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Forord 
Til Svalbards miljøvernfonds utlysning med søknadsfrist 1. februar 2017 søkte vi om støtte til 
videreføring av de tidsserieanalysene som vi gjennomførte på Svalbard i forbindelse med prosjektet 
WICLAP (RIS-ID 6816). Bakgrunnen for søknaden var at vi i forbindelse med gjentakende analyser av 
vegetasjonsflater på Brøggerhalvøya langs Kongsfjorden og i Adventdalen-området i perioden 2014-
2016 registrerte betydelige vegetasjonsskader. 

Vi mottok en avkortet støtte som gjorde det mulig for oss å repetere våre feltdatainnsamlinger også i 
2017 og å publisere og presentere våre resultater internasjonalt og nasjonalt. Støtten fra 
miljøvernfondet har bidratt direkte til fem vitenskapelige publikasjoner samt 27 ulike utadrettede 
aktiviteter, dvs. foredrag, populærvitenskapelige artikler i engelskspråklige og norske 
vitenskapstidsskrifter og aviser, postere og populærvitenskapelig blogg. Disse publikasjonene og 
utadrettede aktivitetene er listet opp bakerst i rapporten. 

I denne rapporten presenterer vi våre tidsserieanalyser av vegetasjonens helse i våre 
overvåkingsruter, da med fokus på endringer fra perioden 2014-15, som var omtalt i detalj i en 
vitenskapelig artikkel publisert av oss i 2017, til årene 2016 og 2017. Vegetasjonsskader i løpet av 
denne tidsperioden diskuteres i lys av værforhold og klima i de samme årene, da med spesiell fokus 
på forholdene i løpet av overvintringsperiodene, ettersom de skadde og døde artene er svært 
følsomme for forstyrrelser i løpet av vinterdvalen.  

Ei populærvitenskapelig framstilling finnes som vedlegg til denne rapporten. Dette er en nyhetssak 
fra 2018 skrevet av Framsenterets formidlingskoordinator Helge Markusson i samarbeid med 
undertegnede og publisert på Framsenterets nettsider 

Vi takker så mye for støtten. 

 

 

Jarle W. Bjerke 

Prosjektleder 

Tromsø, mars 2020 
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Innledning 
Klimaet på Svalbard er i rask endring, og dette har stor innvirkning på alle økosystemene på og rundt 
Svalbard og alle deres organismer. I prosjektet WICLAP (EEA-finansiering over Polen-Norge-
programmet, 2013-2016, RIS ID 6816) fokuserte vi på hvordan de raske klimaendringene påvirker 
vegetasjonen på Svalbard. Prosjektet la spesiell vekt på effektene av endret vinterklima, ettersom 
vinterklimaet endres mye raskere enn sommerklimaet.  

Et varmere vinterklima påvirker arktisk vegetasjon i negativ retning. Dette er en periode da 
vegetasjonen er i dvale, men økt frekvens av perioder med temperaturer over 0 grader, altså 
mildvær, øker risikoen for at dvalen forstyrres, noe som leder til redusert frostherdighet. Mildvær 
påvirker også snøforholdene. Full snøsmelting resulterer i at vegetasjonen eksponeres og utsettes 
ytterligere for milde temperaturer som leder til avherding. En retur til kulde kan da forårsake 
frostskader i greiner og blader som overvintrer over bakken. Planter som står eksponerte, dvs. uten 
snøbeskyttelse, men med røttene i frossen jord kan bli svært stresset når sola begynner å varme opp 
plantene på senvinteren og våren. Røttene vil ikke kunne lede vann opp til bladene. Så vann som 
forsvinner ut av bladene i forbindelse med fotosyntese vil ikke bli erstattet, og plantene tørker ut. 
Denne prosessen kalles frosttørke. Ei ufullstendig snøsmelting kan lede til isdannelse ved omslag til 
frost. Hvis isen varer til våren, så vil solvarme skinne gjennom isen og varme opp vegetasjonen som 
da blir aktivert. Toppisdekket vil imidlertid forhindre oksygentilførsel til plantene, og de går da inn i 
en fase med svært lite eller ingen oksygentilgang, noe som kan skade blader og annet vev som følge 
av opphopning av etanol, karbondioksid og melkesyre, dette da ofte samtidig som røttene fortsatt 
står i frossen jord. Det er altså tre hovedformer for vinterrelaterte skader på fotosyntetiske 
organismer: 

1. Frostskader som følge av redusert herdighet, 
2. Frosttørke som følge av aktive planter hvor røttene står i frossen jord, 
3. Anaerob metabolisme i blader og andre plantedeler som følge av temperaturer over 0 grader 

under et isdekke.  

I 2014 registrerte vi betydelige vegetasjonsskader i våre overvåkingsfelter på Brøggerhalvøya og på 
strekninga Adventdalen-Longyeardalen-Bjørndalen. Skadeomfanget økte fra 2014 og 2015. Vi 
summerte opp og diskuterte disse skadene i en vitenskapelig artikkel som ble publisert i 2017 (Bjerke 
mfl. 2017). Vi konkluderte med at skadene registrert i 2014 i hovedsak skyldtes 2011-12-vinteren 
som hadde lite snødekke og som dermed ga lite beskyttelse til vegetasjonsdekket mot store 
temperaturfluktuasjoner. Videre konkluderte vi med at vinteren 2014-15 var svært stressende for 
vegetasjon og at skadene registrert sommeren 2015 skyldtes været foregående vinter. Artikkelen 
fokuserte spesielt på skader på plantene reinrose (figur 1)og kantlyng (figur 2). Ved hjelp av en 
modellanalyse som inkluderte ulike klimatiske og mikrotopografiske forhold konkluderte vi med at 
både frosttørke og anaerobe forhold hadde forårsaket skadene, og skadetype var korrelert med 
terrengformasjon. På konvekse og plane flater var frosttørke hovedårsaken, mens i konkave flater 
hvor snødybden under normale vintre er noe dypere, var isdekke hovedårsaken. 

