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1. De viktigste resultatene 
Basert på værdata fra 1966 til 2011, terrengdata for Kongsøya, Svenskeøya og Hopen, og fysiske 
snødriftmodeller, undersøkte vi i hvilken grad det var mulig å bruke dette til å beskrive hihabitat for 
isbjørn. Gravide binner går i hi, som graves ut i snøen, fra oktober til desember. Vi modellerte 
forventet snø akkumulert i ulike områder fra 1 august til 30 november, og beskrev over 0,8 meter som 
forventet tilstrekkelig snødybde. Ruter på 20x20m ble så klassifisert som habitat eller ikke-habitat. 
Dette ble gjort for hvert år, og utbredelsen av habitat ble sammenlignet med reelle hiobservasjoner 
(totalt 489 hi). Modellen fungerte svært bra, hi lå stort sett innen områder der det var forventet at det 
lå mye snø basert på modellene, og bare svært sjelden mer enn 100 meter fra ruter med forventet 
tilstrekkelig snødybde. Mengden tilgjengelig habitat varierte fra Hopen (45%) til Kongsøya og 
Svenskeøya (4-5%). Modellen kan benyttes for å predikere hvordan ulike områder på Svalbard vil 
egne seg som hihabitat, og denne kunnskapen er viktig da mangel på sjøis rundt tradisjonelle viktige 
hiområder som Hopen og Kongsøya gjør disse mindre tilgjengelige. Det kan derfor tenkes at andre 
områder blir viktigere i kommende år. Vi viser også at mengden snø har økt i de fleste områder på 
Svalbard fra 1966 til i dag, men har minket i noen områder. Vi diskuterer hva slags betydning det kan 
ha for framtidig utbredelse av hi.   
 
 
 
2. Miljøgevinst 
Prosjektet har skaffet et verktøy som gjør at vi kan kartlegge aktuelle hiområder på Svalbard basert 
på terrengmodeller, værdata og en eksisterende fysisk modell for snødrift. Dette er potensielt av 
miljømessig viktighet, da slike områder er essensielle for isbjørnbestanden. Ved å kombinere 
forventet sjøisutbredelse og endringer i klima i kommende år, kan vi også studere hvordan vi 
forventer at fordelingen av egnet hihabitat på Svalbard vil endre seg over tid. Kartlegging av aktuelle 
hiområder kan etterfølges av studier for å finne hi, og dernest gjøre oss bedre i stand til å ta 
nødvendige forhåndsregler for å forvalte disse områdene. 
 
3. Forslag til tiltak 
Prosjektet gir ikke grunnlag for å foreslå konkrete tiltak, men har gitt oss et verktøy som kan gi 
kunnskap viktig for framtidig forvaltning av områder viktige for isbjørnbestanden på Svalbard. 
 
4. Hva er viktig for miljøforvaltningen 
Da Svalbard er ganske fattig på snø, finnes gode hiområder i relativt begrensede områder. Aktuelle 
områder må ha tilgang, om de er isolerte fordrer det sjøis på høsten for at gravide binner skal nå 
områdene fra pakkisen. Videre må de ha aktuelle byttedyr, helst ringsel, i nærheten på våren når 
magre binner med unger forlater hiet. Kartlegging av aktuelle hiområder kan være viktig for framtidig 
planlegging av hvilke områder som bør ha spesielt vern i de mest aktuelle tider på året. 
 
5. Oppfølging 
Å benytte modellering av hihabitat på en større skala, for å kartlegge aktuelle hiområder i ulike deler 
av øygruppen, kan være et naturlig neste steg. En kan også tenke seg at det kan være nyttig å 
kartlegge habitat i spesielle områder som krever utredning grunnet ulike typer planlagt aktivitet, i 
senere år har flere hi blitt påvist på vestkysten av Spitsbergen, og derfor kan dette bli en mer aktuell 
problemstilling. Det kan også tenkes at modellen kan utbedres ytterligere, både ved hjelp av flere 
hiobservasjoner, og mer detaljerte terrengmodeller. 



