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I Svalbardposten nr. 17 for fire uker siden 
fortalte vi om første forekomst av voksen 
sild i Adventfjorden. Et tydelig tegn på at 
noe er i ferd med å skje med havklimaet.

Noen av oss husker vintre da isen lå langt 
utover i Isfjorden og vi kunne ta oss til 
Barentsburg og videre på skuter uten å ta 
veien over land. Det skjedde imidlertid 
ikke hvert år. Også tidligere var det store 
forskjeller fra år til år. Likevel er det opp-
lagt for de f leste at isen legger seg sjeld-
nere på fjordene på vestsiden av Svalbard 
nå enn den gjorde tidligere, og når den 
legger seg er den tynnere, ligger kortere 
og strekker seg ikke så langt ut mot åpent 
hav som tidligere. 

Biologene på Unis bruker den indre 
delen av Billefjorden som et naturlig 
felt-laboratorium, og har i f lere år gjort 
undersøkelser og gjennomført marinbiol-
ogiske kurs i området. Vi har dratt ut med 
skutere og tatt prøver gjennom hull i isen. 
I år, derimot, var dette ikke mulig. Også 
på våre jevnlige tokt rundt Svalbard ser vi 
den samme tendensen – vi må stadig gå 
lenger nord før vi kommer inn i pakkisen. 
Og når vi først kommer inn i den, er den 
yngre, tynnere og det er færre skrugarder 
å se. Mens isen, som driver ut i Fram-
stredet, tidligere var både fem og seks år 
gammel, er det nå nesten utelukkende ett 
år gammel is. På tokt med forsknings-
fartøyet «Helmer Hanssen» i april var 
det ikke mulig å finne f lerårsis, og den 
årsisen som var til stede var i ferd med å 
smelte på grunn av «varmt» atlanterhavs-
vann som trenger stadig lenger nordover. 

Isen i polbassenget er i stadig bevegelse, 
og det meste av den isen som driver ut av 
dette området kommer ut i Framstredet. 
Fridtjof Nansens drift med «Fram» over 
polhavet utnyttet denne storskala bev-
egelsen i isen, den transpolare isdriften. 
I tidligere tider kunne isen drive rundt i 
mange år før den kom ut i Framstredet 
og smeltet. Nå er det meste av isen som 
når våre områder ett, eller unntaksvis 

to år gammel. Transporten over polha-
vet går mye raskere, og den biologiske 
produksjonen som isen bringer med seg 
er ofte mindre. Det kan medføre at det 
rett og slett leveres mindre mat til dem 
som er avhengige av transporten av denne 
produksjonen på vår side av polbassenget. 
Nå er det ikke slik at isen i polhavet har 
vært stabil i millioner av år, knapt nok i en 
mannsalder. Men endringene har kommet 
veldig raskt de siste ti årene, og det er en 
stor mulighet for at det blir enda større 
endringer i nær fremtid.

Disse endringene åpner nye muligheter 
på mange områder. Olje og gass under 
havbunnen blir lettere tilgjengelig, og 
skipstrafikk mellom øst og vest gjennom 
Beringstredet åpner for ny aktivitet i nord. 
Reduksjon i isdekke og varmere vann vil 
imidlertid også ha vidtrekkende konse-
kvenser for de arktiske økosystemene, 
slik vi kjenner dem. Arter som vi først 
og fremst assosierer med områder sør for 
oss er stadig oftere å se i våre farvann. 
Torsk, sild og blåskjell er eksempler som 
vi har omtalt tidligere, og f lere vil sik-
kert komme som en følge av det relativt 
milde klimaet. Nye arter vil fortsette 
med å komme sørfra, mens de som har 
tilpasset seg de spesielle forholdene i våre 
isdekte farvann har ingen steder å gå, om 
isen forsvinner. Hvilke arter som klarer 
omstillingen og konkurransen under nye 
betingelser, gjenstår å se.

