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Norsk sammendrag 

1. De viktigste resultatene 

Prosjektet bidrar til å kartlegge miljøtilstanden på Svalbard ved å fremskaffe kunnskap om 
fordeling av egnede hekkehabitat for svalbardrype (Lagopus muta hyperborea) på Spitsbergen. 
Både egenskaper ved vegetasjonen og terrenget har betydning for områdets egnethet som 
hekkehabitat. Habitatmodellen består av fire forklaringsvariabler: 1) Naturtypen, ’etablerte 
reinroseheier’ på lokal skala, 2) høyde over havet, 3) terrengets helning på stor skala og 4) en 
indeks for solinnstråling på stor skala. I områder som har alle disse egenskapene er det størst 
sannsynlighet for å finne territoriell stegg om våren, noe som indikerer at området er egnet 
hekkehabitat. De beste områdene finnes i relativt smale bånd, litt opp i fjellsidene med 
sørlig/vestlig eksposisjon og rikelig med reinroseheier. Evalueringsstatistikk viste at 
habitatmodellens evne til å forutsi (predikere) fordelingen av hekkehabitater er god. For å sikre 
en pålitelig og biologisk forsvarlig ekstrapolering av habitatmodellen valgte vi å predikere 
hekkeutbredelsen av rype til områder der vekstsesongen starter før første uke av juli måned dvs. 
vi utelot Nord-Austlandet, Barentsøya og Edgeøya. 

2. Miljøgevinst 

Habitatmodellen bidrar med viktige grunnlagsdata om fordelingen av egnede hekkehabitater for 
svalbardrype på Spitsbergen. Fra modellen har vi utarbeidet digitale kart som kan være 
arbeidsredskap i forbindelse med f.eks. forvaltning av verneområder, konsekvensutredninger for 
naturinngrep og ferdsel, utvikling av bestands- og høstingsmodeller og evaluering av fremtidige 
effekter av klimaoppvarming på rypebestanden. Kartproduktene gir både forskere og forvalter 
lett tilgang til kunnskap som vi tror er viktig for å utøve en kunnskapsbasert, økologisk forsvarlig 
forvaltning av rypas leveområder på Svalbard. 

3. Forslag til tiltak 

Prosjektet gir ikke direkte grunnlag for konkrete tiltak knyttet til svalbardrypenes leveområder, 
men det gir viktig kunnskap for beslutningstakere som arbeider med forvaltning av rype på 
Svalbard. 

4. Hva er viktig for miljøforvaltningen 

Svalbardrypa er en endemisk underart av fjellrypa (Lagopus muta) som Norge har et spesielt 
forvaltningsansvar for. Den opptrer i lave tettheter om våren og er trolig utsatt for 
klimaoppvarming. Habitatmodellen gir grunnlag for å predikere hekkehabitater for svalbardrype 
til andre områder enn de vi i dag overvåker lokalt rundt Longyearbyen. Den ekstrapolerte 
habitatmodellen har vist at landarealet som er egnet for hekkende svalbardype er meget 
begrenset, noe som kan gjøre arten utsatt dersom det forekommer store endringer i 
leveområdene. 

5. Oppfølging 

Vi arbeider med å undersøke nærmere, med basis i overvåkingsdataene for rype, om det er 
sammenheng mellom områdenes egnethet og tetthet av rype i terrenget. De første preliminære 
analysene viser at det er stor sammenheng dvs. at i habitatene som er best egnet (basert på 
habitatmodellen) er det også størst tetthet av territoriell stegg. Videre skal vi publisere 
resultatene som presenteres i denne rapporten internasjonalt og gjøre de kjent for 
Longyearbyens befolkning gjennom populære muntlige og/eller skriftlige framstillinger om 
svalbardrypa. 
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English summary 

1. The most important results 

This project improves the environmental knowledge about distribution of suitable Svalbard rock 
ptarmigan breeding habitats in Spitsbergen. Both vegetation and terrain characteristics are 
important determinants of habitat suitability. The habitat model consisted of 4 statistical 
significant predictor variables: 1) The habitat type ‘established dense dryas heats’ on a local 
scale, 2) altitude, 3) slope on a landscape scale and 4) a ‘heat load index’ (i.e. proxy for onset of 
snow-melt) on a landscape scale. Areas containing these characteristics have the largest 
probability of presence of territorial males in spring. The best areas are found in relatively 
narrow bands, in the upper part of the mountain slopes in localities facing south to west with 
good ground cover of ‘established dense dryas heats’. Model evaluation statistics showed that 
the habitat model performed well in predicting breeding habitats on a large scale. To ensure a 
biologically sound extrapolation of the habitat model we chose to only extrapolate the model to 
areas with a growing seasons starting earlier than the first week of July, which excluded areas in 
Nord-Austlandet, Barentsøya and Edgeøya. 

2. Environmental gain 

The habitat model contributes important information about the breeding habitat distribution of 
the Svalbard rock ptarmigan on Spitsbergen. From the model we have developed digital maps 
for use as tools for instance in relation to management of protected areas, consequence reports 
dealing with human impacts on the environment, development of population- and harvesting 
models and to evaluate future effects of climate warming on the ptarmigan populations. The 
map products give both researchers and managers easy access to knowledge which we think is 
important in evidence based, ecological management of ptarmigan habitats in Svalbard. 

3. Recommended measures 

This project gives no suggestions for management actions at this stage, but gives fundamentally 
important knowledge to managers dealing with management and conservation of the Svalbard 
rock ptarmigan. 

4. Environmental management implications 

The Svalbard rock ptarmigan is an endemic sub-species of the rock ptarmigan (Lagopus muta) for 
which Norway has special management responsibilities. The species is found in low-densities and 
is likely vulnerable to climate warming. The habitat model predicts breeding habitat suitability to 
other regions than only the areas around Longyearbyen were we annually monitor ptarmigans. 
By extrapolating the model, we show that the land areas suitable as breeding habitat are very 
limited on Spitsbergen. This fact makes the species vulnerable to large changes in the habitat. 

