
Plantenes produksjon i forhold til klima på Svalbard 

Det årlige tilskuddet av plantevekst gir mat til reinsdyrene og andre planteetere på Svalbard. 

Kjennskap til planteproduksjonen er også viktig når en beregner det totale karbonregnskapet for 

Svalbard, - dette fordi litt mindre enn halvpartene av den årlige planteproduksjon er karbon, og kan 

beregnes som opptak av karbon. Dessuten vil endringer i produksjon på sikt gi endringer i 

vegetasjonsdekket. I dag har en nesten ingen kunnskap om årlig planteproduksjon på Svalbard, 

bortsett fra et par punktmålinger. 

Dette prosjektet, dels finansiert av Svalbard Miljøvernfond, er todelt. En har gjort analyser av 

tidsserier av grovoppløselige satellittbilder (MODIS) de siste femten årene og analysert de årlige 

variasjonene plantevekst i forhold til temperatur over Nordenskiöld Land. Resultatene viser at 

planteveksten målt med satellittdata på en landskapsskala er svært styrt av temperaturesummen fra 

starten på vekstsesongen til når veksten er på topp – omkring 25. juli. Resultatene viser at spesielt 

årene 2002, 2006 og 2013 var år med god plantevekst (figur 2) og at det skyldes en kombinasjon av 

tidlig start på vekstsesongen og høye temperaturer fram til slutten av juli. Derimot var år 2008 det 

mest ekstreme med hensyn på lav produksjon, etterfulgt av årene 2000 og 2009. Det er ingen 

trender i planteproduksjonen for de siste femten årene, og at det skyldes at temperaturen ikke har 

økt i perioden med vekst (i slutten av juni og mesteparten av juli). Med andre ord, så selv om 

temperaturen har økt vesentlig de siste 15 årene på Svalbard, så har det ikke vært temperaturøkning 

i nettopp den perioden med plantevekst, og det er derfor heller ingen trender i plantevekst i den 

perioden.  Analysene viser også at, som forventet, er det i de vide dalene Reindalen, Colesdalen, 

Adventdalen og Sassendalen som har i gjennomsnitt høyest plantevekst (figur 1). 

 

Figur 1. Gjennmsittlig (2000-2014) planteproduksjon. Viser områder med relativt høy (rødt), moderat 

(grønt) og liten/ingen planteproduksjon.  



 

Figur 2. Årlig avvik i planteproduksjon over Nordenskiöld Land -  viser om det er høyere (rødt) eller 

lavere (blått) planteproduksjon enn i ett gjennomsnittsår.  

De grove satellittstudiene over Nordenskiöld Land for årene 2000-2014 har avdekket store forskjeller 

mellom årene og at det er temperaturstyrt, men resultatene gir bare relative verdier. For å få mer 

eksakte verdier om årlig vekst må en jobbe på arts- og vegetasjonstypenivå, og oppskalere med 

høyoppløselige satellittbilder. Det ble derfor startet opp med målinger i felt av årlig planteproduksjon 

i Adventdalen sommeren 2015. Feltmålingene er designet til å bli oppskalert med den nye 

generasjon av høyoppløselige satellittbilder som gir bilder nesten hver dag (fra Landsat 8 og Sentinel-

2 satellittene). I alt er det prosessert 149 Landsat 8 satellittbilder for årene 2014 og 2015, men da en 

bare har feltmålinger fra en sesong, er det ennå for tidlig til å oppskalere over større områder. Men 

de foreløpige feltmålinger indikerer at produksjonen kan nå opp i hele 168 gram tørrvekt av levende 

plantebiomasse pr kvadratmeter for år 2015 i de aller mest frodige våtmarkene, men at det for de 

aller fleste vegetasjonstyper ligger under 30 gram per kvadratmeter for 2015 sesongen. 

 

 



 

Bilde – Tundragras dominert våtmark i Adventdalen er blant de områdene med høyest årlig 

produksjon på Svalbard. 

 


