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Skogvevkjerring Oligolophus
tridens funnet i Finnmark
Per Djursvoll og Trond Andersen

Skogvevkjerringa Oligolophus tridens
(C.L. Koch, 1836) ble funnet på flere
lokaliteter i Finnmark i 2010. Selv om
den trives best i løvskoger i lavlandet i
Sør-Norge, forekommer den helt nord
til 70.5o Nord.
I 2010 ble Artsprosjektet «Insekter knyttet til ferskvann og fuktige habitater i
Finnmark» initiert. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Universitetsmuseet

i Bergen, Naturhistorisk Museum i Oslo
og NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim
og er hovedsakelig rettet mot vannteger,
vårfluer og ulike tovingefamilier. Feltarbeidet ble foretatt i 2010 og vi samlet på
til sammen 107 lokaliteter (Ekrem et al.
2012). På 8 av disse lokalitetene satte vi
ut Malaisefeller som sto ute fra slutten av
juni til begynnelsen av september og ble
tømt regelmessig av lokale samarbeidspartnere.

Figur 1. Skogvevkjerringa Oligolophus tridens ble samlet med håv i Stabbursdalen
nasjonalpark. Foto: Torbjørn Ekrem
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Figur 2. Skogvevkjerringa ble også funnet ved Russevann i Passvik. Foto: Torbjørn Ekrem

Resultatene har langt overgått det vi forventet, bl.a. har vi funnet en rekke arter
som er «nye» for Europa, for Norge eller
for Finnmark og ikke mindre enn 70 til
80 arter later til å være nye for vitenskapen, spesielt innen familiene fjærmygg og
soppmygg.
Selv om prosjektet primært er rettet mot
insekter, samlet vi også andre dyr. Og
i materialet dukket det opp to arter av
vevkjerringer.
Skogvevkjerring Oligolophus tridens
(C.L. Koch, 1836)
Skogvevkjerring er en dominerende
art i løvskoger i lavlandet i Sør-Norge
(Stol 2012). Stol (2010) gir nye funn fra
Trøndelagsfylkene og nevner også et
eldre funn publisert av Strand (1901) fra
Hattfjelldal i Nordland (NSI). Et nyere
funn fra Målselv i Troms (TRI) er vist
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på Artskart. Arten later derimot ikke til å
være rapportert fra Finnmark tidligere.
Nye funn fra Finnmark:
FN Porsanger: Baukop, 70.20280oN
24.90958oØ, 20 m.o.h., 1♂, 3. september 2010, håv; Porsanger: Olderfjord,
70.47351oN 25.07261oØ, 2 m.o.h., 2♀♀,
1. september 2010, håv.
FØ Sør-Varanger: Pasvik, Russevann,
69.44497oN 29.89904oØ, 60 m.o.h., 4♀♀,
8. september 2010, håv; Sør-Varanger: Pasvik, Melkefoss, 69.40509oN 29.79536oØ,
29 m.o.h., 1♀, 7. september 2010, håv.
Fjellvevkjerring Mitopus morio
(Fabricius, 1779)
Fjellvevkjerring er antagelig vår vanligste
vevkjerring og er tidligere tatt i Finnmark.
Stol (2010) rapporterer den fra Nordre del
(FN), Indre del (FI) og Østre del (FØ) av
Finnmark, delvis basert på eldre publiserte
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funn. Nyere funn fra Finnmark er vist på
Artskart og omfatter også funn fra Alta og
Nordkapp i Vestre del (FV) av Finnmark.
Nye funn fra Finnmark:
FV Alta: Bigas, 70.16083oN 23.73777oØ,
352 m.o.h., 2♂♂ 1♀, 1. september 2010,
håv; Alta: Gargia Fjellstue, 69.80525oN
23.48937oØ, 120 m.o.h., 1♂ 1♀, 10. juli
– 24. august 2010, Malaisefelle; Alta:
Sierravannet, 69.84464oN 23.37346oØ, 43
m.o.h. 1♂, 30. august 2010, håv; Alta: Storeng, 69.82277oN 23.47884oØ, 90 m.o.h.,
3♂♂ 1♀, 23. juli – 30. august 2010, Malaisefelle.
FI Kautokeino: Nahpoljohka, 69.21029oN
23.7620oØ, 320 m.o.h., 3♂♂ 1♀ 1 juv.,
25. juni – 31. august 2010, Malaisefelle.
FN Vadsø: Nedre Domen, 70.32152oN
31.03407oØ, 120 m.o.h., 1♂, 3. september 2010, håv; Porsanger: Baukop,
70.20469oN 24.90605oØ, 26 m.o.h., 3♀♀
4 juv., 17. juli – 25. august 2010, Malaisefelle; Porsanger: Rørkulpen, 70.15215oN
24.76686oØ, 28 m.o.h., 2♀♀, 26. juli – 25.
august 2010, Malaisefelle.
FØ Sør-Varanger: Pasvik, Russevann,
69.44497oN 29.89904oØ, 60 m.o.h., 30.
juli – 10. august 2010, 1♂ 4♀♀, Malaisefelle; Sør-Varanger: Pasvik, Ellenelva,
69.21323oN 29.15357oØ, 67 m.o.h., 1♀, 7.
september 2010, håv; Sør-Varanger: Pasvik, Ellijohki, 69.16989oN 29.00161oØ,
101 m.o.h., 1♂, 7. september 2010, håv;
Sør-Varanger: Pasvik, Sameti, 69.40106oN
29.71923oØ, 43 m.o.h., 5♂♂ 3♀♀ 3 juv.,
24. juni – 6. september 2010, Malaisefelle; Sør-Varanger: Jakobselv, 69.77921oN
30.82573oØ, 2 m.o.h., 1♀, 8. september
2010, håv.