5. Follow-up 

Currently we are investigating, based on the annual ptarmigan monitoring data, the relationship 
between habitat suitability and ptarmigan density in the landscape. Preliminary analyses show 
that there is a positive relation which means that the habitat with best suitability for breeding 
ptarmigans also has the highest density of ptarmigans. Further, we will publish the results of this 
project internationally and locally in Svalbard by popular oral and/or written publications about 
the Svalbard rock ptarmigan.  
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1 Innledning 

Habitatmodellering er en internasjonalt etablert standard for å kartlegge leveområder til 
planter og dyr, og et verktøy som er mye brukt i viltforvaltningen (Boyce 1999; Austin 2002; 
Boyce 2006; Pearce & Ferrier 2000; Long m.fl. 2009). I slike modeller integreres data om 
forekomsten av en art med ulike typer miljødata relatert til naturlandskapet. 
Habitatmodeller er tidligere utviklet for flere arktiske arter (f.eks. gulnebblom Gavia adamsii 
[Earnst m.fl.  2006]; gås Anser brachyrhynchus [Jensen m.fl. 2008]; isbjørn Ursus maritimus 
[Richardson m.fl. 2005]; jaktfalk Falco rusticolus [Booms m.fl. 2010]; moskus Ovibos 
moschatus [Danks & Klein 2002]; reinsdyr Rangifer trandus groenlandicus, ulv Canus lupus, 
grizzlybjørn Ursus arctos og jerv Gulo gulo [Johnson m.fl. 2005]; og vandrefalk Falco 
peregrinus [Wightman & Fuller 2005]). I 2007 publiserte vi den første habitatmodellen for 
svalbardrype (Pedersen m.fl. 2007). En statistisk habitatmodell utleder ved hjelp av 
statistiske analysemetoder sammenhengen mellom forekomst av en art (f.eks. 
tilstedeværelse eller tetthet) i landskapet og relevante miljødata knyttet til for eksempel 
terreng, vegetasjon, fenologi (utvikling av beiteplanter) osv. Etter en omfattende 
gjennomgang og validering blir den statistiske modellen, som best fanger opp de observerte 
mønstre i fordeling av arten, ekstrapolert til et større område som er sammenliknbart med 
tanke på relevante landskapsparametre. På denne måten er det mulig, basert på lokal 
informasjon om forekomst av en art, å utvikle prediksjoner (forutsigelser) for utbredelse av 
arten i områder hvor det ikke finnes slike data. Kvaliteten av disse prediksjonene kan igjen 
kryssjekkes med uavhengige data dersom slike er tilgjengelige. Resultatet av en 
habitatmodell er et objektivt utgangspunkt som kan anvendes til å fatte beslutninger relatert 
til for eksempel jakt (f.eks. uttak, fordeling av jegere, tilgjengelig habitat innenfor 
jaktområder mm.), inngrep og forstyrrelser forbundet med menneskelig aktivitet og i 
verneplanarbeid. 

Norsk Polarinstitutt har siden 2000 årlig overvåket bestanden av svalbardrype (se 
http://mosj.npolar.no/no/fauna/terrestrial/indicators/ptarmigan.html; Pedersen m.fl. 2011). 
Hver vår registreres territoriell stegg i Adventdalen og Sassendalen fra faste posisjoner i 
terrenget. Overvåkingen gir et mål på bestandsstørrelsen av rype før hekking, og dermed 
informasjon om den potensielle hekkebestanden i området. Vi publiserte nylig en artikkel 
basert på disse dataene som viser at svalbardrypa opptrer i lave bestander i 
overvåkingsområdene i Adventdalen og Sassendalen (Pedersen m.fl. 2011). I 2007 publiserte 
vi på bakgrunn av de 5 første årene med overvåkingsdata og en rekke ulike miljødata hentet 
fra digitale kart og satellittbilder, en habitatmodell for å beskrive egnethet av hekkeområder 
for svalbardrype i overvåkingsområdene våre (Pedersen m.fl. 2007). Det viste seg at bl.a. 
habitattype, høyde over havet og variasjon i terrenget var viktige variabler for å forklare 
fordelingen av egnet hekkehabitat. Hekkehabitatene fantes i bestemte høydelag langs 
kysten og i fjellsidene i de mange små dalene, og bare i underkant av 5 % av det totale 
landarealet hadde medium til god kvalitet for hekkende rype. På dette tidspunktet forelå det 
ikke digitale kart over vegetasjon for Svalbard og modellen lot seg bare ekstrapolere 
regionalt til Nordenskiöld Land. 

I dette prosjektet ønsket vi å utvide, videreutvikle og kvalitetssikre habitatmodellen som 
tidligere ble publisert. Siden den gang har vi videreutviklet overvåkingen og fått bedre 
populasjonsøkologiske data som omfatter et lengre tidsrom, og ikke minst digitale 
vegetasjonskart for hele Svalbard og en forbedret digital høydemodell. En utvidelse og 

http://mosj.npolar.no/no/fauna/terrestrial/indicators/ptarmigan.html
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kvalitetssikring av den nåværende habitatmodellen vil gi ny kunnskap om rypenes 
hekkeområder på stor skala og være et supplement til en kunnskapsbasert, økologisk 
forsvarlig forvaltning av rypas leveområder på Svalbard. Formålet med dette prosjektet er å:  

(1) Utdype og forklare hvilke faktorer i naturmiljøet som er viktig i hekkeområdene til 
rype. 

(2) Ta i bruk hele overvåkingsserien (2000-2010) for rype, det nylig publiserte 
vegetasjonskartet for hele Svalbard (Johansen m.fl. 2009) og oppdaterte digitale 
høydemodeller (Norsk Polarinstitutt 1990-2010) for å utvide habitatmodellen til 
Svalbard. 

(3) Utvikle et praktisk redskap for forvaltningen i form av et kart som viser fordelingen av 
egnede hekkehabitater.  
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2 Metode 

2.1 Studieområde 

Svalbard (61 022 km2, 74-81°N, 15-35°Ø) omfatter de nordligste landområdene i Norge. 
Øygruppen deles inn i tre plantegeografiske regioner: (1) Den mellom-arktiske tundrasone 
som i hovedsak er lokalisert til midtre deler av Spitsbergen; (2) den nord-arktiske tundrasone 
som utgjør store arealer langs vestkysten; og (3) den arktiske polarørken som er lokalisert til 
nordlige og østlige deler av øygruppa (Elvebakk 2005). Isbreer, bart fjell og ikke-vegeterte 
områder utgjør omkring 85 % av landarealet på Svalbard. De resterende arealene er mer 
eller mindre vegetasjonsdekket, men med kun 3.3 % frodig tundravegetasjon og 11.7 % 
heivegetasjon, polarørken og ekstremvegetasjon (Johansen m.fl. 2009). I dette prosjektet 
evaluerer vi en habitatmodell for alle landområdene på Svalbard med unntak av Bjørnøya, 
Kong Karls Land og Kvitøya. Se kapittel 3.6 for en detaljert gjennomgang av endelig 
avgrensing av habitatmodellen. 

Rypedataene til habitatmodellen er hentet fra de produktive dalførene, Advendtalen og 
Sassendalen med sidedaler, i den mellom-arktiske sone. Studieområdet omfatter omkring 
1200 km2 og er karakterisert av åpne daler med store elvesystemer, fjelltopper opptil 1200 
m.o.h. og er dominert av våte arealtyper (ulike våtmarker), bakker og tørre enger og 
heivegetasjon (Johansen m.fl. 2009). Gjennomsnittelig lufttemperatur (normal 1961-1990) 
ved Svalbard Lufthavn meteorologiske stasjon for den kaldeste måneden i året (januar) er  
-15.3◦C og for den varmeste måneden (juli) er +6.3◦C. Det meste av nedbøren i løpet av ett år 
faller som snø (gjennomsnittelig nedbør 190 mm per år; normal 1961-1990) (Førland m.fl. 
1997). 