Innledning 
Isbjørn går, ulikt den nære slektningen brunbjørn, ikke i hi om vinteren bortsett fra mødre den vinteren 
de føder unger. Bamser og andre binner jakter også gjennom mørketida. Tidvis kan de likevel grave 
seg et temporært hi for dager eller uker, spesielt om forholdene er dårlige. På Svalbard parer binner 
seg i mars til mai. På høsten, fra oktober til desember, graver de gravide binnene seg et hi i snøen, 
og her føder de som regel to unger, ikke mye over en halv kg tunge. I mars eller april brytes hiet. 
Familien tilbringer som regel en del dager i og rett rundt hiet, utendørs helst i perioder med godt vær. 
Deretter forlater de hiet og oppsøker områder med gode jaktmuligheter. Dette er tiden da 
ringselungene fødes, og ringsel er det mest aktuelle byttedyret i denne perioden, jakten foregår ofte 
foran brefronter.  
 Svalbard har lite snø. Derfor har de aller fleste områder ikke nok snø til at isbjørn om høsten 
kan grave seg hi. Hiobservasjoner viser at de fleste hiene ligger i bratt lende, ofte rett under platåer, 
og oftest sydvendt. Videre er det mye mer hi øst på Svalbard enn vest, videre er det en del hi helt 
nord. De beste hiområdene finnes der topografien sammen med snø og vindforhold fører til dype 
lokale snødrifter på høsten. I tillegg er gode jaktmarker i nærområdet viktig. Det er også vist klart at 
for mer isolerte øyer er tilgang til sjøis i området rundt på høsten essensielt. På øyer som Hopen og 
Kongsøya kommer de fleste binnene som går i hi fra pakkisen hvor de har jaktet på sommeren. Er det 
ikke is ned mot øyene, kan de få vansker med å nå dit for å grave ut hi i tide for å føde rundt nyttår.  
 Tradisjonelt viktige hiområder som Hopen og Kongsøya har i senere år ofte ikke hatt mange 
hi, etter for sein ankomst av sjøis. Fortsetter isen å komme så seint som det har vart vanlig de siste 
15 år, kan vi forvente en betydelig endring i de ulike områdenes betydning som hihabitat. Vi har 
samtidig sett flere hi i områder hvor vi tidligere manglet observasjoner, blant annet vest på 
Spitsbergen. Ved å kartlegge hihabitat i ulike år i områder med mange hiobservasjoner kan vi teste 
hvor gode slike modeller vil være, og om det er et godt verktøy for å kartlegge hva som er gode 
alternative hiområder andre steder på Svalbard. Videre vil det kunne gjøre oss i stand til å predikere 
hvordan disse områdene vil endre seg i egnethet i kommende år, under ulike klimasenarioer. 
 
Materiale og metoder   
 
studieområder og hidata 
For å teste sammenhengen mellom mengde snø forventet i ulike deler av terrenget basert på værdata 
og plassering av kjente ynglehi valgte vi ut tre områder med mange hiobservasjoner. Kong Karls Land 
er et tradisjonelt kjent svært godt hiområde. De to øyene hvor binner går i hi er Kongsøya og 
Svenskeøya (figur 1). Hopen er en tredje øy hvor en rekke hi ble funnet på 1990-tallet, men som ikke 
ble regnet som viktig tidligere. Dette kan være fordi binner ble skutt ut på øya før fredningen i 1973, 
ikke minst grunnet at det ble jaktet årlig der fra den meteorologiske stasjonen. Antall hiobservasjoner 
fra de tre øyene er 288 for Kongsøya, 86 for Svenskeøya og 115 for Hopen, fra 1972 til 2011. 
 Hiposisjoner er samlet fra bakken, fra observasjoner med småfly eller helikopter, samt i noen 
tilfelle fra telemetridata fra binner som ble påsatt sender en tid før de gikk i hi. Presisjonen i 
hiposisjonene varierer en del. Tidlige observasjoner ble tegnet inn på et kart, og legde og breddegrad 
ble senere beregnet fra dette. Senere år er alle posisjoner tatt med GPS, men ikke alltid på selve hiet. 
Ved observasjon av bebodde hi er posisjon tatt ovenfra i god høyde med helikopter, eller ved 
observasjoner fra bakken beregnet ved krysspeiling fra minst to kjente punkter med GPS og 
kompasskurs. Nøyaktigheten i hiposisjonene vil derfor variere, trolig vil eldre posisjoner ha større 
usikkerhet enn nye. Vi tror de fleste dataposisjonene vil være innen 100 meter fra den reelle 
hiplasseringen.   
 



