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ttar sa til Herren sin, Alfred konge, at han budde lengst nord i
landet ved Vesthavet. Han sa at
landet likevel var mykje lenger mot nord,
men at det er heilt ubygt. Einast på
nokre få stader her og der held finnar til.
Om vinteren driv dei med jakt og om
sommaren med fiske ved havet.

O

Slik begynner fortellingen til den
nordnorske høvdingen Ottar. Omkring
890 foretok han en reise til England, og
ga Kong Alfred en beretning om NordNorge og om en ferd langs kysten til
Kvitsjøen. Beretningen ble føyd inn i
kong Alfreds oversettelse av Orosius’
verdenshistorie. Inspirert av den gamle
håløyghøvdingens nysgjerrighet og
fortellerglede, har OTTAR siden 1954
trykt artikler om nordnorsk og arktisk
natur, kultur og samfunnsliv.
Forside: Ved å ta prøver på bunnen av
innsjøer kan man finne ut hvilke planter som
til enhver tid har vokst i nærheten og
dermed hvordan klimaet har vært.
Takvannet i Troms. Foto: Morten Hald.
Bakside: Hvis klimaforskerne har rett, vil
nesten alle breene i Norge være forsvunnet
innen år 2100. Nidgardbreen i Sogn og
Fjordane. Foto: Morten Hald.
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Innledning
Global oppvarming er gjenstand for mye
oppmerksomhet og bekymring. FNs klimapanel (IPCC) har nettopp lagt fram sin siste
rapport basert på arbeidet til et stort antall
klimaforskere. Der slås det fast at jorda har
blitt varmere, og at vi selv har en stor del av
ansvaret for oppvarmingen på grunn av
økende utslipp av klimagasser til atmosfæren
og dermed større drivhuseffekt. Hvor varmt
det vil bli i framtiden, er fortsatt noe usikkert
til tross for stadig flere og bedre beregninger.
Men at det vil bli varmere, og at naturmiljøet
også i Norge vil endre seg, er de aller fleste
forskere enige om.
At klimaet endrer seg, er imidlertid ikke et
nytt fenomen. Forskningen har vist at
fortidas klima har hatt meget store variasjoner lenge før mennesket eksisterte eller var
i stand til å påvirke klimaet i nevneverdig
grad. Dette er naturlige klimavariasjoner,
som er resultat av naturlige prosesser og
klimadrivkrefter. Det kaldeste klimaet hadde
vi under istidene, det varmeste under de
såkalte mellomistidene. Den siste «naturlige»
varmeperioden var i første del av vår nåværende mellomistid, for omkring
8 000–6 000 år siden, dvs. i steinalderen. Som
en del av de naturlige klimasvingningene, har
istider og mellomistider vekslet med en
syklus på omkring 100 000 år. Andre
naturlige klimasvingninger som er kartlagt
har langt kortere syklus enn dette.
Det er meget vanskelig å lage presise varsel
for framtidsklimaet, derfor spriker også
prognosene en god del. Det skyldes at
klimasystemet er svært komplekst og at vår
kunnskap om det er begrenset. Et viktig

