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Hovedbudskap: 
• Norske havområder er en del av

en større helhet

• Havet har en nøkkelfunksjon for 
klima – og er et viktig matfat – og
klima og økosystem er koblet

• Påvirkning skjer lokalt, men 
transporteres globalt. Endringene i
miljø og økosystem er til dels
uforutsigbare

• Vi må vurdere effektene samlet. 
En tverrfaglig og helhetlig
forståelse er grunnlaget for å
kunne forvalte ressurser og bruke
havområdene langsiktig og godt

Norway

Svalbard
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Aktivitet i 
Barentshavet

Utsnitt fra Figur 7.1 Forvaltningsplanen for norske havområder.  Meld. St. 20 (2019-2020)

• Fiskeriaktivitet

• Aktive utvinningstillatelser 
petroleum

• Skipstrafikk

• Et stort forvaltningsområde 
viktig for å vurdere samlet 
påvirkning

• Mange av artene vandrer og 
bruker store deler av 
området

Svalbard

Norge

Novaja Semlja



Hvordan påvirker den samlede effekten av det fysiske miljøet og ulik
menneskelig aktivitet livet i Barentshavet?  

..i rask endring..



Klima: Tynnere is i det nordlige Barentshavet brytes opp 
av bølger fra storm i åpent vann, mars 2021 

Foto: Sebastian Gerland, Norsk Polarinstitutt

Nytt om framtidig is i Barentshavet: Ferske framtidsscenarier fra 
en rekke klimamodeller viser at alle regionene i Arktis vil få mindre 
is i alle  årstider, men Barentshavet er det eneste som ser ut til å 
miste isen helt også om vinteren i løpet av dette århundret

Årthun et al. 2021 , GRL
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Havstrømmene varmer opp norskekysten og Barentshavet
- og påvirker havisutbredelsen i nord

Sørvestlige Barentshavet 
isfritt året rundt – rike 
fiskerier

Nordlige Barentshavet Isdekket 
om vinteren og gradvis mindre 
om sommeren – i stor endring

Nytt om vinterisen: Utbredelsen av vinteris i 
Barentshavet reguleres i stor grad av temperatur og 
strømstyrke i Atlanterhavsstrømmen.

Årthun et al. 2019, J Climate

Nytt om isfrie områder i nord: Stadig varmere 
Atlanterhavsvann holder havområdene nord for 
Svalbard isfrie lengre og lengre utover vinteren. 

Duarte et al. 2020, JGR Ocean
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Tette koblinger – hav og luftstrømmer kobler oss til Arktis, og
Arktis til de globale havstrømmene

Nytt om Barentshavets funksjon: Barentshavet kjøler 
ned Atlanterhavsvannet før det sendes ut i Polbassenget. 
Med varmere luft reduseres nedkjølingen, og varmere 
vann sendes inn i Polbassenget. Påvirker havklima i 
Polhavet. Kan på sikt påvirke globale havstrømssystemer. 

Skagseth et al. 2020. Nature Climate Change
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Nyttig for detaljestudier: 192 mikroalgekulturer er bygget opp ved 
UiO for å kunne forske mer på algeartene fra Barentshavet

Karoline Saubrekka, Bente Edvardsen, Luka Supra, UiO

Genetikk, kjemiske kjennetegn, satellitter, undervannsdroner, eksperimenter og mikroskopi brukes 
for å følge veksten og sammensetningen av mikroalgene og veien gjennom næringsnettet. 
Endringer i lys, næring og temperatur endrer algesamfunnene og påvirker næringsnettet



Nytt om livet i polarnatta og næringsnett: Noen hoppekrepsarter vi har trodd var i dvale 
om vinteren, er aktive og spiser «kjøttmat». Om våren spiser de mest plantekost. 
Hoppekreps finner maten i vannet under isen, mens amfipoder henter mye av næringen 
fra smådyr som lever tilknyttet havisen. 

Kohlbach et al. 2021

Foto: Christine Gawinski, UiT

HoppekrepsAmfipode/ tangloppe

Krill



Nytt om miljøgifter: 
Kvikksølvkonsentrasjonene i polartorsk, lodde og 
torsk i Barentshavet er målbare, men lave

Gopakumar et al. 2021, Mar Pollution Bull.

Nytt om polartorsk: Ny oversikt som inkluderer 
russiske polartorsk data viser at de bruker store 
områder i øst, at vi vet lite om de yngste stadiene, 
det er større variasjon i gytetidspunkt enn vi 
trodde, avhengigheten til havisen er uklar.  

Aune et al. 2021, Mar Environm. Res.
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Næringsnett endres med klima og årstid
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Iskantsonen har flyttet seg fra grunne
sokkelområder til de dype Polbassengene
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Ny om  konsekvensen av en mer 
nordlig iskant: Grønlandsselen lever 
tilknyttet havisen. Spiser mest 
polartorsk og små krepsdyr, mens 
bunndyr er borte fra dietten om 
høsten – havdypet under isen er nå 
>500 m.

Haug et al. 2021, Prog Oceaogr. 



Miljøgifter 

Havforsuring 

Nye arter 

Klima 
Fiskeri, skipstrafikk, 
petroleumsaktivitet mm

Smeltende is er synlig, men vi setter mange andre og store spor i havet.

Mange av utfordringene for havområdene våre skapes på land og må 
løses på land. 

Effektene ser vi i både langs kysten, i åpne havområder og i Arktis. 
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Status: Raske endringer, sterke koblinger og mange samtidige påvirkninger krever
at vi tenker bredere og mer helhet og mer langsiktig: 

Løsning: Gode teknologiske løsninger som minimerer spor og påvirkning. Kunnskap til å
vurdere effekten av samlet påvirkning, og ta høyde for det uforutsette. Gode
observasjonssystem med ny teknologi– som sikrer at det fungerer. Lokal påvirkning - global 
spredning. 

Visjon: Havnasjonen Norge må forene bruk med kunnskap og nytenkning for rike og
levedyktige havområder i et evighetsperspektiv