 
 
Figur 1. De tre hiområdene Kongsøya, Svenskeøya og Hopen. Disse øyene ble benyttet for å 
modellere snødrift basert på vær og terreng, og ved å sammenligne fordeling av snø i terrenget med 
kjente hiposisjoner (kart fra www.toposvalbard.no). 
     
terrengdata 
Norsk Polarinstitutt har kartlagt alle de aktuelle hiområdene, og terrengmodeller finnes med god 
oppløsning. Høydekoter, elver og breer beskriver de ulike terrengene. 
 
værdata 
Modellert værdata for en grid  med ruter på 11x11 km som dekket det meste av Svalbard ble gjort 
tilgjengelig fra meteorologisk institutt (figur 2). Tidsoppløsningen var hver tredje time, men vi gjorde 
det om til data med oppløsning på et døgn. Deretter ble denne griden ved hjelp av et program 
(MicroMet) nesdskalert til 1x1 km ruter, Hver rute fikk verdier for lufttemperatur, relativ fuktighet, 
vindstyrke, vindretning, innstråling, trykk og fordamping.Deretter ble den ruten nærest sentrum for 
hver av de tre øyene i studiet valgt ut, og værdata fra denne ruten valgt som kilde for 
snødriftmodellene (se under). 
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Figur 2. Værdata (modellerte) var tilgjengelig for en grid med 11*11km ruter, som vist på figuren, fra 
1966 til 2011.  
 
 
Snødriftsmodell 
Glen Liston hadde før dette studiet utviklet en fysisk snødriftsmodell, basert på en rekke snømålinger 
og vær og terrengdata. Denne modellen ble benyttet her for å modellere hvordan snø kunne forventes 
å bli fordelt i terrenget. Fra 1 august til 31 november hvert år benyttes alle værdataene til å predikere 
hvordan snø som faller blåser av gårde med snøen, diktert av vindretning, vindstyrke og terrengets 
former. I bratte lesider akkumuleres så snøen. Snømengden ble beregnet for 20x20 meter store ruter, 
og basert på hidata valgte vi å definere ruter med mer enn 80cm snø den 31 november som hihabitat, 
og alle ruter med mindre snø som ikke-habitat. 
 
Resultater 
Basert på værdata fra 1966 til 2011 der snødriftsmodellen fordelte snø innen ruter på 20x20 meter fra 
1 august, var i gjennomsnitt (over alle år) 4,5% av Kongsøya, 5,1% av Svenskeøya og 44.6% av 
Hopen dekket av mer enn 0,8 meter snø innen 30 november. På Kongsøya lå 46% av hiposisjonene 
innen rutene med minst 0,8m snø (omtalt som hihabitat), mens tilsvarende tall var 57% på 
Svenskeøya og 82% på Hopen. Når vi økte usikkerheten rundt posisjonen ved å se om hiene var 
innen 100 meter fra ruter med habitat, økte andelen til henholdsvis 84% (Kongsøya), 92% 
(Svenskeøya) og 100% (Hopen). Bare tre % av hiene på Kongsøya, og ingen hi på Svenskeøya eller 
Hopen, var mer enn 250 meter fra nærmeste modellerte habitatrute. Det var en øke i snømengde 
med år for alle tre områdene 
 Fra tallene over mener vi at modellen som tillater 100 meter usikkerhet i hiposisjoner i forhold 
til ruter med habitat er den beste, den betyr at mange posisjoner på hi som faller utenfor habitat de 
sannsynlig kan ha ligget innen blir assosiert med disse habitatrutene likevel. Tillates mye mer 
usikkerhet, assosieres riktignok flere hi til hihabitat, men andelen ruter som kan ha posisjoner 
potensielt knyttet til ikke-habitat minker, og gir modellen mindre prediksjonskraft. 
 Figur 3 viser at en usikkerhet på 100 meter gir høy sannsynlighet for at hiposisjoner 
assosieres med ruter med hihabitat, og fortsatt veldig lav (nesten null) sannsynlighet for at de 
assosieres med ikke-habitat, for alle de tre studieområdene.    
  



 
 
 
figur 3. Figuren viser sannsynlighet for at det ligger hi innen en radius av 100 meter fra piksler med 
modellert snødrift på 0,8 meter eller mer (venstre panel, yes >= 0,8m, no < 0,8m). Fargekoder angir 
de ulike hiområdene, linjen er estimert sannsynlighet og farget felt rundt reflekterer statistiske 
usikkerheter basert på variasjon mellom år. 
 