2

bidrag til forståelse av hvordan klimasystemet fungerer, ligger i studier av fortidas
klima. Der kan vi undersøke effektene av
både langsiktige og kortsiktige endringer, og
analysere hvilke drivkrefter som ligger bak
de naturlige klimasvingningene.
Det er stor forskningsinnsats over hele
verden for å kartlegge variasjoner i fortidas
klima og for å forstå hva som forårsaket dem.
Artiklene som inngår i dette heftet beskriver
resultater av slik forskning fra våre områder.
Alle artiklene er basert på forskningsinnsats i
prosjektet «Fortidens klima i Norge og
tilgrensende havområder» (NORPAST-2),
som har vært finansiert over Norklimaprogrammet av Norges Forskningsråd. De
forskjellige artiklene dekker ulike geografiske
områder, ulike tidsperioder og er basert på
studier av forskjellige typer kildemateriale.
Artikkelen av Morten Hald og Erland
Lebesbye gir en introduksjon til temaet
studier av fortidas klima. Eiliv Larsen tar for
seg de enormt store endringene i naturmiljøet
som fant sted i forbindelse med siste istid,
dvs. over de siste vel 100 000 år. Også
innenfor istiden var det store variasjoner i
klima, med fire nedisningsfaser og mildere
klima imellom. Ellen Elverland, Karl-Dag
Vorren, Torbjørn Alm, Anne Karin
Hufthammer og Tore O. Vorren skriver om
vegetasjons- og klimautviklingen på Andøya
fra siste istids maksimum til slutten av
istiden, i perioden 21 000–12 000 år før vår
tid. Artikkelen er basert på studier av planteog dyrerester i innsjøavsetninger. Planterester og innsjøavsetninger, i tillegg til annet
materiale, er også benyttet av Jostein Bakke,

Anne Bjune og Svein Olaf Dahl, i deres studie
fra området like nord for Mo i Rana. De har
rekonstruert sommertemperatur, vinternedbør og variasjon i breenes størrelse over
de siste 9 000 år. Anne Bjune, John Birks og
Hilary Birks har studert pollen og større
planterester i bunnsedimenter fra innsjøen
Dalmutladdo, like øst for Helligskogen i
Troms. Dette benytter de til å rekonstruere
gjennomsnittstemperaturer og gjennomsnittlig årlig nedbør gjennom de siste 10 500
år. Nalân Koç og Dorthe Klitgaard Kristensen
baserer sin artikkel på fossiler av bitte små
kiesel-alger og kalkskalls-dyr (mikrofossiler)
avsatt i havbunnssedimenter i Norskehavet
og ved Svalbard. De skriver om både
langsomme og kortvarige, raske, variasjoner i
Golstrømmens overflatetemperatur gjennom
vår nåværende mellomistid, Holocen. Eystein
Jansen tar også utgangspunkt i mikrofossiler
i havbunnssedimenter, og sammenligner bl.a.
vår tids globale oppvarming med varmeperioden i steinalderen. Han beskriver
hvordan oppvarmingen i de to tilfellene følger
forskjellige mønster, noe som forklares med
at oppvarmingen har forskjellig årsak i de to
tilfellene.
Disse artiklene er biter i det store klimapuslespillet. Kunnskap om fortidens klima
bidrar til innsikt i hvordan jordas klimasystem fungerer, og kan gjøre oss bedre
rustet til å møte utfordringene i en varmere
verden.

Erland Lebesbye
Hefteredaktør

Klima i fortid, nåtid og fremtid
Morten Hald og Erland Lebesbye
FNs klimapanel (IPCC) slår fast at dagens klima er varmere
enn på 1000 år. Men forskere som arbeider med fortidens klima, det vil si
klima lenge før termometeret var oppfunnet, viser at det naturlige klimaet i Norge har
gjennomgått mye større endringer enn det vi har sett de siste 10-årene. Gjennom prosjektet
NORPAST-2 har norske forskere satt søkelyset på fortidens klimaendringer i Norge.

Hva er klima?
Vi definerer klima som værforholdene
over lengre tid. Det er vanlig å betrakte
klimaet i lys av middelverdier av klimaobservasjoner i perioder på 30 år.
Middelverdier for 30 års-periodene
1901–1930, 1931–1960 og 1961–1990
kalles «normaler». I dag benyttes
normalen for perioden 1961–1990. Så
når vi hører i værmeldingen at for
eksempel juli–temperaturen i Tromsø
var en grad kaldere enn normalt, er det
sammenliknet med middeltemperaturen
for perioden 1961–1990. Klima
bestemmes i hovedsak av fire faktorer:
sola, vinden, vannet og drivhuseffekten.
Solinnstrålingen er kilden til mer en
99,9 % av all naturlig energi på jorda og
derfor den viktigste faktoren som
bestemmer klimaet. Men fordelingen av
solenergien er meget ujevn, med sterk
favorisering av de sørlige, ekvatoriale
områdene på bekostning av høye
breddegrader i nord og sør. Luftsirkulasjonen eller vinden er også en
viktig klimafaktor, og den bidrar til å
fordele varmeenergien på kloden.