I denne rapporten summerer vi opp hovedtrekkene i trendene etter 2015, dvs. for årene 2016 og 
2017 og relaterer vegetasjonsresultatene mot vær og klima i perioden etter sommeren 2015, da 
spesielt til vinterklimaindekser som tidligere har vist seg å være gode for å påvise vintre som 
forårsaker stressende forhold for vegetasjon. Trender for disse indeksene ble analysert av oss for 
nordisk Arktis, inkludert Svalbard, med data fram t.o.m. vinteren 2013-14 (Vikhamar-Schuler mfl. 
2016). I dette studiet presenterte vi den hittil mest detaljerte analysen av vinterklimaet på Svalbard, 
Jan Mayen og nordlige Skandinavia. Denne analysen baserer seg på de tilgjengelige tidsseriene for 
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meteorologiske målinger, bl.a. fra Svalbard lufthavn Longyearbyen og Ny-Ålesund. Vi utviklet flere 
indekser som proksier for vintrenes avvik i forhold til normalvintre. Disse indeksene er delvis rene 
temperaturindekser og delvis temperatur- og nedbørsindekser, f.eks. mengde nedbør på dager med 
gjennomsnittstemperatur over frysepunktet. Vi delte opp i tidlig vinter (oktober-november), 
midtvinter (desember-februar) og senvinter (mars-april), og vi benyttet disse indeksene også i våre 
vegetasjonsanalyser med data fra 2014 og 2015 i artikkelen nevnt ovenfor (Bjerke mfl. 2017).  

 

Figur 1. Reinrose (Dryas octopetala) i ulike helsetilstander. Reinrose er en såkalt halv-vintergrønn 
plante, dvs. at bladene overvintrer, men i motsetning til ekte vintergrønne planter, så blir bladene 
gule på høsten, men faller ikke av, og blir grønne igjen neste vekstsesong. (a) Helt død matte som har 
vært død en stund – kun noen moser i midten av matta viser antydning til liv. (b) Detalj av 
hovedsakelig død matte, men med noen overlevende sideskudd på den mer vertikale enden av 
matta. (c) Delvis død matte med grå, døde blader, stressede blader som er rødlige, og friske blader 
med grønn farge (de fleste grønne bladene på bildet tilhører imidlertid polarvier). (d) Begynnende 
høstgulning, hvor noen blader allerede er helt gule, mens andre kun er gule i bladspissen. 
Bildekollasjen er tidligere publisert i supplementet til Bjerke mfl. (2017). 



5 
 

 

Figur 2. Kantlyng (Cassiope tetragona) i ulike helsetilstander. (a) Helt død matte med grå blader som 
har vært død en god stund. (b) Nærbilde som viser tallrike gråe skudd. (c) Nylig død matte med brune 
blader (de grønne bladene på bildet tilhører polarvier). (d) Nærbilde av skudd med brune blader 
ytterst og gråe blad på den eldre, nedre delen av skuddene. (e) Levende skudd som er sterkt rød-
fiolette som følge av opphopning av antocyaniner, som er pigmenter som i arktiske strøk gir bladene 
beskyttelse mot kombinasjonen av lys- og kuldestress. Bildekollasjen er tidligere publisert i 
supplementet til Bjerke mfl. (2017).  
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Rapportstruktur 
Våre studier på Svalbard er basert på gjentakende kvantitative observasjoner langs miljøgradienter i 
landskapet. Feltstudiene inkluderer med andre ord ikke manipulasjoner (eksperimentelle 
forstyrrelser). Ved å overvåke variasjoner i plantehelse mellom år øker vi vår forståelse av hvordan 
ekstreme hendelser påvirker trender i primærproduksjon. Vi har to studieområder, ett langs en 
miljøgradient i Longyearbyen-området (fra Bjørndalen til Bolterdalen, figur 3) og et annet langs en 
miljøgradient på Brøggerhalvøya i Ny-Ålesund-området (ikke vist her). Så formålet med feltarbeidet 
støttet av miljøvernfondet var å følge opp våre studiefelter. I tillegg undersøkte vi vegetasjon i 
tilstøtende områder uten at vi der har anlagt faste overvåkingsruter. Disse er angitt med åpne 
firkanter i figur 3. 

 

Figur 3. Våre overvåkingsfelter nær Longyearbyen. IBJ = Indre Bjørndalen, YBJ = Ytre Bjørndalen, HOT 
= Hotellneset, LON = Longyeardalen, ISD = Isdammen, SVH = Svalbardhytta, BOL = Bolterdalen. Åpne 
kvadrater viser områder hvor vi har samlet inn data utenom de fast overvåkingsfelteltene.  