Når isen uteblir, endrer det også forhol-
dene på måter som ikke umiddelbart 
er så enkle å se, men som kan ha store 
konsekvenser for dyr og planter som har 
tilpasset seg et liv i isfylte farvann. På 
samme måte som en rekke dyr og planter 
har tilpasset seg et liv på og i havbunnen, 
er det noen som finner sitt hjem både i og 
på isens underside. For isalgene betyr det 
at de har funnet et sted å vokse på som er 
nær havets overf late og den solenergien de 
er avhengige av. Disse isalgene oppviser 
ofte så ekstreme tilpasninger til et liv på 
en kald og mørk underside av isen at de 
ikke tåler direkte sollys – da sprekker de 
bokstavelig talt som troll. Men det at de 
er tilpasset veldig lave intensiteter av lys 
betyr også at de kan starte vekstsesongen 
mye tidligere enn algene som lever dypere 
i vannet, der solen ikke trenger ned så 
tidlig på året. Tidligere vekst betyr igjen 
tidligere mat for dem som lever av algene. 
Ishavsåta er et godt eksempel på en art 
som er spesielt tilpasset for å utnytte den 
tidlige matkilden som isalgene (istroll) 
representerer. Den vandrer opp tidlig om 
våren slik at de voksne kan spise seg store 
og feite før de skal legge sine egg under 
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isen. I den islagte verdenen med en ellers 
meget kort sommersesong, er timing 
viktig. Ishavsåta legger på denne måten 
eggene sine akkurat i riktig tid til at de 
nyutklekkede larvene kan fråtse i matfatet 
som åpner seg senere om våren når den 
store våroppblomstringen starer i de frie 
vannmassene. Ved å utnytte både isalger 
og den seinere våroppblomstringen forlen-
ger dyrene markant sin reproduksjons- og 
vekstsesong.

Oppblomstringen under isen og spesielt 
langs iskanten er et viktig matfat for 
mange. Fugl, sel, og isbjørn er direkte 
eller indirekte avhengige av dette. Når 
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isen så uteblir i fjordene, eller trekker seg 
lenger vekk fra kysten på nordsiden av 
Svalbard, blir tilgjengeligheten av denne 
matkilden stadig dårligere. Hekkende sjø-
fugl må begynne å se seg om etter andre 
matkilder til seg selv og sine nyklekte 
unger. Men selv om det blir mindre is og 
høyere temperaturer på våre breddegra-
der, vil solen fortsette med å forsvinne 
om høsten og komme tilbake om våren 
på samme tidspunkt. Det blir ikke f lere 
dager med lys, men heller ikke mindre. 

Faktisk er det en del studier som antyder 
at mindre is vil gi høyere produksjon i 
havene. Dette er langt fra sikre spådom-

mer. I vår lille fjordarm, for eksempel, så 
vi i april et meget klart bilde på noe som 
kan bli vanlig fremover. Vannmassene var 
ikke bare relativt varme på grunn av den 
store innstrømmingen av Atlanterhavs-
vann (som har bragt med seg blant annet 
silda), de var også helt uten lagdeling. Når 
isen smelter, vil vi som regel få en tydelig 
lagdeling i vannsøylen, der lett og relativt 
ferskt smeltevann fra sjøisen ligger oppå 
et lag av saltere og kaldere vann. Denne 
typen lagdeling er ikke bare et fenomen 
som er av kuriøs interesse for oss natur-
interesserte nordboere, den medfører også 
at planteplankton «låses» i de øvre vann-
lag og ikke synker ned i dypet og mørket. 

Når planteplanktonet holdes fast i dette 
øvre vannlaget, utsettes de ikke bare for 
et kontinuerlig 24-timers sollys her langt 
mot nord, vannet inneholder også rikelig 
med næringssalter fra den smeltende isen. 
Planteplanktonet vil derfor ha fantastiske 
levekår, i det minste frem til nærings-
saltene er oppbrukt. Denne prosessen er 
selve hjørnesteinen i den intense og rike 
våroppblomstringen som normalt preger 
havene våre på denne årstiden. På grunn 
av svært lite is på vestkysten, var situa-
sjonen helt annerledes i år. Dette skal vi 
komme nærmere inn på i en kommende 
artikkel i vår artikkelserie om Advent-
fjorden.  

	  

mindre Og lenger nOrd: Illustrasjonen viser isdekket i polhavet. Stolpene indikerer hvor langt nord iskanten befant seg i august i områdene 
i nærheten Svalbard. Figuren er hentet fra en vitenskapelig artikkel publisert i 2008 i Deep Sea Research II. Stjernen øverst i høyre hjørne 
indikerer hvor langt nord vi måtte seile i 2004 før vi fant tett drivis. Da var det en nordlig «rekord». De siste årene har vi flere ganger måttet 
seile så langt nord for å finne is. Foto: artikkelForFatterne
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