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›› Jørgen Berge, Unis og UiT, Ole Jørgen 
Lønne og Tove M. Gabrielsen, begge Unis

Unis gjennomfører årlige tokt 
rundt Svalbard der planter og dyr 
i fjordene og havområdene nord 

for øygruppen studeres. Fjordene er svært 
forskjellige, med tydelige forskjeller i 
havklima mellom fjordene på vestsiden 
og nordsiden av øygruppa. Det gir oss 
unike muligheter til å studere hvordan 
arter, samfunn og økosystemer reagerer på 
endringer i klima. Spesielt har Rijpfjorden 
på Nordaustlandet fungert som et modell-
system. Unis-forskere har gjennomført 
omfattende studier av fjorden for å lære 
mer om biologiske prosesser og hvordan et 
høyarktisk miljø påvirker organismene. 

Lokale forhold er ofte lett å glemme i 
et globalt klimaperspektiv, derfor er det 
viktig å se nærmere på sin egen bakgård. I 
en serie artikler vil vi gi noen beskrivelser 
av biologien i Adventfjorden, basert på et 
helårsstudie som har pågått siden i fjor høst 
samt resultater og funn fra feltkampanjer 
vi har gjennomført. Artiklene vil i tur og 
orden ta for seg våroppblomstringen av 
planteplankton, polartorsken, alkekongenes 
jakt på mat og hvilken betydning fravær 
av sjøis har hatt for viktige elementer av 
økosystemet de siste årene.

At Adventfjorden er en del av Isfjorden, 
er på mange måter et trivielt utsagn, men 
kan ha en større betydning for en marin-
biolog. Prosessene som karakteriserer det 
marine miljøet i vår lille fjordarm er i 
stor grad påvirket av det som foregår ute i 
Isfjorden. Litt som en lillebror som påvir-
kes av storebror. Artene vi finner i Ad-
ventfjorden er i stor grad de samme som 
finnes i Isfjorden, og de fysiske prosessene 
som påvirker Isfjorden vil i stor grad også 
påvirke Adventfjorden. 

Økt innstrømning av varmt atlantisk 
vann i Isfjorden de ti siste årene har 
for eksempel medført at vi har kunnet 
observere mye torsk og hyse i Isfjorden 
og Adventfjorden. Status i skrivende 
stund er at det i munningen av Isfjorden 
utelukkende er varmt atlantisk vann fra 
overf laten og helt ned til bunnen. Kalde 
arktiske vannmasser er fullstendig fravæ-
rende, og temperaturen faller ikke på noe 
punkt i vannsøylen under pluss 1,5 grader. 
Til tross for at vi har hatt en relativ varm 
vinter, kan denne varmen bare komme fra 
en massiv innstrømning av varmt atlantisk 
vann fra områdene utenfor sokkelen. 

Dette betyr ikke bare at de organis-
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mene som lever her utsettes for andre 
miljø forhold enn tidligere, men mest 
sannsynlig også at de utsettes for økt 
konkurranse av sørlige arter som følger 
det atlantiske vannet nordover og inn i 
fjorden. Blåskjell ble for eksempel for 
første gang observert levende på Svalbard 
ytterst i Isfjorden i 2004. De siste årene 
er blåskjell også observert på pilarer på 
kaianlegg i Advent f jorden. Etableringen 
av blåskjell er mest sannsynlig resultat 
av at frittlevende blåskjell-larver er blitt 
transportert inn i f jorden med det varme 
atlantiske vannet. 

Også nær bunnen har det skjedd en del 

endringer de siste årene. Et stort innslag 
av torsk er et av de tydeligste eksemplene. 
I år dukket det opp en annen overraskelse: 
På et tokt i april med forskningsfartøyet 
«Helmer Hanssen», fant vi store mengder 
sild i Adventfjorden. Sild har blitt obser-
vert tidligere på Svalbard, men svært 
sjelden stor, gytemoden sild. Og så langt 
vi kjenner til, aldri som det dominerende 
fiskeslaget i et tråltrekk. Nå kunne vi 
obser vere at sild og til dels lodde domi-
nerte, der vi tidligere i vinter kun fikk 
polartorsk i våre tråltrekk. 

Hva dette betyr for økosystemet er noe 
vi per i dag med sikkerhet ikke kan kan 
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si noe om, men det er sannsynlig at 
dersom sild og lodde blir et fast innslag 
i fjordsystemet vil det få stor betydning. 
Mens vi har sett at andre immigranter 
som atlantisk torsk og hyse i liten grad 
spiser det samme, og dermed i liten grad 
konkurrerer om maten med polartorsken 

(om vi ser bort fra at stor torsk kan spise 
polartorsk), er både sild og lodde kjent for 
å spise nøyaktig den samme maten som 
polartorsk, nemlig krepsdyrene raudåte 
og ishavsåte. Samtidig vil eventuelle 
fiskelarver av disse «nye» fiskeslagene 
være ettertraktet mat for våre tallrike 

sjøfugler. Å kartlegge slike biologiske 
sammenhenger krever både systematisk og 
langsiktig overvåkning og forskning. Her 
nøyer vi oss med å konstatere at nye arter 
stadig kommer til, og at noen av disse vil 
kunne få stor påvirkning på det biologiske 
mangfoldet rundt oss.

adventsild: Stor, gytemoden sild tatt i Adventfjorden forrige måned.