Vannet i verdenshavene har en
tilsvarende effekt. Over 70 % av jordoverflaten består av hav, og havstrømmene transporterer effektivt store
mengder varmeenergi og spiller en
viktig rolle i fordelingen av varme på
jorda. Drivhuseffekten sørger for at en
del av solenergien som kommer til jorda,
blir holdt tilbake i de lavere deler av
atmosfæren. I dagens klimadebatt
fokuseres det på de negative sidene ved
en menneskeskapt, økt drivhuseffekt.
Samtidig bør man være klar over at uten
noen drivhuseffekt ville middeltemperaturen på jorda vært -18 °C.
Norge ville vært ubeboelig dersom
solinnstrålingen alene var avgjørende
for lufttemperaturen. Drivhuseffekten,
samt tilførsel av varme via vestlige
vinder og Golfstrømmen er årsaken til
det relativt milde klimaet i Norge.
Det er vanlig å skille mellom naturlige
klimaendringer og menneskeskapte
klimaendringer. Med naturlige
endringer tenker vi først og fremst på
endringer i klima som skyldes naturlige

prosesser, somfor eksempel variasjoner i
solinnstrålingen til jorda eller naturlige
utslipp av drivhusgasser ved store
vulkanutbrudd. Med menneskeskapte
endringer tenker vi først og fremst på
endringer i klimaet som skyldes
menneskelig aktivitet, først og fremst
utslipp av klimagasser ved forbrenning
av olje og gass.

Hvorfor studere
fortidens klima?
Det kan være flere grunner til å studere
fortidens klima. En god grunn kan rett
og slett være menneskelig nysgjerrighet.
En annen grunn er at vi trenger kunnskap om fortidens klima for bedre å
forstå hvordan og hvorfor klimaendringer skjer, og for å kunne forutsi
fremtidens klima med større sikkerhet.
Det moderne samfunnet er avhengig av
god kunnskap om klimaet. Slik
kunnskap benyttes i forbindelse med
planlegging av alle aktiviteter som
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påvirkes av værforholdene. Det gjelder
blant annet hus, veger, transport,
energiforsyning, landbruk, fiskeri og
industri. Mange er bekymret for
hvordan mennesker og samfunn vil bli
påvirket av den globale oppvarmingen
vi nå opplever. TV, radio, aviser og
internett er fulle av mer eller mindre
dystre spådommer om hva vi kan ha i
vente. Det snakkes om ekstremvær i
form av sterkere og hyppigere stormer,
flommer eller perioder med ekstrem
tørke. Matematiske beregninger av
hvordan klimaet vil utvikle seg de neste
100 år, spår at temperaturen kan stige
med så mye som 6–8 °C i områdene nord
for Svalbard og 1–4 °C i Norge. Videre
hører vi at havet vil stige med flere
meter dersom for eksempel innlandsisen
på Grønland skulle smelte, og at dette

vil ha enorme konsekvenser over hele
kloden. Og vi hører at isbjørnen er truet
fordi havisen i Arktis minker, og at
torsken vil trekke nordover fra Lofoten.
Men de fleste klimaforskere er enige om
at det hefter store usikkerheter ved
mange av disse spådommene. Det er
fordi vi ikke vet nok om hvordan
klimaet varierer.
Klimasystemet er meget sammensatt,
med mange mekanismer og drivkrefter
som kan være vanskelige å få full
oversikt over og forstå effekten av.
Studier av fortidens klima bidrar til å
utvide klimaobservasjonene bakover i
tid. Vi har dermed mulighet til å
analysere hvordan klimasystemet
fungerte under langt mer ekstreme
forhold enn dagens, forhold som ligner

på fremtidens klima hvis den globale
oppvarmingen fortsetter. Dette vil
forhåpentligvis gi oss bedre forståelse
av klima og klimavariasjoner, og
resultere i sikrere langtidsvarsel for
fremtidsklimaet.