Diskusjon
Finnmark utgjør den nordvestligste delen
av fastlands-Europa og faunaen i regionen
er derfor spennende i en zoogeografisk
sammenheng. Etter istiden kan dyr ha
spredt seg til Finnmark både fra sør og
fra øst. Så langt nord kan vi også forvente
at en relativt høy andel av artene er
holarktiske – utbredt hele veien rundt den
nordlige halvkule.
På slutten av 1800-tallet og begynnelsen
av 1900-tallet foretok en rekke forskere,
spesielt fra Skandinavia og England,
ekspedisjoner til Nord-Norge og det ble
publisert faunistiske artikler på en rekke
grupper. Men faunaen i Finnmark er
fremdeles betydelig dårligere kjent enn
områder i Sør-Norge, og det finnes lite
materiale i de norske universitetsmuseene
til å dokumentere de artene som allerede er
rapportert fra fylket. Med enkelte hederlige
unntak synes det som om kunnskapen om
mange grupper hovedsakelig er basert på
tilfeldige funn gjort av tyskere eller andre
mellomeuropeere på ferie i Nord-Norge.
I årene fremover er det forventet at
temperaturen på jorden vil øke på grunn
av utslipp av veksthusgasser og at denne
temperaturøkningen vil være mest merkbar
i områdene nær polene. I Finnmark finner
vi grensen mellom den nordlige boreale
sonen og den sørlige arktiske sonen.
For å kunne følge med på hvordan den
globale oppvarmingen eventuelt kan føre
til endringer i faunaen, er det derfor viktig
at vi skaffer oss langt bedre kunnskap
om dagens artsmangfold i vårt nordligste
fylke.
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Fjellvevkjerringa ble rapportert fra
Finnmark både av Ellingsen (1895) og av
Strand (1901). Arten er utbredt over hele
fylket og går helt nord til Barentshavet.
Skogvevkjerringa, derimot, ble rapportert
nord til søndre del av Nordland av Strand
(1901). Funnet fra Troms, som er vist på
Artskart, er fra 1993. I 2010 tok vi den helt
nord til Porsanger. Tyder dette på at arten
sprer seg nordover? Alle funnene våre er
fra begynnelsen av september, så en like
nærliggende forklaring kan være at ingen
har vært på biltur til Nordkapp så sent på
året.
Materialet av begge artene er oppbevart
i de naturhistoriske samlingene ved
Universitetsmuseet i Bergen.
Vi takker Ingvar Stol, Karmøy,
for å ha verifisert bestemmelsen av
skogvevkjerringa. Prosjektet i Finnmark
er finansiert gjennom Artsprosjektet.
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