 

Vi presenterer i denne rapporten følgende: 

a) Ei oppsummering av fem vitenskapelige arbeider og en populærvitenskapelig artikkel som er 
blitt publisert av oss med støtte fra Svalbards miljøvernfond. 

b) Trender for vinterrelaterte skader for kantlyng og reinrose langs vår miljøgradient i 
Longyearbyen-området (figur 3) i perioden 2014-2017. 

c) En analyse av vinterværet i samme periode sammenlignet mot vintre i Longyearbyen-
området for hele måleperioden som strekker seg tilbake til 1957 (jamfør Vikhamar-Schuler 
mfl. 2016).  

d) En komparativ analyse av vegetasjonsskader og vinterforhold. 
e) Ei liste over de vitenskapelige og populærvitenskapelige arbeidene som er blitt realisert av 

oss vha. støtten fra miljøvernfondet. 
f) Ei liste over syv andre vitenskapelige publikasjoner fra morprosjektet (RIS ID 6816). 
g) Ei liste over 26 utadrettet aktiviteter, dvs. foredrag, forelesninger og postere som 

presenterer informasjon fra studiene som er støttet av miljøvernfondet. 
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Resultater og diskusjon 
Oppsummering av publikasjoner publisert med støtte fra miljøvernfondet 
På side 14 presenterer vi ei liste over vitenskapelige publikasjoner som har blitt realisert delvis takket 
være støtten fra Svalbards miljøvernfond. Denne lista inkluderer fem vitenskapelige arbeider og en 
populærvitenskapelig artikkel. Vi oppsummerer her hovedtrekkene i disse artiklene.  

Våre overvåkingsdata fra Svalbard har bidratt inn i tolkninga av pan-arktiske trender i vegetasjonens 
grønnhet, analysert vha. satellittbaserte tidsserier for indeksen NDVI f.o.m. 1982. Trendene for 
Arktis, samt tolkninga av disse, har vi publisert i spesialrapporten «State of the Climate» som 
publiseres årlig av Den amerikanske meteorologiske foreninga i deres tidsskrift «Bulletin of the 
American Meteorological Society». Vi bidro bl.a. til rapportene som ble utgitt i 2017 og 2018 (Epstein 
mfl. 2017, 2018). Vi har i disse rapportene vist at vegetasjonens grønnhet i Arktis har falt betydelig 
siden toppårene 2012 og 2016. Det er spesielt i Nord-Amerika at verdiene har falt, men Eurasia har 
også hatt en nedgang siden 2016. Vi diskuterer ulike potensielle årsaker til nedgangen. Sentrale 
faktorer er reduserte sommertemperaturer som er assosiert med økt skydekke og økte 
nedbørsmengder, økt frekvens og areal av frosttørke og isdekke, samt redusert lengde på 
vekstsesongen, noe som igjen kan være forårsaket av dypere snø i deler av Arktis som tiner ut senere 
enn normalt. Svalbard er inkludert i tidsseriene som en del av Eurasia, men arealmessig utgjør 
Svalbard svært lite av det totale bildet. For Svalbard viser våre tidsserier en mosaikk økende og 
nedadgående vegetasjonsflater, og dermed ingen klar trend i den ene eller andre retninga for 
Svalbard som helhet.  

Samme tema, dvs. sprikende trender for vegetasjonsutvikling i Arktis og årsakene til disse, analyserte 
og diskuterte vi i langt større detalj i en såkalt perspektivartikkel som nylig ble publisert i tidsskriftet 
Nature Climate Change (Myers-Smith mfl. 2020). Arbeidet med denne artikkelen ble for alvor 
påstartet i 2017, og vi har vært sentrale i arbeidet helt fra starten av, bl.a. annet gjennom sterk 
delaktighet på, og ledelse av, workshopene «Event drivers of Arctic browning» (University of 
Sheffield, 2017) og «Svalbard Biomass» (Longyearbyen, 2017) – se liste over annen utadrettet 
aktivitet bakerst i denne rapporten. I denne artikkelen viser vi at årsakene til økninger og reduksjoner 
i arktisk primærproduksjon er mer komplekse og variable i tid og rom enn tidligere antatt. Vi 
oppsummerer utfordringene ved å observere og tolke arktisk vegetasjonsproduktivitet og 
identifiserer prioritert metodikk for framtidig forskning på dette temaet. Vi oppfordrer til økt 
benyttelse av satellittbaserte data i kombinasjon med andre fjernmålte data, f.eks. fra 
dronemonterte eller håndholdte optiske sensorer, som et ledd i å redusere utfordringene med 
oppskalering fra bakkemålinger til satellittovervåkning.  

Potensiell nytte av optiske instrumenter var nettopp hovedtemaet i to artikler vi publiserte i 
samarbeid med våre polske WICLAP-partnere. I første artikkel (Zagajewski mfl. 2017) sammenlignet 
vi nyttbarheten av en rekke ulike optisk målte vegetasjonsindekser for detektering av vegetasjonens 
helse. Undersøkelsene ble gjennomført i våre overvåkingsfelter på Svalbard. Vi fokuserte på to 
arktiske nøkkelarter, nemlig kantlyng og reinrose, som også er sentrale i neste delkapittel i vår 
rapport. Vi sammenlignet bakkeregistrerte data mot satellittbaserte data. Indeksen «Red Edge 
Normalized Difference Vegetation Index» (RENDVI) viste godt samsvar mellom nær-bakkemålinger og 
satellittmålinger. Vi konkluderer derfor med at denne indeksen bør utprøves i større detalj i arbeidet 
med å redusere skaleringsproblematikken fra bakkemålinger til satellittmålinger. 