Målinger av klima
I dag finnes det mange ulike
instrumenter til å måle klimaet med, for
eksempel termometer, vindmålere,
nedbørsmålere, strømmålere og
satellitter. Det er omtrent 150 år siden de
første systematiske, instrumentelle
observasjoner av klimaet startet. Dette
sammenfaller med tiden etter det vi
gjerne kaller den industrielle revolusjon,
fra siste del av 1700-tallet. Det var da
mennesket for alvor begynte å påvirke
klimaet på jorda med utslipp av klimagasser som karbondioksid (CO2) og
svovelpartikler til atmosfæren. For å
gjøre observasjoner av naturlige
klimaendringer som ikke er tydelig
påvirket av menneskene, må vi altså
lenger tilbake i tid enn 150 år. Videre
trenger vi klimadata som dekker mye
lengre tidsrom enn 150 år dersom vi skal
kunne finne ut om de naturlige,
langsiktige syklusene i klimaet.

Figur 1: Bildet viser fronten av den
store innlandsisen på Grønland. Legg
merke til at isen er lagdelt. Hvert lag
representerer en sesong eller ett års
avsetning av is. Den vertikale brefronten er her 30 m høy.
Foto: Morten Hald.
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Instrumentelle observasjoner, som
temperaturmålinger på jorda, viser at
klimaet har variert med 1–2 °C de siste
150 år. Gjennomsnittlig global oppvarming i denne perioden er på litt over
en grad. Dette kan vi ikke karakterisere
som ekstremt. Men, som mange av
artiklene i dette Ottar-heftet forteller om,
er det liten tvil om at vi har hatt store
klimavariasjoner dersom vi går bare
noen få tusen år tilbake i tid.

Naturlige
klimavariasjoner
Det er velkjent at mange områder på
jorda har opplevd store variasjoner i
klima i løpet av jordas historie. Svalbard
har hatt palmetrær, og Afrika og
Australia har hatt omfattende istider,

Figur 3: Prøvetaking av havbunnsedimenter ved Svalbard fra
forskningsfartøyet Jan Mayen.
I bakgrunnen ser vi von Post-breen
ved Tempelfjorden.
Foto: Morten Hald.

noe som ligger langt unna situasjonen i
dag. Dette forklares hovedsakelig med
at disse landområdene og kontinentene
hadde en helt annen plassering på
globusen på den tiden, meget langt
tilbake i jordhistorien. I et tidsperspektiv
på 10- eller 100-talls millioner år kan det
registreres meget store endringer i
klimaet ved at kontinentene driver
omkring på jordoverflaten og kan
bevege seg fra en posisjon ved ekvator
til polområdene. Dette er også naturlige
klimavariasjoner, men de kan ikke
hjelpe oss til å forstå klimautviklingen i
vår nærmeste fremtid. Da er det er
viktig at vi holder oss til den nære fortid
i geologisk forstand, slik at
kontinentenes plassering og andre
geografiske forhold er sammenlignbare
med dagens situasjon. Da vil også
fortidens klimatiske drivkrefter være
sammenlignbare.
De fleste har hørt om at det har vært
istider i Norge, og at fjell- og fjordlandskap langs Norges kyst i stor grad
skyldes isbreenes gravende arbeid
gjennom mange istider. I dag må vi opp
i høyfjellet eller til Svalbard eller
Grønland for å finne isbreer. Dette er
områder som er betydelig kaldere enn
dagens kystklima i Norge. Men det har
også vært perioder i fortiden med et
betydelig varmere klima enn i dag.
I steinalderen var for eksempel store
deler av Hardangervidda dekket med
furuskog, og Golfstrømmen var flere
grader varmere enn i dag.