2.2 Studieart 

Svalbardrypa (Lagopus muta hyperborea) er den eneste landlevende, plantespisende 
fuglearten som lever hele året på Svalbard (Løvenskiold 1964). Den er en stedegen underart 
av fjellrype som Norge har et spesielt forvaltningsansvar for. Siden tidlig på 1980 tallet har 
forskere studert svalbardrypa. Hovedfokuset har vært fysiologiske studier med vekt på rypas 
tilpasninger til skiftende lys- og miljøforhold (se f.eks. Grammeltvedt & Steen 1978; 
Gabrielsen m.fl. 1983; Stokkan m.fl. 1986; Lindgård m.fl. 1995; Reierth & Stokkan 2002). 
Forekomsten av økologiske studier er til sammenligning begrenset og omfatter i hovedsak 
hekkebiologi, sosial organisering, diett og habitatbruk (Steen & Unander 1985; Unander & 
Steen 1985; Unander m.fl. 1985; Pedersen m.fl. 2006; Pedersen m.fl. 2007). En helt ny 
studie, basert på overvåkingsserien til Norsk Polarinstitutt, har vist at steggene opptrer i lave 
tettheter om våren, at det er liten variasjon i bestanden mellom år og at tilgang på gode 
hekkehabitater kan være en begrensende faktor for bestanden (Pedersen m.fl. 2011). Det er 
fortsatt begrenset kunnskap om hvilke økologiske faktorer (f.eks. predasjon) som påvirker 
endringer i bestanden mellom år og hvilken rolle jakten spiller for utviklingen i 
populasjonene (se Pedersen m.fl. (2005) for en oppsummering). 

De første økologiske studiene av svalbardrypa (Steen & Unander 1985; Unader & Steen 
1985; Unander m.fl. 1985) beskrev viktige økologiske forhold som er relevant for en 
habitatmodell. Steggene ankommer hekkeområdene i mars/april fra overvintringsområdene 
og etablerer fortløpende territorier. De beste steggene okkuperer de beste territoriene og 
kvaliteten på territoriet er trolig et viktig kriterium for høna når hun velger make. 
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Territoriene varierer i størrelse fra 3-50 hektar. De må inneholde tilstrekkelig med 
næringsressurser både til etableringsperioden, egglegging og ruging og avgrenses gjerne av 
naturlige terrengformasjoner som fjellrygger, skar mm. Stein/klippeutspring og andre høye 
terrengformasjoner som steggen kan anvende for å oppvise territoriell atferd og bevokte 
territoriet sitt er også viktig. Reiret legges gjerne i ei hellende fjellside med god drenering og 
muligheter for skjul fra vær og vind og rovdyr som kan røve reiret (Steen & Unander 1985; 
Unander & Steen 1985). 

2.3 Rypedata 

Siden år 2000 har vi talt stegg fra faste posisjoner i terrenget (Figur 1; totalt antall punkter 
registrert hvert år har variert mellom 93 – 152; se Pedersen m.fl. 2011). Hvert punkt er 
besøkt 2-3 ganger i løpet av april. Steggene etablerer territorier i april og de oppviser 
teritoriell atferd gjennom hele døgnet (Unander & Steen 1985). Feltundersøkelsene ble 
gjennomført på vindstille dager, helst med sol, som gir størst mulig sjanse for å oppdage 
stegg fra sitt utsiktspunkt i terrenget som f.eks. bare steiner, små hauger, steinutspring i 
fjellsidene mm. Feltarbeidet ble gjennomført av 3-4 observatører som anvendte snøskuter 
som framkomstmiddel i terrenget (ski i de skuterfrie områdene). Under hvert besøk ble det 
registrert avstand til stegg som satt på bakken ved hjelp av en avstandskikkert og talte opp 
hvor mange stegg som var sett og/eller hørt. I løpet av de 11 årene (2000-2010) ble 208 
forskjellige registreringspunkter besøkt mellom 1-29 ganger (median = 22). Bare 
registreringspunkter som var besøkt ≥ 10 ganger ble inkludert i habitatmodelleringen dvs. 
totalt 148 registreringspunkter (Figur 1). Stegg ble registrert på 141 av disse punkter. 

 
Figur 1. Studieområdet hvor Norsk Polarinstitutt (NP) årlig overvåker bestanden av territoriell stegg i 
april. Bestanden av stegg om våren gir en indikasjon på hekkebestandens størrelse. I dag overvåker 
NP bestanden fra 144 av disse faste lyttepunktene. Rypedata for habitatmodellen ble hentet fra totalt 
148 punkter (røde sirkler på kartet) hvorav hvert av disse punktene var besøkt ≥ 10 ganger i perioden 
2000-2010. 
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2.4 Miljødata 

2.4.1 Vegetasjonsdata 

I 2009 ble det publisert et vegetasjonskart for Svalbard basert på LANDSAT scener (august 
2000) med en romlig oppløsning på 30 x 30 meter (Johansen m.fl. 2009). Kartet er det første 
heldekkende vegetasjonskart for Svalbard. Kartproduktet består av to deler: (1) Et 
vegetasjonskart som beskriver 37 ulike vegetasjonsklasser/arealklasser og (2) et 
naturtypekart som beskriver 19 naturtyper inndelt i 5 hovedhabitater (Tabell 1). Av disse 19 
naturtypene valgte vi å inkludere 9 typer i selve habitatmodelleringen fordi disse 
naturtypene antas å være potensielle leveområder for rype. Vi beregnet for hver naturtype 
en prosentvis fordeling innenfor rektangler med sidelengder fra 100-500 m (100 m 
intervaller; totalt 5 romlige skalaer) og med registreringspunktet i midten (Figur 2; Tabell 2). I 
tillegg beregnet vi en forklaringsvariabel som beskrev ’andel areal med vegetasjon’ (dvs. 
summen av 9 naturtypeklasser dividert med totale landareal med unntak av bre) på 
tilsvarende skalaer som for den enkelte naturtypen. Disse forklaringsvariablene ble anvendt 
til å undersøke naturtypens betydning på ulike romlige skalaer for rype. 

Tabell 1. Beskrivelse av 19 naturtyper på Svalbard (Johansen m.fl. 2009). Typene i fet skrift ble 
inkludert og evaluert i habitatmodellen for hekkende rype på Svalbard. 

