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Miljøovervåking av kulturminner på Svalbard 

 Kartlegging av eksisterende og tidligere overvåkningssystemer på Svalbard 

 

I 2013 mottok NIKU støtte fra Svalbards miljøvernfond til et lite forprosjekt med mål om å kartlegge 

aktuelle miljøovervåkningsprosjekter innenfor kulturminnesiden på Svalbard. Arbeidet ble utført som 

en gjennomgang av eksisterende litteratur, artikler, rapporter og systemer, og ble rapportert i egen 

rapport illustrert med foto fra enkelte av de prosjektene som blir beskrevet i rapporten. Dette 

notatet oppsummerer prosjektet. 

Innledning 
Sysselmannen fastslår i Kulturminneplan for Svalbard 2013-2023, at det er et stort behov for mer 

kunnskap knyttet til nedbrytning og slitasje på kulturminner og -miljøer. Dette er basiskunnskap som 

er helt nødvendig for forvaltningen som trenger et grunnlag for å holde løpende oversikt over 

tilstanden til kulturminner og – miljøer og for bedre å kunne ivareta sin rolle som 

kulturminnemyndighet. Å følge tilstandsutviklingen til kulturminner og – miljøer er knyttet til 

fastsatte nasjonale mål om vern, og til kulturminner og – miljøers betydning for verdiskaping på 

Svalbard.  Også Riksrevisjonen peker på at slitasje på vegetasjon og kulturminner er en økende 

utfordring som følge av flere turister og ilandstignings-steder. Riksrevisjonen beskriver i sin 

gjennomgang av Sysselmannen i 2006/07 at det for å begrense eller unngå negative effekter av 

ferdsel på Svalbard er nødvendig med dokumentasjon av tilstand og systematisk overvåking av 

utvikling over tid. Kunnskap om ferdsel og slitasje er en viktig forutsetning for å kunne drive 

kunnskapsbasert forvaltning av kulturminnene på Svalbard, ikke minst på grunn av de tøffe 

klimatiske forholdene, de høye miljømålene for øygruppa og den økende ferdselen som forsterker 

behovet for en grundig og løpende tilstandsoversikt som grunnlag for avgjørelser og prioriteringer 

Miljøovervåking 
Miljøovervåking er en systematisk innsamling av data ved hjelp av etterprøvbare metoder og baserer 
seg på hypoteser om årsaks-/virkningssammenhenger. Overvåkingen omfatter både påvirkning, 
effekter og miljøtilstand. Målet er å dokumentere miljøtilstanden og utviklingen av denne. 

Innhenting av tilstandsdata fra samme objekt eller område med faste tidsmessige intervaller er et 

bærende element i miljøovervåking. Dataene sammenstilles i tidsserier, med det formål å 
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dokumentere endringer over tid. Kombinert med analyser av hvilke årsaker som ligger til grunn for 

endringene, gir den samlete kunnskapen grunnlag for å forstå virkninger eller effekter av 

trusselfaktorer. Dataene gir mulighet for å varsle, rette opp, samt generelt å forebygge en uønsket 

utvikling. En styrke ved miljøovervåking er mulighetene til å fange opp indikatorer på et tidlig 

tidspunkt slik at det raskt kan reageres på endringer som ellers kan få ødeleggende følger. 

Miljøovervåking er med andre ord et egnet verktøy til å forutse eller fremskrive endringstendenser.   

 

 

Foto: Virgohamna på Danskøya nordvest på Spitsbergen, et sammensatt kulturmiljø, bla. med hvalfangstgraver 

og med restene etter Andrées og Wellmans forsøk på å nå Nordpolen. Foto: NIKU/AC Flyen  

 

Selve overvåkingen er ikke nødvendigvis forskning i seg selv, men arbeidet må bygge på forskning. 

Det er forskningen som kan fortelle oss hva som er mest relevant å overvåke, for eksempel når vi 

ønsker å finne indikatorarter som kan gi et typisk bilde av et økosystem. Forskning er også nødvendig 

for å finne ut hvordan vi skal overvåke. Endelig trenger vi forskning for å kunne tolke og forklare 

dataene som samles inn gjennom overvåking, teste ut målemetodene og eventuelt endre dem.. 

Dette er viktige grunner til at forskning må integreres tett sammen med overvåkingsprogrammer. 

Tap og skade av kulturminner og kulturmiljøer skyldes bl.a. økt utbyggingspress på arealene med 

påfølgende inngrep. Men også klimapåkjenninger kan være årsaker til skader på kulturminner. Dette 

gjør det nødvendig å identifisere naturlige og/eller menneskeskapte endringer og klarlegge årsakene 

til disse endringene. 