Naturens klimaarkiv
Det fins mange former for arkiv hvor
forskjellige typer informasjon blir
samlet og lagret fortløpende for
ettertiden. Naturen har sine egne arkiv
som er blitt til gjennom naturlige
prosesser over kortere eller lengre tid.
Med begrepet klimaarkiv tenker vi på en
samling av forskjellige spor som
forteller noe om klimaet på jorda (for
eksempel nedbør, temperatur eller vind)
for en bestemt tidsperiode. Naturlige
klimaarkiv finnes blant annet i isbreer, i
løsmasser på bunnen av havet eller
innsjøer; i myrer, i dryppstein, og som

Figur 4: Bildet viser en fossil
foraminifer med kalkskall som lever
nær havets overflate. Dette er et
eksempel på et mikrofossil, og den
hvite streken tilsvarer 0,05 mm.
Arten heter Turborotalia
quinqueloba, og den er typisk i
områder der varmt og kaldt havvann
møtes.
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vekstlag i for eksempel skjell, koraller
eller trær. I isbreer kan man ofte se at
isen har en tydelig lagvis oppbygning
(Figur 1). Hvert lag representerer snø
eller is dannet i en bestemt tidsperiode.
Det kan være en sesong – for eksempel
et lag dannet av snø som falt om
vinteren – eller det kan være et lag
dannet ved smelting om sommeren. Det
øverste laget på isbreen er det yngste,
mens det nederste laget er det eldste.
Dersom vi har kan telle 1000 lag i en
isbre, og hvert lag representerer ett år,
vil isbreen representere et naturlig
klimaarkiv som strekker seg 1000 år
bakover i tid. Innlandsisen på Grønland
er nesten 3000 meter på det tykkeste, og
lagene nærmest bunnen er over 100 000
år gamle. Hvert lag inneholder
informasjon om klimaet på den tiden det
ble avsatt.
Løsmassene på havbunnen, i innsjøer
eller i myrer består også av lag som
representerer bestemte perioder bakover
i tid, og de inneholder materiale som kan
fortelle om fortidens klima i havet,
innsjøen eller i området rundt myra
(Figur 2). Vekstlagene i skjell og koraller
kan fortelle om klimaet i vannet der
disse organismene levde. Årringer i trær
forteller hvor gammelt treet er, og
varierende tykkelse på ringene forteller
om somre med gode eller mindre gode
vekstforhold. Dette er også eksempler på
naturens egne klimaarkiv.
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Hvordan studere
fortidens klima?
I naturens egne arkiv blir informasjonen
om fortidens klima lagret på mange
forskjellige indirekte måter, og det er
ofte et krevende arbeid å hente frem
igjen denne informasjonen. Fortidens
temperaturer kan ikke bare «leses av»,
de må rekonstrueres ut fra grundige
studier av de enkelte klimaarkivene og
inngående kunnskap om dagens naturmiljø. Fra isbreene kan vi studere vannmolekylene i isen, gassbobler omsluttet
av is som representerer små luftprøver,
og ørsmå partikler av aske, salt eller
annet støv fra luften. Til sammen kan
dette materialet blant annet fortelle om
luftens temperatur og sammensetning
og dominerende vindretning da isen ble
dannet. De små gassboblene kan også si
oss hvordan luftens innhold av klimagasser, som CO2, har variert langt
tilbake i tid.
I sedimenter på havbunnen har fossile
skall av små dyr og planter som
opprinnelig levde i havet, vist seg
nyttige som klimaindikatorer. Særlig er
diatomeer (kiselalger) og foraminiferer
(encellede dyr med kalkskall) mye brukt
(Figur 4). En direkte sammenlikning
mellom fossilinnholdet av disse, og
dagens samfunn av levende
foraminiferer og diatomeer, kan brukes
til å gjenskape havtemperaturen bakover i tid. Når det gjelder foraminiferer,
kan vi også måle mengdeforholdet
mellom to varianter av oksygen
(oksygenisotopene 16O og 18O) fra
kalkskallet til disse fossilene, og få et