Habitattype  Beskrivelse 

Gruppe I: Areal uten vegetasjonsdekke 

H1 Hav, innsjøer, breelv og utsmeltingsområder 

H2 Skyggeområder og snø/is under utsmelting 

H3 Utsmeltingssoner 

H4 Leir og grusflater uten vegetasjonsdekke  

H5 Bart fjell, grus/blokkmark og rasmark/tallusskråninger 

H6 Isbreer og snødekt mark 

Gruppe II: Våte arealtyper med sluttet til tett vegetasjonsdekke 

H7 Våte leirflater, elveløp, strandeng, snøleier og rasskråninger 

H8 Overrislingsflater, elvevifter og våt fjellbunkemark  

H9* Snøleier og bunkemark  

H10 Sump og våtmark  

H11 Mosetundra  

H12 Frodig mosetundra og fuglefjellsvegetasjon 

Gruppe III: Bakker og tørre enger  

H13 Engsamfunn 

H14 Tørre grassheier og knauser 

Gruppe IV: Heier med sluttet til tett vegetasjonsdekke 

H15 Åpne heisamfunn 

H16 Etablerte reinroseheier 

H17 Frytlemark  

Gruppe V: Polarørken og ekstrem vegetasjon 

H18 Pionervegetasjon 

H19 Oppfrysningsmark, polygonmark og polarørkenområder 

*Naturtypen er ikke funnet i studieområdet 
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2.4.2 Terrengdata 

En digital høyde modell (DEM; engelsk, ‘Digital elevation model’) er en 3-dimensjonal 
presentasjon av terrengets overflate. En DEM gir bl.a. informasjon om høyde over havet og 
terrengets helning, eksposisjon (vending) og topografisk variasjon. I dette arbeidet anvendte 
vi en oppdatert DEM fra Norsk Polarinstitutt med romlig oppløsning på 20 x 20 m og med 
nøyaktighet på 5-10 m (Norsk Polarinstitutt 1990 - 2010). Fra DEMen henter vi ulike 
forklaringsvariable som antas å ha betydning for kvaliteten på territoriene til steggen. I 
uttaket av variabler baserte vi oss på erfaringer fra forrige habitatmodell (Pedersen m.fl. 
2007) og hentet ut følgende informasjon om terrenget: (1) Høyde over havet på det faste 
registreringspunktet for rype, (2) eksposisjon (gruppert i 8 klasser; N = 337.5-22.5°; NØ = 
22.5 – 67.5° osv.) og (3) helning. Videre beregnet vi en standard terrengvariasjonsindeks, 
’Vector Ruggedness Measure’ (VRM) som er basert på lokal variasjon i terrengets helning 
(Sappington m.fl. 2007). De tre siste terrengvariablene ble avlest fra kartet på tilsvarende vis 
som naturtypene (se prinsippskisse i Figur 2; Tabell 2). dvs. rypepunktet ble plassert i midten 
og rundt dette punktet la vi rektangler med sidelengder fra 100 til 1200 m (først 100 m og 
deretter 200 m intervaller opp til 1200 m, totalt 7 romlige skalaer). For disse rektanglene 
beregnet vi nabolagsverdier dvs. gjennomsnitt av hver variabel over de valgte romlige 
skalaene. 

 

Figur 2. Prinsippskisse for avlesning av miljødata (naturtyper, terreng og solinnstrålingsindeks) på ulik 
romlig skala fra registreringspunktet for territoriell stegg. Miljødataene ble beregnet på økende skala 
fra punktet til den største skala som oversteg en typisk territoriestørrelse (3 – 50 ha, jfr. Unander & 
Steen 1985). I korthet ble rypepunktet plassert i midten og rundt dette punktet la vi rektangler med 
sidelengder fra 100 til 500 m (vist i figuren; totalt 5 romlige skalaer med 100 m intervaller) for 
beregning av andel av de ulike naturtypene (prosentvis fordeling av de ulike naturtypene på en skala 
fra 0-100 %) og terrengdata (gjennomsnittlig verdier for hver terrengvariabel på en romlig skala fra 
100 til 1200 m; totalt 7 romlige skalaer) og solinnstrålingsindeksen (gjennomsnittlig verdier på en 
romlig skala fra 200-800 m med 200 m intervaller; totalt 4 romlige). Se nærmere beskrivelse under 
2.4.1 – 2.4.3. 
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2.4.3 Indeks for solinnstråling 

Unander & Steen (1985) beskrev at de beste hekkeområdene for rype befant seg der snøen 
smeltet først om våren. Siden vi ikke evaluerte denne sammenhengen i forrige habitatmodell 
ønsket vi i dette prosjektet å finne en måte at kvantifisere landskapet med hensyn på 
tidlig/sen snøsmelting basert på egenskaper ved terrenget. Vi beregnet en enkel indeks 
(’Heat load index’; Parker 1988), basert på kunnskap om at i nordlige områder mottar 
sørvestre skråninger/lisider størst varmemengde i løpet av et døgn pga. forsinket 
oppvarming av bakken. Denne indeksen kan forventes å ha god sammenheng med 
snøsmelting. Indeksen ble beregnet etter Parker (1988; side 128) og på nabolag fra 200 – 
800 m (200 m intervaller; Tabell 2). Indeksen ble i analysene behandlet som en 
faktorvariabel dvs. at vi delte variabelen i 5 ulike klasser som gjorde at vi kunne skille 
dalbunn (flate områder med mindre solinnstråling) fra sørvestvendte skråninger/lisider 
(inndelt i 2 klasser; nedre og øvre del) og nordøstvendte skråninger/lisider (inndelt i 2 
klasser; nedre og øvre del). 

Tabell 2. Oppsummering av forklaringsvariablene i habitatmodellen. Tallverdiene er avlest fra GIS-
kartene og basert på 148 punkter i rypedatasettet og 359 tilfeldig genererte punkter i studieområdet 
(jfr. ’pseudo-absence data 2.5.1).  

Forklaringsvariabel Beskrivelse Observert variasjon  

Naturtypei, j Andel av naturtype i i et rektangel med sidelengder j  0.0 - 1.0  

Vegetasjonsdekt arealj Andel vegetasjonsdekt areal i et rektangel med sidelengder j 0.0 - 1.0  

Høyde over havet Høyde over havet på registreringspunktet for rype 4 - 410 moh. 

Helningk Gjennomsnittlig helning i et rektangel med sidelengder k  0 - 39°  

Eksposisjonk Gjennomsnittlig eksposisjon i et rektangel med sidelengder k 1 - 360°  

VRMk Gjennomsnittlig terrengvariasjon (VRM) i et rektangel med sidelengder k 0.000-0.059  

Solinnstrålingsindeksl Gjennomsnittlig solinnstrålingsindeks i et rektangel med sidelengder l -0.475-0.499 

i =naturtype (Tabell 1; uthevet skrift). 

j = sidelengder i rektangelet er 100, 200, 300, 400 or 500 m. Registreringspunktet for rype var passert i midten (se Figur 2).  

k = sidelengder i rektangelet er 100, 200, 400, 600, 800, 1000 and 1200 m. Som over. 

l = sidelengder i rektangelet er 200, 400, 600 and 800. Som over. 