Som ei oppfølging av dette studiet undersøkte vi nærmere hvilke optiske indekser som best 
korrelerer med klorofyllkonsentrasjoner i arktiske planter (Zagajewski mfl. 2018). Optiske indekser 
ble målt i felt på Svalbard vha. et spektrometer koblet til en fiberoptisk sonde. Flere av de analyserte 
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indeksene viste gode korrelasjoner med klorofyllkonsentrasjoner. Indeksene «Vogelman red edge 
index 1» (VOG1), «Zarco-Tejada & Miller index» (ZMI), og «modified normalized difference 
vegetation index 705» (mNDVI 705) var blant de meste lovende. Dette er indekser som kan bli målt i 
framtidige satellittprogrammer slik som EnMAP (Environmental Mapping and Analysis Program) og 
FLEX (Fluorescence Explorer). Disse vil da kunne lede til ei bedre overvåking av vegetasjonens helse i 
polare områder enn det dagens fjernmålte vegetasjonsindekser gjør. 

I en populærvitenskapelig bloggserie på forskning.no, Norges største nettside for forskningsnyheter, 
behandlet Bjerke (2018) de nedadgående trendene for lav på Svalbard og i Norge. Svalbards Rødliste 
for truede arter inkluderer noen typiske reinbeitelav som fingerlav, fjellreinlav, gulskinn, gulskjerpe 
og rabbeskjegg, som alle er rødlistede. I tillegg er lys reinlav og svartfortreinlav rødlistede pga. små 
bestander. Som naturtype er lavrike rabber og heier vurdert å være truet av endrede klimaforhold 
kombinert med høyt beitetrykk. Bjerke (2018) konkluderer med at det bør være et høyere fokus på 
riktig forvaltning av lavrike vegetasjonstyper både på Svalbard og på Norges fastland.  

Skader på reinrose og kantlyng i Longyearbyen-området 
Andel av skadet reinrose i forholdet til frisk reinrose langs miljøgradienten fra Bolterdalen til 
Bjørndalen ble nesten tredoblet fra 2014 til 2017 (figur 4a). Først var det ei stor økning fra 2014 til 
2015 (P = 0,002). Deretter var situasjonen tilnærmet stabil fra 2015 til 2016. Så var de ei ny stor 
økning i skadeomfang fra 2016 til 2017 (P < 0,001). Vi betrakter P-verdier under 0,05 som 
signifikante. For alle lokaliteter samlet (figur 4a), og for fem av syv enkeltlokaliteter (figur 4b-h), var 
det ei signifikant økning i skadeomfang i løpet av overvåkingsperioden. Lokalitetene varierer i sine år-
til-år-variasjoner. Lokaliteten Longyeardalen skiller seg ut ved å ha jevnt høyt skadeomfang i hele 
perioden (figur 4e). Fra 2015 til 2016 er det ingen endring i skadeomfang for alle lokalitetene som 
helhet (figur 4a, P = 0,326). En av lokalitetene viser imidlertid ei marginalt signifikant økning fra 2015 
til 2016. Det er Hotellneset (figur 4f, P = 0,046). Tre lokaliteter viser tendens til redusert 
skadeomfang fra 2015 til 2016. Det er imidlertid ingen signifikant forskjell mellom skadeomfanget i 
2015 og 2016 i noen av disse tre tilfellene; lavest P-verdi har Bolterdalen med 0,081 (figur 4b). Som 
nevnt ovenfor var det signifikant økning fra 2016 til 2017 for miljøgradienten som helhet (figur 4a). 
Alle de syv lokalitetene har gjennomsnitt som er høyere i 2017 enn i 2016, men likevel er det ingen 
signifikante endringer for den enkelte lokalitet. Nærmest er Bolterdalen (figur 4b, P = 0,052). 

Andel av skadet kantlyng i forholdet til frisk kantlyng langs miljøgradienten fra Bolterdalen til 
Bjørndalen doblet seg fra 2014 til 2017 (figur 5a). Den største endringa for kantlyng, alle lokaliteter 
samlet, inntraff fra 2014 til 2015. For alle lokaliteter samlet (figur 5a), og for seks av syv 
enkeltlokaliteter (figur 5b-h), var det ei signifikant økning i skadeomfang i løpet av 
overvåkingsperioden. Ikke alle enkeltlokaliteter følger samme år-til-år-variasjon som hovedtrenden 
(jfr. figur 5b-h mot figur 5a). Kun lokaliteten Longyeardalen viste ingen signifikant trend i 
skadeomfang fra 2014 til 2017 (figur 5e). Dette var lokaliteten med absolutt høyest skadeomfang i 
2014 og er samtidig den lokaliteten med størst intern variasjon, noe usikkerhetsstolpene i 
delfigurene viser. Tre lokaliteter (Isdammen, Hotellneset og Ytre Bjørndalen) har et noe høyere 
gjennomsnitt i 2016 i forhold til 2015, men stor intern lokalitetsvariasjon leder til at kun én av disse 
har ei signifikant økning fra 2015 til 2016, og det er Isdammen (figur 5d, P = 0,006). For alle felter 
som helhet var det ikke ei signifikant endring i skadeomfang fra 2015 til 2016 (P = 0,119).  