indirekte mål på temperaturen i havet
den gang skallet ble dannet.
Fra innsjøer, tjern og myrer er avsetning
av pollenkorn (blomsterstøv) og andre
planterester, som frø, kvister og blad, en
viktig kilde for å gjenskape klimaet.
Flere av artiklene i dette nummeret av
Ottar er basert på studier av mikrofossiler i havbunnskjerner eller planterester i innsjøer og myrer. Resultatene er
fremkommet gjennom et stort, nasjonalt
forskningsprosjekt, «Fortidens klima i
Norge og tilgrensende havområder»
(NORPAST-2), finansiert over
NORKLIMA-programmet i Norges
Forskningsråd.

Forfatterne:
Morten Hald, professor i maringeologi
ved Universitetet i Tromsø Han er leder
ved Institutt for geologi og leder for
NORPAST-2 prosjektet.
E-post: Morten.Hald@ig.uit.no
Adresse: Institutt for geologi,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø.
Erland Lebesbye, maringeolog ved
Universitetet i Tromsø.
E-post: Erland.Lebesbye@ig.uit.no
Adresse: Institutt for geologi,
Universitetet i Tromsø, 9037 Tromsø.

Istider i fortid og framtid
Eiliv Larsen
Istidene har kommet og gått med stor
regelmessighet. Selv om utviklingen i hver istid til en
stor grad er unik, er det mange gjentakelser styrt av naturlig klima.
Menneskelig påvirkning av klimaet gir
usikre prognoser for framtida.
enk deg at du står helt nord på
Andøya. Det er sommer, men
likevel snø i lufta. Østavinden er bitende
kald. I vest er havet dekket av drivis, og
isfjell brekker løs fra en isbretunge på
nordøstsida av øya. Det er nakent og
goldt på den lille snippen av land hvor
du står. Bare de øverste deler av bakken
er tint, selv nå på sommeren, men på
lune steder trosser noen hardføre
planter, mest gras, det barske klimaet.
Et mer isolert sted enn dette er det knapt
mulig å finne: I sør, øst og nord er det
bare is, is og atter is så langt man kan
se. Den veldige innlandsisen har sin
vestgrense her. Sørgrensen er helt nede i
Tyskland, ved Hamburg, og østgrensen
for innlandsisen ligger langt inne i
Russland, begge steder mer enn 1500
kilometer unna. Mot nord er det
sammenhengende innlandsis helt til
Polhavet nord for Svalbard. Med unntak
av noen nunataker (fjelltopp uten is) som
stikker opp nær Andøya, er det ikke bart
land å se. Bare denne enorme, opptil
3000 meter tykke, ismassen som dekker
både land og hav (Figur 1).

T

det store klimavariasjoner. Dette førte til
at isbreene varierte i utbredelse, jordskorpen ble presset ned av den enorme
islasten og hevet seg igjen når isen
smeltet. Havnivået steg og sank, og
store bredemte innsjøer, noen større enn
de største av dagens innsjøer på jorda,
kom og forsvant igjen. Vitnesbyrdene
om disse endringene finnes det mange
av ute i naturen. Hvordan de framtidige
istider vil bli er mer usikkert, men fordi
variasjonene i de naturgitte
astronomiske faktorene som styrer dette
er regelmessige, er det mulig å si noe om
hvordan det kan bli. Den menneskelige
påvirkning av klimaet gir imidlertid
noen ekstra usikkerheter i dette bildet.