2.5 Statistiske analyser 

2.5.1 Tilnærming og metoder 

Det statistiske analysearbeidet fulgte de samme prinsippene som ble utviklet under arbeidet 
med den forrige habitatmodellen (Pedersen m.fl. 2007). I motsetning til forrige modell, 
basert på data fra 2000-2004, anvendte vi i dette arbeidet hele overvåkingsserien for 
territoriell stegg (2000-2010). For å evaluere sammenhengen mellom forekomst av 
territoriell stegg (dvs. ‘habitatets egnethet for hekkende rype’) og de ulike 
forklaringsvariablene utledet vi mange ulike modellsett basert på prinsippskissen i Figur 3. I 
analysene anvendte vi logistisk regresjon. Logistisk regresjon er en statistisk metode som er 
velegnet til å analysere responser som har 2 mulige utfall (såkaldt binære responser). I dette 
tilfelle enten tilstedeværelse (verdien 1) eller fravær (verdien 0) av territoriell stegg på 
registreringspunktet. I den logistiske regresjonen beregnes sannsynligheten (p) for 
tilstedeværelse av stegg i forhold til sannsynligheten for fravær (1-0) av stegg, altså p/1-p. Til 
sammen beskriver forholdet p/1-p habitatets egnethet for hekkende rype. I realiteten 
mangler det ofte faktiske nullobservasjoner dvs. registreringer der man med sikkerhet kan si 
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at dyret ikke fins. Det er derfor vanlig å utlede tilfeldige ’pseudo’-nullobservasjoner (engelsk; 
pseudo-absences), dvs. områder som er tilgjengelig habitat, men hvor man ikke vet om arten 
fins eller ikke. I vårt tilfelle var stegg bare fraværende på 7 av 148 punkter så det var 
nødvendig å supplere disse med tilfeldige pseudo-nullobservasjoner. Under utarbeiding av 
forrige habitatmodell (Pedersen m.fl. 2007) genererte vi 368 slike punkter som skulle 
representere tilgjengelig potensielt rypehabitat (dvs. arealer som er isfrie, under 600 m.o.h. 
og som helt/delvis har vegetasjon). Vi anvendte 359 av disse og la til de 7 observasjonene 
med fravær av rype fra vårt datasett. Til sammen representerte disse 366 punktene 
tilgjengelig rypehabitat innenfor studieområdet. 

Vi etablerte en serie med ulike habitatmodeller (modellsett, Figur 3) som bestod av 
følgende forklaringsvariabler; 9 naturtyper, andel potensielt rypehabitat, høyde over havet, 
terrengets helning, eksposisjon og variasjon (VRM) og en indeks for solinnstråling (totalt 15 
forklaringsvariabler; se nærmere beskrivelse under 2.4.1 – 2.4.3). Innen hvert modellsett 
holdt vi alltid konstant den samme romlige skala på naturtypedataene og kombinerte disse 
med ulike skalaer av terrengvariablene og solinnstrålingsindeksen. Vi antok at naturtypene, 
som representerer beitegrunnlaget, var viktig på lokal skala og at terrenget var viktig på en 
større landskapsskala (jfr. Pedersen m.fl. 2007). Den estimerte habitatverdien (dvs. 
’habitatets egnethet for hekkende rype’) er gitt ved: 

 

 

 

 

Modellen er additiv fordi beregnet egnethetsverdi er lik en tallverdi for β1 for variabel X1 

(f.eks. naturtypen ’etablerte reinroseheier’) pluss tallverdi for β2 for variabel X2 (f.eks. høyde 
på ryperegistreringspunktet) osv.  

I statistiske analyser hvor en rekke ulike modellsett testes er det nødvendig å etablere 
objektive kriterier for å plukke ut de forklaringsvariablene som best beskriver datasettet. 
Den vanligste metoden er et enkelt kriterium, Akaikes informasjonskriterium (AIC; jo lavere 
verdi for AIC jo bedre passer modellen), som hjelper til å plukke ut den enkleste modellen 
som samtidig forklarer mest av variasjonen i datasettet (Burnham & Anderson 2004). Etter 
de første undersøkende analyser så vi at alle naturtypene med unntak av ’etablerte 
reinroser’ hadde liten betydning i modellen (VI *‘variable importance’+ < 0.12; beregnes fra 
summen av AIC-vekter for de 40 beste modellene; 0 = ingen betydning; 1 = stor betydning; 
(Anderson m.fl. 2001). Vi valgte derfor kun å anvende naturtypen ’etablerte reinroser’ (VI = 
1.0) i det endelige modellsettet. Videre var terrengets helning og indeksen for 
terrengvariasjon (VRM) sterkt korrelert (Pearsons korrelasjonskoeffisient r ≥ 0,77 for alle 
skalaer) og vi anvendte derfor kun forklaringsvariabelen ’helning’ i det endelige 
modellsettet. Forklaringsvariablene ’høyde over havet’ og ’terrengets helning’ lot seg ikke 
beskrive som en rett linje, men dette ble justert ved å ta kvadratet (X2) til variablene.  

’Habitatets egnethet for hekkende rype’ (X) = 

exp ((β1X1 + β2X2 + ……………. ΒnXn + ε) / (1 - (β1X1 + β2X2 + ……………. ΒnXn + ε)) 

             

’Habitatets egnethet for hekkende rype’ (X) = 

exp ((β1X1 + β2X2 + ……………. ΒnXn + ε) / (1 - (β1X1 + β2X2 + ……………. ΒnXn + ε)) 
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Figur 3. Diagrammet viser en oversikt over forklaringsvariablene som ble anvendt i 
habitatmodelleringen. Vi utviklet modellsett der vegetasjonsdataene ble holdt konstant på en 
bestemt romlig skala (5 romlige skalaer) og kombinert med alle romlige skalaer for terrengvariablene 
(7 romlige skalaer) og solinnstrålingsindeksen (4 romlige skalaer). Dette resulterte i totalt 140 
modellsett som ble testet. 

2.5.2 Evaluering av habitatmodellen 

For å evaluere habitatmodellenes prediktive evne, dvs. hvor godt modellen og dens 
forklaringsvariabler predikerer forekomsten av stegg, har vi fulgt standardmetoder beskrevet 
i R statistikkprogram for logistisk regresjon (Freeman & Moisen 2008). Vi beregnet en verdi 
for det såkalt ’Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve (AUC)’. AUC beskriver 
modellens evne til å skille mellom punkter som har tilstedeværelse og fravær av rype. AUC 
verdien tilsvarer sannsynligheten for at et tilfeldig valgt punkt med tilstedeværelse av rype 
vil ha en predikert sannsynlighet høyere enn et tilfeldig valgt punkt med fravær av rype. 
Verdiene på AUC går fra 0.5 (ingen evne til å predikere rett) til 1 (predikerer rett for alle 
observasjoner). En AUC verdi >0.8 angir at modellen har god til fremragende evne å 
predikere forekomsten av arten. 

I en slik evaluering er det best om habitatmodellen testes på et uavhengig datasett som 
ikke har vært anvendt til å utvikle selve modellen. Det finnes ingen andre datasett for 
svalbardrype som vi kunne bruke til evaluering og vi valgte derfor å anvende en såkaldt 
kryssvalideringsmetode (Maindonalds & Braun 2011). Metoden går i korthet ut på at vi deler 
rypedatasettet inn i 2 deler. Et såkaldt ‘treningsdatasett’ som inneholder 90% av datasettet 
tilfeldig utvalgt, og et ‘testdatasett’ som inneholder de gjenværende 10% av datasettet 
(Harrell 1998). Modellen beregnes da på nytt basert på treningsdatasettet og brukes til å 
predikere testdatasettet. Denne prosedyren gjentas en rekke ganger (her 25 ganger) og hver 
gang med en ny tilfeldig inndeling av trenings- og testdatasett. Resultatet presenteres som 
gjennomsnitt av de 25 gjennomkjøringene. 

