Nettjenestene Arter på nett og den tilsvarende Artfakta, presenterer digital informasjon om arter med illustrasjoner, andre hjelpemidler
for artsbestemmelse, utbredelseskart med mer. I Sverige har artsprosjektet også publisert bokverket Nationalnyckeln till Sveriges
flora och fauna. I samarbeid med The Norwegian Barcode of Life
(NorBOL) og The Swedish Barcode of Life (SweBOL), bidrar
artsprojektene til å bygge opp et globalt referansebibliotek med
DNA-strekkoder for verdens arter (BOLD systems). Denne infrastrukturen er, og kommer til å bli, av sentral betydning for
naturforvaltningen i både Norge og Sverige.

Foto: Geir Mogen

Artsprosjektene i Norge og Sverige
tilbyr løsninger for kvalitetssikret informasjon om arter, og har stor nytte
av hverandre i denne sammenheng.
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Foto: Malin Strand.
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Norske og svenske
artsprosjektet
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Det norske og svenske artsprosjektet er viktige for naturforvaltningen i Sverige
og Norge. Hittil er det funnet ca 2 400 nye arter for Norge og ca 3 000 for Sverige. Av disse er ca 1 800 arter er helt nye for vitenskapen!

Så det er bare å brette opp armene og
fortsette med dette viktige oppdraget!

Foto: Christopher Reisborg
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Les mer på:
www.artsdatabanken.no
www.artdatabanken.se
Norske og svenske artsprosjektet har som mål å kartlegge og beskrive artsmangfoldet som utgjør grunnlaget for økosystemene våre.
Denne brosjyren gir et kort overblikk over det pågående arbeidet, med
fokus på det omfattende samarbeidet mellom de to prosjektene.
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