Lokaliteten Bolterdalen hadde høyest økning i skadeomfang fra 2016 til 2017 (figur 5b), Fra 2016 til 
2017 viste Isdammen en avvikende trend i forhold til de øvrige lokalitetene; skadeomfanget ble 
redusert med 38 % fra 2016 til 2017 (P = 0,046). For de øvrige lokalitetene er endringene fra 2016 til 
2017 enten økende eller ikke signifikante.  
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Figur 4. 
Skadeomfang hos 
reinrose langs 
gradienten nær 
Longyearbyen. (a) 
Alle lokaliteter 
samlet. (b-h) 
Enkeltlokaliteter 
fra øst mot vest. 
Lokalitetsnavn er 
oppgitt i figurene. 
Oppgitte P-verdier 
angir om trenden 
fra 2014 til 2017 er 
signifikant. P-
verdier i fet skrift 
angir signifikante 
trender. 
Usikkerhetsstolper 
angir ±1 
standardfeil. 
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Figur 5 . 
Skadeomfang hos 
kantlyng langs 
gradienten nær 
Longyearbyen. (a) 
Alle lokaliteter 
samlet. (b-h) 
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fra øst mot vest. 
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fra 2014 til 2017 er 
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angir ±1 
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Vinterklima i perioden 2014-2017 
I vårt klimatologiske studie omtalt i innledninga benyttet vi fem ulike klimaindekser for identifikasjon 
av mildværshendelser (Vikhamar-Schuler mfl. 2016). To av disse benytter vi her. Den ene ble kalt 
«melt days» (MD) i Vikhamar-Schuler mfl. (2016). Denne indeksen teller antall tinedager i løpet av en 
gitt periode ved bruk av et fast terskelpunkt satt til 0 °C. Den andre indeksen ble kalt «MPDsum», hvor 
MPD står for «melt and precipitation days», dvs. antall dager med temperatur over 0 °C og med 
detektert nedbør. Denne indeksen summerer altså opp nedbøren på dager med temperatur over 0 °C 
i en gitt med periode. Førstnevnte indeks, MD, gir med andre ord gode indikasjoner på redusert 
snødekke, noe som kan lede til redusert frostherdighet og økt frosttørke, jamfør omtale i 
innledninga, mens MPDsum gir gode indikasjoner på risikoen for danning av is på bakken. Vi viste at 
disse indikatorene korrelerer godt med observerte hendelser av frosttørke og isdannelse (Vikhamar-
Schuler mfl. 2016, Bjerke mfl. 2017). I tabell 1a viser vi hvordan vintrene fra 2011-12 til 2016-17 
rangeres for indeksen MD. Fem av de seks vintrene fra 2011-12 til 2016-17 har rangeringer blant 
topp-5-vintrene for ulike vinterperioder fra 4 til 7 måneder. Den eneste vinteren uten rangeringer 
blant topp-5 er 2014-15. Dens høyeste rangering er sjette plass for perioden januar til mai. Vinteren 
2015-16 har flest rangeringer blant topp-5. Av de periodene som oppgis i tabell 1a er det kun i 
november-februar at denne vinteren så vidt faller utenfor topp-5. Så 2015-16 var en usedvanlig mild 
vinter, for mange av de oppgitte vinterperiodene kun slått av vinteren 2005-06 (tabell 1b), som var 
særdeles mild pga. lange perioder med sterk og mild vind fra sør (Vikhamar-Schuler mfl. 2016). 
Vinteren 2011-12 har nest flest rangeringer blant topp-5. En kald mai måned gjør at den rangeres 
lavere i utregninger som inkluderer mai. Vinteren 2016-17 var også tidvis svært mild, noe som bl.a. 
leder til at den rangeres på tredjeplass for perioden november-april. Også den vinteren hadde en 
kald mai, noe som gjør at den rangeres lavt for perioder som inkluderer denne måneden (f.eks. 23. 
plass for perioden januar til mai).  
 
Tabell 1. Rangering av vintre for indeksen MD, dvs. antall dager med temperaturer over 0 °C. 
Utregningene bygger på et harmonisert datasett for Longyearbyen utviklet av Meteorologisk 
institutt. Tabellen inkluderer et utvalg av vinterperioder på hhv. 4, 5, 6 og 7 måneders lengde. Første 
vinter i rangeringen er 1956-57. Det vil si at vintrene får en rangering mellom 1 (høyest indeksverdi) 
og 61 (laveste indeksverdi). (a) Rangering av de siste fem vintrene i studieperioden. Rangeringer fra 
femte plass og høyere er uthevet. (b) Topp-5-vintrene fra hele måleperioden. Vintre for 
studieperioden (etter 2011) er uthevet. Oppgitt år angir vinterens sluttår, f.eks. «2006» betyr 
vinteren 2005-06.  
 
a 

Vinter Nov-
feb 

Des-
mar 

Jan-
apr 

Feb-
mai 

Nov-
mar 

Des-
apr 

Jan-
mai 

Nov-
apr 

Des-
mai 

Nov-
mai 

2011-12 4 2 2 19 2 2 5 5 6 6 
2012-13 12 22 14 21 17 17 14 15 17 13 
2013-14 9 5 5 4 11 7 4 12 5 9 
2014-15 21 18 9 13 14 17 6 15 13 11 
2015-16 6 4 3 2 2 3 2 3 2 2 
2016-17 2 9 7 19 4 9 23 3 24 6 