2.5.3 Analyseverktøy 

Analysearbeidet ble utført ved hjelp av statistikkprogrammet R (R Development Core Team 
2009) og GIS-verktøy (ARCMAP 9.3. med ’Spatial Analyst’ ekstensjon, ESRI 2009) som var 
tilgjengelig ved Norsk Polarinstitutt og Norsk Institutt for Naturforskning. 

Vegetasjonsdata

100-500 m

Terrengdata

100 m, 200-1200 m

Indeks snøavsmelting

200-800 m

9 naturtyper

Andel areal med vegetasjon

Høyde (moh.) på registreringspunkt

Helning

Eksposisjon

Terrengvariasjon

Solinnstrålingsindeks

Kandidatmodeller (N=140)
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2.6 Utvikling av kartprodukt 

Utgangspunktet for dette prosjektet var å utvikle og evaluere en habitatmodell for rype for 
hele det produktive arealet på Svalbard, noe som ikke var mulig da den første 
habitatmodellen ble utviklet (Pedersen m.fl. 2007) pga. begrenset tilgang til digitale romlige 
kartdata for vegetasjon og terreng. En slik øvelse skal gjøres med varsomhet siden den 
nåværende rypeovervåkingen bare omfatter et begrenset antall produktive dalfører på 
Spitsbergen (Adventdalen og Sassendalen) med relativt sett meget gode klimatiske forhold 
og lang vekstsesong. For å evaluere om det var biologisk forsvarlig å ekstrapolere modellen 
til alle produktive landarealer på Svalbard anvendte vi digitale fenologikart (Stein Rune 
Karlsen, NORUT) som viser start og slutt på vekstsesongen for årene 2000-2009, samt 
gjennomsnittsverdier for hele perioden. Fra disse utledet vi to kart (Figur 4) som viser 
geografiske områder; a) hvor vekstsesongen starter tidlige enn 7. juli (dag 187) og b) hvor 
vekstsesongen er lengre enn 35 dager. For rype som starter klekking medio juni til medio juli 
er det livsnødvendig med tilgang på næringsrike beiteplanter. Kyllingene fordobler sin 
kroppsvekt hver uke og veier ved 40 dagers alder omkring 400 g (Steen & Unander 1985). 
Figur 4a viser at det er relativt begrensede områder utenfor Spitsbergen, som har en 
vekstsesong som starter tidligere enn første uke i juli måned. For å sikre en pålitelig og 
biologisk forsvarlig ekstrapolering av habitatmodellen valgte vi derfor å predikere 
hekkeutbredelsen av rype til kun disse områdene dvs. vi utelot Nordaustlandet, Barentsøya 
og Edgeøya. Det er viktig å merke seg at arealavgrensingen for habitatmodellen ikke betyr at 
det ikke finnes rype i de områdene som vi ikke har ekstrapolert modellen til. 

Kartet som viser fordeling av egnede hekkehabitater for rype ble utviklet ved å beregne 
den beste modellen (se resultatkapittelet) i programmet ArcMap (9.3. ESRI 2009). Vi utviklet 
et landfilter (anvendt til å ekstrapolere modellen) som bestod av landarealer < 600 m.o.h. 
med unntak av bre/morene og vi la en buffersone rundt hver bre/morene på 1 km. Teoretisk 
sett angir kartet sannsynlighet for forekomst av territoriell stegg på en skala fra 0-1 dvs. at 1 
tilsier 100% sannsynlighet for tilstedeværelse av stegg. I arbeidet vårt har vi valgt å tolke 
denne sannsynligheten som ‘habitatets egnethet for hekkende rype’. Produktet av en slik 
modellberegning er et rasterkart hvor hver piksel (100 x 100 m) får en verdi som angir 
‘habitatets egnethet for hekkende rype’på en sannsynlighetsskala fra 0 til 1. Vi har 
klassifisert kartet i 3 ulike egnethetskategorier: (1) God (0.67-1.00); (2) middels (0.33-0.67); 
og (3) dårlig (0.00-0.33). I tillegg til kartproduktene som presenteres her finnes digitale 
kartfiler hos Norsk Polarinstitutt, Norsk Institutt for Naturforskning og Sysselmannen på 
Svalbard. 
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Figur 4. Kart over Svalbard som angir a) områder hvor vekstsesongen starter tidligere enn 7. juli og b) 
områder hvor lengden på vekstsesongen i gjennomsnitt er lengre enn 35 dager. 
Ekstrapoleringsregionen for habitatmodellen er vist som en svart linje på begge figurene (Fenologiske 
kartdata er utlånt fra Stein Rune Karlsen, NORUT, upubliserte data; det geografiske kartgrunnlag er 
hentet fra Norsk Polarinstitutt). 

a) b)
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3 Resultater og diskusjon 

3.1 Habitatmodellen 

Den beste habitatmodellen for å beskrive fordelingen av hekkehabitater for rype på 
Spitsbergen bestod av egenskaper ved både vegetasjonen og terrenget. Habitatmodellen 
inneholdt 4 statistisk signifikante forklaringsvariabler; (1) naturtypen, ’etablerte 
reinroseheier’ på liten skala (100 m), (2) høyde over havet, (3) terrengets helning på stor 
skala (1000 m) og en solinnstrålingsindeks på stor skala (600 m) (Tabell 3). I områder som har 
alle disse landskapsegenskapene er det størst sannsynlighet for å finne territoriell stegg om 
våren. Forklaringsvariablene knyttet til vegetasjon (reinroseheier) og terrengets utforming 
(helning) var mest betydningsfulle (uttrykt ved variabelens viktighet [VI] i Tabell 3) i 
habitatmodellen. Den beste modellen ble brukt til å ekstrapolere fordelingen av 
hekkehabitater til store deler av Spitsbergen (Figur 5; vedlegg kart A-E). De beste områdene 
finnes i relativt smale bånd, litt opp i fjellsidene som har sørlig/vestlig eksposisjon og rikelig 
med reinroseheier. For å illustrerer dette har vi laget et utsnitt av kartet (Figur 6) som viser 
områdene lokalt rundt Longyearbyen. Her ser vi tydelig de smale båndene med godt habitat 
som starter litt etter overgangen mellom dalbunn og fjellsidene og strekker seg opp i den 
bratte delen av fjellsida. De store sammenhengende områdene med godt habitat (f.eks. 
sørsiden av Hanaskogdalen, Hiorthhamn og Fivelflyene) vender alltid mot sør eller vest hvor 
snøen smelter tidligere enn i områder som vender mot nord eller øst (se nordsiden av 
Adventdalen ved Isdammen og videre innover dalen mot Foxdalen). Den nest beste 
modellen inneholdt de samme forklaringsvariablene, med unntak av solinnstrålingsindeksen, 
og tilsvarte omtrent habitatmodellen som ble utviklet på basis av de 5 første årene med data 
(Pedersen m.fl. 2007). Vår klassifisering av hekkeområder, basert på statistiske 
habitatanalyser, sammenfaller godt med Unander & Steen (1985) sin deskriptive beskrivelse 
av de beste hekkeområdene på Brøggerhalvøya og ved Kongsfjorden dvs. områder med 
mange vindblåste rygger med vegetasjon i sørvendte skråninger der snøen smelter tidlig. 