 Både fordi kongsøya har flest hiobservasjoner tilgjengelig, og fordi den er det området som har 
vært pekt på som Svalbards viktigste tradisjonelle hiområde, vil vi under gå litt mer i detalj for å 
studere hvordan hi og modell for Kongsøya passer sammen. Figur 4 viser en land rekke hiposisjoner 
fra kjerneområdet vest på Kongsøya, sentrert rundt dalen Bogen, som sammen med et område øst i 
Russisk Arktis har vært nevnt som et av de to områdene som kan ha den største tettheten av 
isbjørnhi. Som man kan se, finnes de fleste hiene i brattheng sydvendt for et platå som kan motta snø 
som vinden tar med seg før det legger seg i henget.  
 

 



Figur 4. Hiposisjoner (+) fra 1972 til 2012 i Bogen, vest på Kongsøya. Området er kjent som et av de 
to viktigste hiområdene for isbjørn i Arktis, basert på tetthet av hi. Det flate partiet nord for samlingen 
av de fleste posisjonene sikrer en flate hvor snø som faller ned typisk blåser avgårde uten å samle 
seg. Ved vind nordfra samler så snøen seg i drifter i bratte hellinger. I disse områdene graver gravide 
binner hi på høsten (oktober til desember), og her føder de unger rundt nyttår. Noen få hi er observert 
nord for platået (sør i Hidalen). De aller fleste hi finnes i sørhellinger, fordi den herskende 
vindretningen er nord til nordøst.   
 
 Figur 5 (under) viser hvordan snø var forventet fordelt i terrenget øst på Kongsøya høsten 
1979, og hvordan fordelingen av observerte hi var våren 1980. Merk at de fleste hiene er sydvendt, 
selv om også noen nordvendte områder hadde en del snø dette året. Svært få hi ble registrert langt 
fra områdene med snødrifter (gult-rødt, figur 5). 
 

 
 
Figur 5. Hiposisjoner (+) i forhold til områder med snø predikert fra modeller basert på værdata (snø 
fra 1 august til 30 november 1979, hi observert våren 1980). Felt med gult viser mer enn 0,8 meter 
snø, som er minimum forventet for at hi skal kunne graves ut. Snødybden øker fra gult mot rødt.  
 
 
 Et viktig spørsmål er hvor mye hihabitatet varierer mellom år. Spesielt er det interessant å vite 
om tilgangen til dype nok snødrifter kan være begrensende på antall hi. Vi plottet alle år for Kongsøya 
hver for seg for å sammenligne forventet fordeling av habitat i disse. Som nevnt over, økte mengden 
snø mer årene, det var en god del flere snøfattige år fra 1960 til 1980-tallet enn i senere år. Videre 
varierte det en god del hvordan snøen var fordelt grunnet ulike vindretninger, selv om dominerende 
vindretning fra nord og nordøst alltid sikret en del snø i sydvendte heng. Til tross for de store 
variasjonene i snømengde mellom år, fant vi ikke at dette virket å invirke på antall hi observert i ulike 
år. For eksempel ble det registrert 25 hi i 2009, etter en snøfattig høst i 2008. Figur 6 (under) viser 
hvordan snøen var forventet fordelt i terrenget i de ulike år.



 
 
figur 6. Simulert fordeling av snø vest på Kongsøya, basert på modellerte værdata i ulike år, snø 
akkumulert fra 1 august til 30 november. I år i rødt årstall har vi også observerte hiposisjoner som ble 
brukt til å sammenligne beliggenheten av disse med fordelingen av snø. Gule piksler viser områder 
med tilstrekkelig snø (minst 0,8 meter) for hi, røde piksler har enda mer snø. 
 



 Dette studiet på hihabitat ble utført på tre øyer som har vist seg å være viktige hiområder for 
isbjørn. Med bakgrunn på det verktøyet det har gitt oss for å modellere hihabitat i andre aktuelle 
områder på Svalbard, er det også interessant å se på snødata på en større skala. Figur 7 (under) 
viser at de høyereliggende områdene får mest snø gjennom året (figur 7a). Gjennomsnittlig mengde 
snø over hele Svalbard økte fra 1962 til 2011 (figur 7c). Denne øken skyldtes mer snø i østlige og 
nordlige områder. I sydlige deler på Spitsbergen fikk en del områder mindre snø, og andre (særlig de 
høyereliggende) mer snø (figur 7c).  
 