 
b 

Rang-
ering 

Nov-
feb 

Des-
mar 

Jan-
apr 

Feb-
mai 

Nov-
mar 

Des-
apr 

Jan-
mai 

Nov-
apr 

Des-
mai 

Nov-
mai 

1 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 
2 2017 2012 2012 2016 2016 2012 2016 1957 2016 2016 
3 1957 1996 2016 2010 2012 2016 2010 2016 2010 2010 
4 2012 2016 1972 2014 2017 1996 2014 2017 1960 1957 
5 2010 2014 2014 2004 1957 1957 2012 2012 2014 1960 
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Tabell 2. Rangering av vintre for indeksen MPDsum, dvs. antall dager med temperaturer over 0 °C og 
med detektert nedbør. Utregningene bygger på et harmonisert datasett for Longyearbyen utviklet av 
Meteorologisk institutt. Tabellen inkluderer et utvalg av vinterperioder på hhv. 4, 5, 6 og 7 måneders 
lengde. Første vinter i rangeringen er 1957-58. Det vil si at vintrene får en rangering mellom 1 
(høyest indeksverdi) og 60 (laveste indeksverdi). (a) Rangering av de siste fem vintrene i 
studieperioden. Rangeringer fra femte plass og høyere er uthevet. (b) Topp-5-vintrene fra hele 
måleperioden. Vintre for studieperioden (etter 2011) er uthevet. Oppgitt år angir vinterens sluttår, 
f.eks. «2006» betyr vinteren 2005-06.  
 
a 

Vinter Nov-
feb 

Des-
mar 

Jan-
apr 

Feb-
mai 

Nov-
mar 

Des-
apr 

Jan-
mai 

Nov-
apr 

Des-
mai 

Nov-
mai 

2011-12 4 3 1 7 4 3 1 4 3 3 
2012-13 45 46 35 21 49 46 24 49 31 35 
2013-14 42 39 30 28 46 40 30 48 38 44 
2014-15 8 7 5 6 10 8 5 10 9 10 
2015-16 7 6 10 28 8 9 10 8 7 8 
2016-17 1 9 6 3 1 6 6 1 6 1 

 
b 

Rang-
ering 

Nov-
feb 

Des-
mar 

Jan-
apr 

Feb-
mai 

Nov-
mar 

Des-
apr 

Jan-
mai 

Nov-
apr 

Des-
mai 

Nov-
mai 

1 2017 1996 2012 1974 2017 1996 2012 2017 1996 2017 
2 2010 2010 1974 1991 1996 2010 1974 1996 2010 1996 
3 1996 2012 2010 2017 2010 2012 2010 2010 2012 2012 
4 2012 1974 1991 1996 2012 1974 1991 2012 1974 2010 
5 1994 2006 2015 1986 1974 2006 2015 1974 2006 1974 

 
Tabell 2 har samme oppbygging som tabell 1, dvs. at i tabell 2a viser vi hvordan vintrene fra 2011-12 
til 2016-17 rangeres i den totale tidsserien, mens tabell 2b viser vintrenes topp-5-rangeringer for 
hele tidsperioden. Vi ser at siste vinter i vår periode, dvs. 2016-17-vinteren, hadde høyest MPDsum for 
seks av de ti oppgitte vinterperiodene. Lave verdier i januar og mai gjør at denne vinteren ikke er på 
topp for alle de ti vinterperiodene i tabell 2. For øvrig ser vi at vinteren 2011-12 scorer høyt for 
MPDsum, og har høyest indeksverdi for hele tidsperioden for januar-april og januar-mai. Av de 
resterende fire vintrene i tabell 2a, er 2014-15-vinteren den eneste som har rangeringer blant topp-
5. Vinteren 2005-06, som var høyest rangert for indeksen MD (tabell 1b), er ikke å finne i blant topp-
4 for MPDsum. I tre tilfeller er den blant topp-5. Nedbøren vinteren 2005-06 var for sporadisk til at 
denne vinteren scoret svært høyt for MPDsum, til tross for svært høy MD. 
 
Verdiene for MD og MPDsum sammenfaller godt med våre registreringer av ekstreme vintre. Skadene 
registrert sommeren 2014 var ikke av ny dato, noe vi kunne konkludere med ut fra fargen og 
tilstanden på de døde skuddene (Bjerke mfl. 2017). Det er hevet under enhver tvil at skadene 
oppstod som følge av den ekstreme 2011-12-vinteren. Skadeomfanget økte fra 2014 til 2015. 
Vinteren 2014-15 er ikke rangert blant topp-5 for noen av de ti vinterperiodene for indeksen MD 
(tabell 1a). Den har imidlertid sjette høyeste MD-verdi for perioden januar-mai. I tillegg har den blant 
de høyeste registrerte verdiene for MPDsum, f.eks. femte høyeste for januar-april og januar-mai 
(tabell 2). I denne perioden inntraff det i tillegg en svært ekstrem værhendelse, som vi tidligere har 
omtalt i detalj i supplementdokumentet til Bjerke mfl. (2017). Temperaturen i Longyearbyen var 
rundt –24 °C kl. 17 den 14. februar 2015. I løpet av litt over et døgn steg temperaturen med 30 
grader. Temperaturen var rundt 4 °C i rundt ett døgn før temperaturen begynte å falle sakte. Fem 
døgn senere var temperaturen igjen under –24 °C. Dette skjedde i en periode med svært tynt 
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snødekke. Temperaturloggere vi hadde på bakken indikerte at om det var noe snø til stede, så ga den 
ingen isolasjon. En slik hendelse kan ha ført til avherding av planter i løpet av den milde perioden og 
frostskader i det temperaturen igjen sank til godt under –20 °C, og deretter ledet til frosttørkeskader 
da vekstsesongen startet noen måneder senere. Alt i alt var det derfor ikke overraskende at 
skadeomfanget økte fra 2014 til 2015 i våre overvåkingsflater.  
 