For å sikre en pålitelig og biologisk forsvarlig ekstrapolering av habitatmodellen valgte vi 
en forsiktig predikering av hekkeutbredelsen til svalbardrypa til Spitsbergen dvs. vi utelot 
nordlige områder på Spitsbergen, Nord-Austlandet, Barentsøya og Edgeøya. Dette valget 
medførte at noen områder på bl.a. Edgeøya, som har en vekstsesong av ønsket lengde, ikke 
ble inkludert. Disse områdene er trolig aktuelle rypehabitat, men vi mangler feltinformasjon 
om rypas utbredelse i disse områdene. Med tanke på videreutvikling av både overvåkingen 
av rype og habitatmodellen vil feltdata fra Edgeøya være viktig å innhente. Edgeøya ligger 
omtrent på samme breddegrad som lokalitetene i studieområdet og man forventer, ved en 
klimaoppvarming, at områder her tas mer i bruk av tundralevende arter (Jensen m.fl. 2008). 
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Tabell 3. Opplisting av de 5 beste statistiske habitatmodellene som beskriver sannsynlighet for 
forekomst av territoriell stegg (habitatets egnethet for hekkende rype). Vi valgte den beste modellen 
(1) for å vise fordelingen av egnede hekkehabitat på Spitsbergen (se Figur 5, 6 og vedlegg A-E). 
Tallene i parentes angir den romlige skalaen for forklaringsvariabelen. 

Modell Høyde
a)

 (Høyde)
2
 Reinrose-

heier 

(100 m) 
b)

 

Solinnstrålings-
indeks 

(600 m) 

Helning 
(1000 m) 

(Helning)
2  

(1000 m) 
Np

c)
 AICc

d)
 ∆AICc 

1 X X X X X X 10 361.53 0.00 

2 X X X - X X 6 362.67 1.14 

3 X - X - X X 5 364.24 2.72 

4 X - X X X X 9 364.98 3.46 

5 X X X X X - 9 368.65 7.12 

VI
e)

 0.32 0.93 1.00 0.62 1.00 0.99    

a) høyde over havet i meter; b) naturtypen ’etablerte reinroseheier’ på romlig skala 100 x 100 m (Johansen m.fl. 2009); c) Np = antall 
parametre som er beregnet i modellen; d) AICc = Aikakes Informasjonskriteium (AIC) korrigert for liten utvalgsstørrelse; e) VI = variabelens 
viktighet (’Variable Importance’; Anderson m.fl. 2001) på en skala fra 0-1 der verdien 1 angir størst viktighet.
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Figur 5. Kartet viser fordelingen av egnede hekkehabitater på Spitsbergen. Habitatindeksen er delt i 3 
klasser (god, middels og dårlig). Avgrensning av ekstrapoleringsregionen er vist med en svart linje på 
kartet.
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Figur 6. Kartutsnittet for Adventdalen som viser fordelingen av egnede hekkehabitater lokalt. 
Habitatindeksen er delt i 3 klasser (god, middels og dårlig). 

3.2 Forklaringsvariabler i habitatmodellen 

Forekomsten av stegg i landskapet ble positivt påvirket av andel ’etablerte reinroseheier’ 
dvs. at jo mer det finnes av denne naturtypen jo større sannsynlighet er det for at 
hekkeområdet er egnet for rype (Figur 7 A). Unander m.fl. 1985 beskrev at reinrose (Dryas 
Octopetala) var en viktig beiteplante fra november til april siden den vokser på vindutsatte 
rygger som ofte er fri for snø gjennom vinteren. I april ankommer steggene fra 
vinterområdene og etablerer territorier som må inneholde livsnødvendige beiteplanter 
(Unander & Steen 1985). Ved å bruke det nye vegetasjonskartet (Johansen m.fl. 2009) klarte 
vi å fange opp at rypene velger beiteområder med en bestemt naturtype på relativt liten 
skala (100 m i denne modellen). Sammenliknet med forrige habitatmodell (jfr. Pedersen m.fl. 
2007), hvor habitattypen ’hellende, tørre fjellsider’ var inkludert på 200 x 200 m romlig skala, 
har vi i dette prosjektet forbedret kunnskapen om hvilke naturtyper som er sentrale for at 
stegg skal etablere et territorie.  

Høyde over havet påvirker også hvor territoriell stegg finnes i landskapet. Figur 7 B viser 
at sannsynligheten for å finne stegg er størst i høydelagene fra litt over havnivået til omkring 
200 m.o.h. Disse høydelagene dekker områder fra overgangen mellom dalbunn og fjellside 
og godt opp i fjellsidene. Fjellsidene har stein og klippeutspring som steggene bruker til 
utkikksposter i forbindelse med forsvar av territoriet og de har egnede reirplasser for høna. 
Reiret plasseres ofte et stykke opp i fjellsiden i bratte, steinete og godt drenerte områder 
hvor steggen har godt utsyn og høna har le for vind og skjul for rovdyr (fjellrev og polarmåke) 
(Steen & Unander 1985; Unander & Steen 1985).  

Når rypa etablerer territoriet om våren har terrengets helning på stor skala (1000 m i 
habitatmodellen) betydning. Flate, homogene landområder (dalbunn, platåer og strandflater 
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mm.) og veldig bratte fjellsider anvendes i liten grad (Figur 7 C). Dette samsvarer med 
Unander & Steen (1985) sine tidligere beskrivelser av hekkeområdene. Landskapsskalaen i 
denne habitatmodellen og forrige modell er lik, noe som understreker at terrengets 
utforming på stor romlig skala har betydning for valg av hekkeområde.  

Solinnstrålingsindeksen var en helt ny variabel i denne habitatmodellen og variabelen 
bidro til å forklare fordelingen av egnede hekkeområder for rype. Det var særlig områder 
som vendte mot sør og vest i de øvre delene av fjellsidene som pekte seg ut (Figur 7 D, 
solinnstrålingsindeks = 5). Unander & Steen (1985) har tidligere beskrevet at de beste 
territoriene fantes i områder med tidlig snøsmelting. I habitatmodellen har vi bekreftet 
gjennom statistisk analyse at områder som mottar størst solinnstråling har større 
sannsynlighet for forekomst av territoriell stegg. Slike områder blir sannsynligvis tidligere 
snøbare og beiteplantene blir dermed tilgjengelig for rypene. God tilgang på 
næringsressurser i etableringsfasen av territoriet er viktig rypene og for hønas oppbygging av 
fettreserver før hekkeperioden (Steen & Unander 1985; Unander & Steen 1985). 