Et viktig moment med miljøovervåking er å identifisere veien utviklingen går, og sørge for at 

kunnskapen bidrar til beslutninger som ivaretar en bærekraftig bruk og vern av våre kulturminner og 

kulturmiljøer. 

Kulturminner og kulturmiljøer er ikke-fornybare ressurser. Er de en gang ødelagt kan de ikke 

erstattes. Gjennom konstant og systematisk observasjon av utviklingen over kulturminnenes tilstand, 

(og utviklingen av eksisterende og framtidige kulturminner) sikrer kulturminneforvaltningen seg en 

oversikt som per i dag mangler. Miljøovervåking kan altså betegnes som verktøy og en metode som 

kan vise tilstand, trusler og en eventuell uheldig utvikling på et tidlig tidspunkt – for så å kunne 

vurdere eventuelle tiltak.  
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Foto: Overvåking pågår! Dette er ikke del av et overvåkingsprosjekt, men knyttet til et prosjekt alt Håndtering 

av råteskader i kulturminner på Svalbard, som også var støttet av Svalbards miljøvernfond. Her overvåkes 

temperatur og fuktighet inne i konstruksjonen. Taket tilhører fangsthytta Laksebu ved utløpet av Kongsfjorden 

på vestkysten av Spitsbergen. Foto: NIKU/AC Flyen 

 

Kunnskap er viktig 
Målet for kulturminneforvaltningen er å ta vare på et representativt utvalg av kulturminnene i et 

langsiktig perspektiv, jamfør blant annet Svalbards kulturminneplan 2013 – 2023 og Stortingsmelding 

nr. 22 Svalbard. Miljøovervåking danner et viktig kunnskapsgrunnlag for å avgjøre om det skal settes i 

gang tiltak, hvilke tiltak som skal settes i verk, og av hvem, når utviklingen er alarmerende. 

Resultater fra overvåking gir informasjon som er strategisk viktig for politikere og forvaltning. Disse 

resultatene synliggjør sektoransvaret. De bidrar både til å formulere nye politiske mål og revidere 

eksisterende mål. Overvåkingen har derfor en viktig betydning for forvaltningens arbeidsområder og 

hvordan disse skal prioriteres. 

Det er også av strategisk verdi når måleresultatene viser en positiv utvikling, eller at en formodet 

trussel ikke er så bekymringsfull som antatt. Det er viktig at de positive momentene belyses, og er 

målbare i forvaltningen av kulturminner og kulturmiljøer. 

En grundig faglig forståelse av hva som skjer med miljøet, krever at det  overvåkes langt mer enn det 

som kan synes  hensiktsmessig og beslutningsrelevant akkurat nå. På denne måten kan forvaltningen 

være i forkant, oppdage nye trusler tidlig, og være med å styre utviklingen. Det er et mål å sette 

utviklingen for kulturminner og kulturmiljøer i sammenheng med andre endringer i samfunnet, og i 

tilknytning til overvåkingsaktivitet hos bl.a. Miljødirektoratet. 
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Forskningsbasert kunnskap er viktig innen miljøovervåkning fordi: 

 Forskning kan fortelle oss hva som er mest relevant å overvåke, for eksempel når grunnlaget 

for å vurdere utviklingstrekk og trusler er for dårlig. 

 Forskning er også viktig for å finne ut hvordan vi skal overvåke (metodeutvikling). 

 Vi trenger forskning for å kunne tolke og forklare dataene som samles inn. 

 Resultatene fra overvåkingen kan starte forskningsaktivitet på nye områder.   

 

Kulturminnene på Svalbard 
Kulturminnene på Svalbard er utsatt for tøffe klimapåkjenninger. Endringene i klimaet med mindre 

hav/fjordis, større bølger hele året (også vinterhalvåret), mere nedbør, mere vind og høyere 

temperaturer vil høyst sannsynlig gi økende nedbrytning. Ettersom mange av lokalitetene ligger langs 

strandbrinker er kysterosjon et stort problem. Likeledes er biologisk nedbrytning en stor trussel for 

alt treverk. Svært mange av lokalitetene som besøkes av turister inneholder kulturminner, og ofte er 

det kulturminnene som utgjør selve attraksjonen i lokaliteten. Til tross for nylig bestemte 

ferdselsrestriksjoner på øst-kysten av Svalbard er det fortsatt kun et fåtall av kulturminnelokalitetene 

som har slike restriksjoner, hvilket innebærer at det er mulig å komme helt inntil svært mange av 

kulturminnene på Svalbard. Dette gjør kulturminnene utsatt for menneskelig slitasje, og øker 

behovet for en form for overvåking for å følge effekter av de ulike påvirkningene. Kunnskap om 

ferdsel og slitasje er en viktig forutsetning for å kunne drive kunnskapsbasert forvaltning av 

kulturminnene på Svalbard. Dette ikke minst på grunn av de tøffe klimatiske forholdene, de høye 

miljømålene for øygruppa og den økende ferdselen.  