Fra 2015 til 2016 var det ingen signifikant endring for hverken reinrose eller kantlyng. En lokalitet for 
kantlyng og en lokalitet for reinrose fikk likevel økt skadeomfang fra 2015 til 2016. Vinteren 2015-16 
figurerer svært høyt på rangeringa for MD (tabell 1). Den er blant annet nest høyest for hele 
vinterperioden, dvs. november-mai, kun med den allerede omtalte 2005-06-vinteren med høyere 
indeksverdi. For indeksen MPDsum scorer vinteren 2015-16 ikke blant de fem høyeste, men er likevel 
høyt oppe, bl.a. åttende høyest for hele vinterperioden og sjette høyest for midvinterperioden 
desember-mars (tabell 2). Ut fra dette kunne man forventet ei ytterligere økning i skadeomfang. Ei 
økning i snødybde fra mars til mai kan ha bidratt til å begrense dannelsen av nye skader. 
 
Fra 2016 til 2017 viser skadeomfanget for reinrose og kantlyng sterkt avvikende trender. 
Skadeomfanget for reinrose økte med 59 % fra 2016 til 2017, mens skadeomfanget for kantlyng var 
stabilt. Vinteren 2016-17 scorer spesielt høyt på indeksen MPDsum. Den har f.eks. høyest verdi av alle 
vintre for hele vinterperioden, dvs. november-mai (tabell 2b). For indeksen MD scorer den en del 
lavere, men usedvanlig høye verdier i november og februar gir høy score på enkelte vinterperioder, 
f.eks. november-februar hvor den er rangert høyest (figur 1b). Svært få mildværsdager i mars-mai 
gjør at denne vinteren ikke scorer like høyt for senvinterperioden. For eksempel var det kun 4 
mildværsdager i mai 2017, og vi må tilbake til mai 2001 for å finne en lavere verdi. 
Snødybdemålingene på Svalbard lufthavn viser at det var greit med snø denne vinteren. Store deler 
av vinteren var det over 20 cm med snø. Målestasjonen er vindeksponert, noe som innebærer at 
snødybdene trolig var høyere mange andre steder i terrenget rundt. Vi viste at kantlyng trolig er mest 
følsom for frosttørke mens reinrose trolig er mer følsom for isdannelse (Bjerke mfl. 2017). Høy 
MPDsum indikerer høy isdannelse spesielt på senvinteren og på våren, mens snødybdene og relativt 
lave MD-verdier antyder at kantlyng hadde akseptabel vinterbeskyttelse. Vi konkluderer derfor med 
at isdannelse forårsaket økt skadeomfang på reinrose, mens frosttørke var et mindre problem denne 
vinteren. På lokaliteten Bolterdalen økte imidlertid skadeomfanget også for kantlyng. Det kan skyldes 
at denne lokaliteten er svært utsatt for vind og at kantlyng der derfor ble utsatt for frosttørke. 
 
Alt i alt er det godt samsvar med de to vinterklimaindeksene og skadeomfang for karakterartene 
reinrose og kantlyng. Tidsseriene for klimaindeksene viser ei betydelig økning i verdier i seinere år, 
noe som rangeringene (tabell 1b og 2b) viser, og dette sammenfaller med den generelle sterke 
temperaturøkninga for øygruppa. Våre data antyder derfor at skadeomfang vil fortsette å øke med 
stadig økende vintertemperatur, noe vi også indikerte i vår klimaprojeksjon fram mot år 2100 
(Vikhamar-Schuler mfl. 2016).  
 

Videre arbeid 

Selv om både WICLAP-prosjektet og miljøvernfondprosjektet er avsluttet, vil vi likevel fortsette med 
internasjonal publisering fra våre overvåkingsfelter på Svalbard. Vi har flere interessante datasett 
som vil danne grunnlaget for kommende publikasjoner. Vi vil fortsette å oppdatere RIS-ID 6816 etter 
hvert som nye resultater blir publisert. Vi har også mottatt ny finansiering som sikrer videre 
overvåking av våre felter på Svalbard. 
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Varmere vintre på Svalbard er ikke ensbetydende med et grønnere landskap. Det fastslår ny 
forskning, utført av blant andre Jarle W. Bjerke fra NINA - Norsk institutt for naturforskning 

på Framsenteret. Bildet viser Bjerke på feltarbeid på Svalbard. I bakgrunnen Kongsfjorden og 
Ny Ålesund. Foto: Trond Johnsen. 

Klimaendringene vil føre til at Arktis blir grønnere. Satellittovervåking viser et tettere og 

høyere vegetasjonsdekke i store deler av Arktis, spesielt i de varmeste områdene som 

grenser mot de boreale skogsonene. Det har riktignok vært noen år innimellom, spesielt 

etter 2010, at vegetasjonen i Arktis ikke har blitt grønnere, noe den årlige rapporten 

«Arctic Report Card» har vist. Men hovedtrekkene er ikke til å ta feil av: det har blitt 

varmere og grønnere 

Lite kunnskap om Svalbard 

Utviklingen av vegetasjonen på Svalbard har vi imidlertid visst lite om. 

Dette har seniorforsker ved NINA - Norsk institutt for naturforsking på Framsenteret, Jarle 

W. Bjerke, sett nærmere på.

Floraen på Spitsbergen har ikke godt av varmere vintre. Fotografiet viser død kantlyng. Foto: 
Jarle W. Bjerke. 