Figur 7. Grafene i delfigurene (A – D) viser sammenhengen mellom sannsynlighet for 
forekomst av territoriell stegg og forklaringsvariablene i habitatmodellen. Det er en linje for 
hver av de 5 faktorene for ’solinnstrålingsindeksen.’ A) Andel av ’etablerte reinsroseheier’ 
(romlig skala 100 x 100 m), B) høyde over havet (m), C) terrengets gjennomsnittelig helning 
(romlig skala 1000 x 1000 m) og D) gjennomsnittelig solinnstrålingsindeks (romlig skala 600 x 
600 m; 1=nordøstre øvre del av fjellside; 2=nordøstre nedre del av fjellside; 3 = dalbunn; 
4=sørvestre nedre del av fjellside; 5=sørvestre øvre del av fjellside). 
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3.3 Arealstatistikk for habitatmodellen 

Ekstrapolering av habitatmodellen viser at svært lite landareal har god kvalitet (< 3 %) for 
hekkende rype på store deler av Spitsbergen (Tabell 5). Dette samsvarer godt med funn fra 
forrige habitatmodell (Pedersen m.fl. 2007). Rypa er en endemisk art som opptrer i lave 
tettheter i studieområdet vårt og den synes å være begrenset av tilgang på egnet habitat 
(Pedersen m.fl. 2011). Unander & Steen (1985) beskrev at de beste hekkeområdene alltid 
var okkupert av territoriell stegg, og dette ble videre bekreftet gjennom statistisk analyse av 
Pedersen m.fl. (2011) i en nylig publisert artikkel. Vår nye habitatmodell understreker at de 
beste habitatene er arealmessig begrenset på Spitsbergen. I forvaltningssammenheng er det 
derfor viktig å sikre disse naturområdene mot inngrep og forstyrrelser. 

Tabell 5. Arealstatistikk fordelt på de tre habitatklassene i habitatmodellen for rype på Spitsbergen. 

Habitatklasse Areal (km
2
) % av produktivt

a)
 

landareal 
% av totalt

b)
  

landareal 

God 669.2 8.2 2.8 
Middels 1694.4 20.8 7.1 
Dårlig 4582.5 56.2 19.1 
a) Vegetasjonsdekt areal under 600 m i ekstrapoleringsregionen. Basert på et landfilter som ble utviklet for modellen som representerer 
aktuelle leveområder for rype. b) Alt landareal i ektrapoleringsregionen inkl. bre og morene. Vann (innsjøer, elver mm.) er ikke inkludert. 

3.4 Evaluering av habitatmodellen 

Evalueringen av habitatmodellen som ble brukt til ekstrapolering av hekkehabitatene viste at 
modellen har en god evne til å skille punktene hvor rype var tilstede fra de tilfeldige pseudo-
nullobservasjonspunktene (AUC = 0.83; Tabell 6). Denne verdien indikerer at 83 % av de 141 
punktene med tilstedeværelse av stegg, samt de 366 pseudo-nullobservasjonspunktene 
klassifiseres korrekt av modellen. Det må forventes at en habitatmodell har dårligere 
prediktiv evne når den konfronteres med data som ikke har vært anvendt til å utvikle 
modellen. Ideelt sett er det ønskelig med et helt uavhengig datasett, samlet inn i en annen 
region på Svalbard, for validering av selve modellen. Når slike data ikke er tilgjengelig er 
beste alternativ en kryssvalidering slik vi har gjort her. Kryssvalideringen viser at modeller 
som er utviklet på et tilfeldig utvalg av 90 % av datasettet fortsatt har god evne (prediktiv 
nøyaktighet 0.76) til å predikere de gjenværende 10 % av datasettet som ikke ble brukt i 
utviklingen av modellen dvs. 76 % av de gjenværende 10 % av datasettet ble klassifisert 
korrekt. Dette tallet indikerer den nøyaktigheten som kan forventes av habitatmodellen når 
den anvendes i andre liknende regioner innen ekstrapoleringsområdet. 

Tabell 6. Evalueringsstatistikk for habitatmodellen som ble anvendt for ekstrapolering. 

Evalueringsstatistikk Habitatmodell 

D
2
* 27.30 % 

AUC** 0.83 

Prediktiv nøyaktighet (10 % av datasett) 0.756 [± 0.0091] 

Prediktiv nøyaktighet (90 % av datasettet) 0.778 

* D2 = (null devians – residual devians) / null devians; denne prosentsatsen viser hvor mye av den totale variasjonen i datasettet som er 
forklart av modellen. 

** AUC måler modellens prediktive evne (se definisjon 2.5.2) 
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3.5 Habitatmodellen som forvaltningsredskap 

Habitatmodellene beskriver på en stor skala fordelingen av egnede hekkehabitater for rype 
på Spitsbergen. Grunnleggende kunnskap om rypas utbredelse er viktig kunnskap for 
forvaltningen av rypas leveområder på Svalbard. Kartproduktene gir både forskere og 
miljøforvaltere lett tilgang til kunnskap som vi tror er viktig for å utøve en kunnskapsbasert 
og økologisk forsvarlig forvaltning av rypas leveområder på Svalbard. Nedenfor lister vi kort 
opp noen eksempler på anvendelsesområder for habitatmodellen. 

 Forvaltningsplaner for verneområder som skal sikre naturmiljøet på Svalbard. 

 Konsekvensutredninger med mål om å evaluere effekten av menneskelig påvirkning 
på naturmiljøet (f.eks. ressursutvinning og ferdsel). 

 Utvikling av bestands- og høstingsmodeller for rype. Her er bl.a. følgende kunnskap 
viktig: Grunnleggende kunnskap om habitatbruk (habitatmodellen); tetthet av rype i 
landskapet (årlige overvåkingsdata; Norsk Polarinstitutt); produksjonsdata 
(innsamling av rypevinger fra jakten); rovdyrdata (årlig overvåking av hilokaliteter; 
Norsk Polarinstitutt) og værdata (målinger fra Meteorologisk Institutt). Sammen kan 
disse datasettene gi et godt grunnlag for å utvikle slike modeller. 

 Evaluering av fremtidige effekter av klimaoppvarming. Grunnleggende informasjon 
om rypas utbredelse og identifisering av viktige områder er nødvendig kunnskap for å 
kunne evaluere mulige effekter på rypebestanden fra klimaoppvarming. Se Jensen 
m.fl. (2008) for et eksempel på habitateffekter på gås som følge av økende 
temperatur. 
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6 Vedlegg 
A: Ekstrapoleringsområdet for habitatmodellen 
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B: Kartutsnitt 1 
 

 
 



 

28 

 

C: Kartutsnitt 2 
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D: Kartutsnitt 3 
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E: Kartutsnitt 4 

 

 