 

Foto: Kulturmiljøet med fangsthytta Fredheim, gamlehytta Danielbu, uthus (nødbua) og utedo. Området er 

sterkt berørte av kysterosjon, og bygningene er flyttet i to omganger. Allerede i 2001 ble Danielbu flyttet noen 

meter inn fra raskanten, og i april 2015 ble anlegget flyttet rundt 60 meter. Dette fotoet er tatt i 2011. Foto: 

NIKU/AC Flyen 
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Miljøovervåking på Svalbard 
I Kulturminneplan for Svalbard 2013 – 2023 beskriver Sysselmannen at det er et behov for å utvikle 

en ny plan for miljøovervåking av kulturminnelokaliteter på Svalbard. Sysselmannen skriver videre i 

utkastet at målet er å kunne gi en årlig rapportering på tilstanden til kulturminnene på Svalbard.  

I sin revisjon av Sysselmannen i 2006 peker også Riksrevisjonen på at slitasje på vegetasjon og 

kulturminner er en økende utfordring som følge av flere turister og ilandstigningssteder. I sin rapport 

skriver Riksrevisjonen at det er nødvendig med dokumentasjon av tilstand og systematisk overvåking 

av utvikling over tid for å begrense eller unngå negative effekter av ferdsel.  

For å kunne følge en utvikling trengs måledata over et lenger tidsrom. Sysselmannen har tidligere 

prøvd ut et overvåkingsprogram på arkeologiske kulturminnelokaliteter der målsettingen var å øke 

innsynet i prosessene som bryter ned kulturminnene (Bjerck1999).  Systemet ble første gang prøvd 

ut på fire  lokaliteter i 1997. I 2004 stoppet Sysselmannen overvåkingsprogrammet, og det er siden 

ikke tatt opp igjen. Dette grunnet usikkerhet rundt nytteverdien (Sysselmannen pers.med.). 

Overvåkingen skulle blant annet overføre informasjon til MOSJ (Miljøovervåking på Svalbard og Jan 

Mayen) (Bjerck 1999). Imidlertid ble det ikke levert inn data til MOSJ-programmet utover de første, 

opprinnelige oppmålings- og grunnlagsskissene (se mosj.npolar.no/kulturminne). 

Situasjonen for kulturminnene på Svalbard er preget av manglende informasjon og usikkerhet om 

tilstanden og om det reelle omfang og hastighet på slitasje og nedbrytning. De siste årene er det gjort 

en stor innsats med å legge inn informasjon om kulturminnene i Riksantikvarens landsdekkende 

database Askeladden (kulturminnene på Svalbard kom med i 2003/04). Likevel er det fortsatt mye 

som mangler. Dette er først og fremst knyttet til dokumentasjon/beskrivelse av nåværende tilstand, 

men også basisinformasjon om beliggenhet og eventuelle trusler er mangelfull. Senere års forskning 

utført blant annet av NIKU, NINA og UNIS, har bidratt med kunnskap om parametere for nedbrytning 

(hvilke faktorer som bryter ned kulturminnene), men også dette området har mangler og trenger økt 

innsats.   

Vår gjennomgangen viser at det fins en del spredte arbeider og mindre systemer for overvåking av 

kulturminnene på Svalbard, men at det i dag  ikke fins noe helthetlig system for overvåking av 

kulturminnelokalitetene på Svalbard. For tiden er det derfor ikke aktiv overvåking av kulturminnene 

basert på objektive systemer. Det er lagt opp til at Miljøovervåking for Svalbard og Jan Mayen 

(MOSJ), som inneholder presentasjoner og tolkninger av overvåkingsdata fra Svalbard og Jan Mayen 

også skal ta inn overvåkingsdata fra kulturminnesiden. Foreløpig er ingen slike data inne i systemet. 

Det pågår et arbeid med indikator – og parameterutvikling i regi av et forskningsprosjekt kalt CULPOL 

ledet av Norsk institutt for kulturminneforskning. Her sees det også på systemer for innhenting av 

miljøinformasjon/overvåking. 

Den gjennomgangen av overvåkingssytemer og prosjekter med relasjon til tematikken som er utført i 

dette prosjektet gir forvaltningen en oversikt over dagens situasjon innen miljøovervåking av 

kulturminner. Dette gjør det lettere å prioritere innsatsen inn mot fagfeltet. Arbeidet er dokumentert 

og beskrevet i rapporten Flyen, AC: Miljøovervåking av kulturminner på Svalbard. Kartlegging av 

eksisterende og tidligere overvåkningssystemer på Svalbard. NIKU Oppdragrapport 8/2016 

 