-På kart som dekker hele Arktis er Svalbard som oftest markert med hvit farge, noe som

betyr at data mangler. Dette skyldes at den lengste tidsserien for vegetasjonens grønnhet

baserer seg på satellittdata med lav romlig oppløsning. Med så grov oppløsning blir 

mesteparten av Svalbard påvirket av isbreer og fjell nesten uten vegetasjon. Det har

derfor vært usikkert om hvordan vegetasjonen på Svalbard har utviklet seg, fortelle Bjerke.
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Ny tidsserie 

En tidsserieanalyse av vegetasjonen i sentrale deler av Isfjorden, inkludert Longyearbyen

området og Adventdalen ble publisert i 2016. Den ga forskerne svært kjærkommen 

informasjon om utviklingen av vegetasjon på Spitsbergen. Dette studiet baserte seg på 

satellittdata for perioden 1986 til 2015 med 1 kilometer romlig oppløsning. Denne 

tidsserien viste at vegetasjonen i dette området av Spitsbergen ble svakt grønnere i løpet 

av denne perioden, men at det var store år-til-år-variasjoner. I samme periode økte 

temperaturen i vekstsesongen (fra 16. mai til 31. juli) med i snitt 0,065 °c per år. 

Korrelasjonen mellom grønnhet og temperatur i vekstsesongen var god for hele perioden 

sett under ett, men ved å bryte tallene ned i 15-års perioder viste studiene at 

korrelasjonen var langt svakere i siste enn i første del av studieperioden. Hva kunne være 

årsaken til den reduserte korrelasjonen mellom disse to variablene? Hvorfor fortsatte ikke 

vegetasjonen å følge stigningen i sommertemperatur? 

Endring i vinterklima 

En sterk indikasjon på årsakene kom i et studie av endringer i vinterklima på Svalbard, 

publisert i 2016. 

-Fra slutten av 1960-tallet og fram til 2015 økte vintertemperaturen (oktober-april) med

omtrent 5 grader. I samme periode økte julitemperaturen med «bare» omtrent 2 grader.

Endringen i vinterklimaet på Svalbard kommer til uttrykk i flere og sterkere mildværsbølger. 

For eksempel, i februar 2014 ga mange og lange mildværsbølger seg utslag i rekordhøye 

månedsmiddeltemperaturer. På Svalbard lufthavn Longyearbyen var februar 14,5 grader 

varmere enn normalen. Et tilsvarende avvik fra månedsmiddeltemperaturen ville gitt 

gjennomsnittstemperatur i februar på omtrent 10 grader i Oslo og 15 grader i Stavanger! 

På Svalbard lufthavn har alle februar-månedene siden 2000, bortsett fra en, vært varmere 

enn normalen, forklarer Jarle Bjerke.

Milde vinter stresser plantene 

Mens varmere vær om sommeren stimulerer til økt vekst på nordlige breddegrader hvor 

tørke er et minimalt problem, fører varmere vintervær til mer stress. 

- Vegetasjonen i områder normalt dekket av snø om vinteren, det være seg i Nordmarka i 

Oslo eller i Adventdalen på Svalbard, er tilpasset å gå i dvale om vinteren med snø som et 

beskyttende teppe. Mildværsperioder fører til reduksjon i snødekkets tykkelse og i graden 

av isolasjon. Ofte tiner hele snødekket bort, eller det dannes et tykt lag med is på bakken

ved omslag til kulde. Slike forstyrrelser fører til skader på vegetasjonen. Dette har vi vist

både for lyngvegetasjon i nordboreal bjørkeskog og i lovalpin hei, og for groseng brukt for

grovforproduksjon, forteller Bjerke.

Betydelige skader 

Somrene 2014 og 2015 oppdaget Bjerke og andre forskere betydelige vegetasjonsskader 

på Svalbard. Skadene var spesielt store hos vintergrønne planter og andre planter som 

overvintrer med knopper og skudd over bakken. 

-Kantlyng, en vakker dvergbusk med hvite klokkeformede blomster, var en av artene vi

overvåket. Skadeomfanget for denne økte fra 2014 til 2015. Mens de skadete greinene av 

denne planten i 2014 var grå og mer eller mindre bladløse, var skadene i 2015 brune med 

bladene fortsatt hengende på. Også reinrose, en krypende plante med store hvite

roseblomster, var mye skadet i begge årene. I vår rapport om disse skadene viste vi at

vintrene 2011/12 og 2014/15 hadde hatt store mengder med nedbør som regn. I løpet av 

disse vintrene ble mye av vegetasjonen eksponert for vær og vind, mens resten av 

tundraen ble dekket av is. Vi konkluderte med at de eldre skadene observert i 2014

skyldtes den første av disse to vintrene, mens de ferske skadene observert sommeren 

2015 skyldtes vinteren 2014/15. Vi fant sterke indikasjoner på at både isdekke og full 

eksponering førte til vegetasjonsskader, sier Bjerke. 

Forskerne kjenner til at en rekke andre vintre etter 2000 har hatt tilsvarende problematiske 

snø- og isforhold. Dette har blant annet ført til sultende rein og rype på Svalbard. Økt 

vinterstress er derfor den mest sannsynlige årsaken til at vegetasjonens grønnhet, som 

målt fra satellitt, ikke lenger øker i takt med økende sommertemperatur. 

Changes in winter warming events 

in the Nordic Arctic Region. Journal 

of Climate 29 : 6223-6244. 
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