 
 



figur 7. Modellert snøfall per år fra Svalbard (c), estimert årlig gjennomsnitt for snøfall i ulike områder 
(a) og hvordan endringen av snøfall har vært innen ulike områder (estimerte endringer i cm per tiår, 
b). Nordøstlige og østlige områder har hatt en øke i snø, mens mye av de sørlige områdene av 
Spitsbergen har hatt en minke.  
 
Diskusjon 
Dette studiet viste at plasseringen av isbjørnhi i veldig stor grad kan forklares ved hjelp av 
snødriftsmodeller. Gitt at vi vet hvordan terrenget ser ut, og har værdata tilgjengelig, kan vi med den 
modellerte fordelingen av snø på høsten si hvor i terrenget isbjørn kan grave seg hi.  
 Isbjørnhi på Svalbard ligger stort sett nær kysten og i bratte områder. Når binnene kommer ut 
av hiene, har de kort vei ned til fjordisen hvor de kan jakte sel. De mer østlige områdene på Svalbard 
har brukt å ha is det meste av året, slik at det både har vært lett å komme seg til de mer isolerte 
øyene om høsten, og at binnene har hatt godt sjøishabitat for jakt nært hiet om våren. Senere år har 
sjøisen i de fleste år kommet seint rundt både Hopen og Kong Karls Land. Det fører til at færre binner 
når fram og går i hi, de må enten finne andre hiområder eller la være å få fram unger det året. Vi vet 
lite om hvor stort dette problemet er, om det medfører en signifikant lavere vekst i bestanden, eller om 
det bare fører til en forskyving i hiområder. Alternative hiområder kan være Frans Josef Land eller 
områder lengre nord og lengre vest på Svalbard.  
 Om flere bjørn begynner å gå i hi i andre områder på Svalbard hvor det ikke tradisjonelt har 
vært mye hi, er det nyttig å kunne forutsi disse områdenes verdi som hihabitat. Det kan være flere 
grunner til at mange områder i dag har få eller ingen hi, som lite sjøis rundt på høsten for å sikre 
tilgang for bjørn fra andre områder, dårlige jaktområder i nærområdet på våren, eller mangel på gode 
snøforhold. Modellering av snødrift kan belyse den siste faktoren, og si hvorvidt tilstrekkelig med snø 
er en begrensende faktor.  Om vi observerer en videre trend i den tendensen vi har hatt, mot at en del 
binner har gått i hi i områder de senere år vi ikke har sett hi tidligere, kan kartlegging av hihabitat 
være spesielt aktuelt. Om aktuelle hiområder sammenfaller med områder med stor pågående eller 
planlagt menneskelig aktivitet, kan kjennskap til hihabitat være viktig for forvaltningen. Ofte skal det 
ikke nødvendigvis så store grep til for å sikre bjørn i hi mot kritisk forstyrrelse, utover å unngå trafikk 
rett ved hiene i de mest kritiske fasene. Det er teoretisk mulig at en kan kartlegge hi tidlig på våren om 
en har begrensede områder å søke, og slik ta forholdsregler for å begrense forstyrrelse rett etter at 
bjørnene bryter hiet. Kartlegging av isbjørnhi før de åpnes er gjort i Alaska ved hjelp av infrarøde 
kameraer, med gode resultater. 
 Kartlegging av hihabitat og bruken av disse både hva gjelder geografisk utbredelse og endring 
over tid er også svært nyttig for forskningen, som igjen er viktig for en sunn forvaltning. Forståelsen av 
hvordan endringer i klima påvirker reproduksjonen hos isbjørn er her essensiell. Da er endringene i 
sjøis høst og vår viktige, endringer i byttedyr likeså, og som omtalt her, også forståelsen av i hvilken 
grad tilgangen til snø i ulike områder er begrensende eller ikke. Vi har vist at de fleste områder på 
Svalbard har en øke snarere enn en minke i snø. På den annen side har vi hyppigere 
mildværsperioder midtvinters, og regn på snø kan tenkes å være kritisk, enten ved at hi i ekstreme 
tilfeller kan kollapse, eller ved negative endringer for snøens isolasjonsevne og dens evne til å slippe 
inn oksygen. Med andre ord, selv om dette studiet gitt oss mye verdifull kunnskap, er det likevel mye 
vi ikke vet, og det verktøyet vi her presenterer kan hjelpe til å svare på noe av dette.  


