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Klimaendringer 
– spor i museets samlinger

Bjarte Jordal, Endre Willassen, Anne Karin Hufthammer, Tor Tønsberg og Jo Høyer

De vitenskapelige samlingene ved Universitetsmuseet er bygget opp gjennom aktiv 
innsamling over mer enn 100 år. Dette er grunnlag for forskning og dokumentasjon 
av vår kultur- og naturhistorie som gir ny kunnskap om endringer i naturforhold og 
tilpasning.  Ikke minst bidrar de naturhistoriske samlingene innen botanikk, geologi 

og zoologi med nye forståelser av klimaendringer, artsmangfold og tilpasning. 
Her er re eksempler. 

  Fig. 1  Stor snabelsvermer (Deilephila elpenor).
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Den brune skogsneglen er kanskje en av de mest kjente 
eksemplene på at artsmangfoldet nå er i endring ved at 
nye organismegrupper etablerer seg i faunaen. Arten ble 
først registrert i Norge i 1988 og er nå kjent fra store 
deler av landet. Særlig i de vestlige områdene forekom-
mer den nå så langt nord som til Troms. De tidligste 
funnene ble gjort ved Molde og på Sørlandet, noe som 
får selvspredning til å framstå som en urimelig forkla-
ring på de første forekomstene, med mindre arten gan-
ske enkelt var blitt oversett tidligere. 

Blant europeiske miljømyndigheter er denne snegle-
arten nå regnet blant verstingene av invaderende, såkalt 

«invasive» arter.1 Disse er karakterisert ved stor spred-
nings- og formeringsevne. Ofte gjør de skade på det 
vi oppfatter som «naturlige økosystemer» og / eller på 
jord- og hagebruk.

En regner at ca. 12 000 arter ikke er opprinnelig hjem-
mehørende i Europa. Utvilsomt må storparten av dette 
skrives på kontoen for direkte eller indirekte spredning 
som følge av menneskelig aktivitet. Men i lengre tids-
løp blir skillet mellom menneskeskapt og vill natur mer 
diffust og det opprinnelige geografiske hjemmeområdet 
for en art er ikke alltid like åpenbart. Det som er sikkert 
er at klima er en av de mest fundamentale miljøfakto-

Vestnorsk klima – bra for brunskogsnegl

Insekter sprer seg nordover
En arts utbredelse er bestemt av dens evo-
lusjonære historie og tilpasninger til miljø. 
Dersom miljøet endres vil dette påvirke over-
levelse av individer og derav gi endringer i 
utbredelse. I vårt relativt kjølige klima kan 
økt gjennomsnittstemperatur medføre større 
overlevelse og dermed etablering av nye livs-
kraftige populasjoner. 

På samme måte som arter gradvis flyttet seg 
nordover etter siste istid som en følge av var-
mere klima, så registreres nå en stadig utvi-
delse av nordgrensen for en rekke norske in-
sektarter. En av de mest lettkjennelige artene 
som nå ekspanderer er tussmørkesvermeren 
stor snabelsvermer (Deilephila elpenor). 
Denne sprer seg både nordover og innover i 
høyereliggende dalstrøk. Det er godt mulig 
at denne arten utnytter den gjennomsnittlige 
høyere sensommer-temperaturen som har 
vært de siste 25 år. 
(Bjarte Jordal)
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  Fig. 2. Kart som viser kjente funn av stor snabelsver-
mer i Norge, hvor ulik farge indikerer ulike tidsperioder 
for første registrering av arten. Grafen nederst viser tem-
peraturutviklingen (august) på Vestlandet siste 65 år.
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rene som begrenser artenes tilpasninger og utbredelser i 
tid og rom. Hatteland og kolleger viste i 2013 med «ni-
sjemodellering» at klimafaktorer forklarer det meste av 
det store utbredelsesbildet for brunskogsneglen i vårt 
land. 

De første eksemplarene av den brune skogsneglen i 
våre vitenskapelige samlinger ble identifiserte som 
Arion lusitanicus. Blant mange foreslåtte norske navn 
var «spansk veisnegl» som vitner om at dette ble for-
stått som en opprinnelig sørlig art. Men nærmere sam-
menligninger av ytre og indre karakteristika viste at 
sneglen slett ikke var Arion lusitanicus, men en annen 

art, Arion vulgaris. På toppen av dette har nye DNA-
undersøkelser vist at den feilidentifiserte «spanske vei-
sneglen», A.vulgaris, ikke engang synes å forekomme i 
Spania 2, men at det opprinnelige utbredelsesområdet er 
i Sentral-Europa, 

Moderne DNA-teknikker gir ikke bare muligheter for å 
avsløre slike forhold. Genetiske undersøkelser kan også 
gi svar på om en populasjon har etablert seg ved utset-
ting eller ved naturlig utvidelse av artens utbredelse. 
En kan også rekonstruere svingninger i populasjonenes 
størrelse gjennom tid og relatere slike til forhistoriske 
endringer i klimatiske forhold. (Endre Willassen)

Under siste istid (115000 til 10000 før nåtid) var det flere 
isfrie perioder i deler av Norge. I Hamnsundhelleren og 
Sjonghelleren på Sunnmøre er det funnet tusenvis av 
bein, 36 – 28 tusen år gamle, av fugler, fisk og pattedyr. 
 Marine fuglearter og sel dominerer, men her er 
også bein av arter som reinsdyr og rype, antakelig dratt 
inn i hulene av fjellrev.  Hulefunnene fra Sunnmøre viser 
at det under denne delen av istiden ikke bare var kyst-

klipper som var isfrie, men også større områder, hvor 
det har vært livsbetingelser for landlevende pattedyr og 
fugl. 
(Anne Karin Hufthammer)

Ikke alltid is under istiden

  Fig 3. Brunskogsnegler, Arion vulgaris på glass. Lenge trodde zoologene at den nyankomne arten var Arion lusitanicus. Dette viste seg ved 
nærmere undersøkelser å være feil.
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  Fig 4. Under. Tusenvis av bein 
av fisk, fugl og pattedyr  fra en 
arktisk fauna ble funnet  i de 
tykke leirlagene i Hamnsund-
helleren. Helleren ligger i dag 
60 moh., men for vel 30 000 
år siden lå hulen ved stranden.

 Fig 5. til Høyre. 30 000 år 
gamle bein fra Skjonghelleren.
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Den varmekjære og iøynefallende 
laven liten eikelav (Flavoparme-
lia soredians) sprer seg nordover i 
Europa.     

Det første funnet i Skandinavia var 
i 2010, i Skåne i Sverige. Nylig ble 
den funnet som ny art i Norge ved 

Stavanger. Selv om mye tyder på at 
arten kom hit ved menneskets hjelp 
som blindpassasjerer på trær kjøpt 
fra Tyskland og Nederland for ut-
planting i f.eks. alléer, har trolig 
det varmere klimaet vært med på å 
gjøre denne spredningen nordover i 
Europa mulig.  

Det første funnet av liten eikelav 
i Norge ligger i lavherbariet ved  
Universitetsmuseet i Bergen. 
(Tor Tønsberg)

  Fig. 6. Det første funnet i Norge av liten 
eikelav, innsamlet av Endre Nygaard 2013 
(BG-L-98015 er på  Universitetsmuseet, Foto: 
Einar Timdal ).

Liten eikelav - en klimabetinget nyinnvandrer?
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