Slik var forholdene da isbreene var på
sitt største under siste istid. De nesten
ufattelig store endringene i det fysiske
naturmiljøet sammenlignet med i dag, er
resultatet av naturlige klimaendringer
på jorda. I de siste 2–3 millioner år har
istidene kommet og gått med lovmessig
regularitet fordi at solinnstrålingen til
jorda har variert gjennom tid. At
solinnstrålingen har variert, kan igjen
tilskrives små, regelmessige endringer i
jordbanens form rundt sola, endringer i
jordaksens hellingsvinkel og i
jordaksens langsomme rotasjon i en
sirkelbevegelse mot himmelrommet lik
en snurrebass som er i ferd med å miste
fart. Disse små variasjonene i
astronomiske forhold som utløste slike
dramatiske endringer på jorda, blir
nærmere beskrevet i en artikkel av
Eystein Jansen i dette nummeret av
Ottar.

Istidene går i rykk
og napp

De største utslagene av klima- og miljøendringer har vært mellom istidenes
maksimum og mellomistidene, slik som
den vi lever i nå. Også i istidene, som
hver enkelt varte omtrent 100 000 år, var

Inntil for ganske få år siden trodde man
at hver enkelt istid var karakterisert av
framvekst mot et bremaksimum,
etterfulgt av en lang og klimatisk sett
relativt stabil maksimumssituasjon.

7

Istidene sluttet så med en klimaforbedring som førte til isavsmelting og
overgang til neste mellomistid. I de
senere år har det blitt klart at virkeligheten er langt mer komplisert. Siste
istid, som varte fra omtrent 115 000 til
12 000 år før nåtid, synes å ha bestått av
fire hovednedisningsfaser. Hver av disse
var karakterisert av isoppbygging, et
ismaksimum og isavsmelting. Mellom
nedisningsfasene var det mer eller
mindre isfrie forhold slik at vegetasjon,
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dyr og kanskje mennesker kunne
reetablere seg.
Den første nedisningsfasen i siste istid
kulminerte for omtrent 90 000 til 100 000
år siden (Figur 2). Norge og størstedelen
av Sverige var dekket av is, men de
desidert største ismassene fant man
lenger nord og øst. Mellom innlandsisen
over Skandinavia og den nordøstlige
storebroren var det et stort, åpent
område hvor elver fraktet breslam over

store breelvesletter og ut i det grunne
havområdet utenfor. Enormt store
innsjøer ble oppdemt mellom isbreene i
nord og vannskillet langt sør på det
russiske slettelandet. Da isbreene
smeltet tilbake, brast demningen i nord
Figur 1: Yttergrensen av innlandsisen
i Antarktis med en bratt isfront ut
mot det islagte havet. Bart land finnes
bare helt ute ved iskanten.
Foto: M. J. Hambrey.

og bresjøene ble hurtig tappet. Perioden
som fulgte, var preget av et klima
kaldere enn i dag med relativt begrenset,
men varierende isutbredelse.
Klimaet ble igjen kaldere, og isbreene
vokste til de hadde nådd en utbredelse
som vist i rekonstruksjonen for 65 000
til 70 000 år før nåtid. Innlandsisene
over Skandinavia og Barentshavet var
betydelig større enn i forrige nedisningsfase, og fløt sammen slik at isdekket nå
var sammenhengende fra Sør-

Skandinavia til havområdene utenfor
Vest-Sibir. Der den skandinaviske
innlandsisen og Barentshavisen fløt
sammen, økte strømningshastigheten i
isen radikalt. Dette resulterte i en enorm
isstrøm som beveget seg hurtig vestover
gjennom Barentshavet. Store mengder
sand, grus og leire ble transportert av
isen og avsatt ved overgangen til det
dype Norskehavet. Gjennom flere istider
har det på denne måten gradvis blitt
bygd opp en gigantsk sedimentvifte,
Bjørnøyvifta (Figur 3). Det samme har

skjedd flere steder langs kanten av
isdekket, for eksempel utenfor
Vestlandet (Nordsjøvifta) og i mindre
Figur 2: Rekonstruksjoner av isutbredelse i fire hovedfaser av siste
istid: For omtrent 90 000–100 000,
65 000–75 000, 45 000–55 000 og
20 000 år siden. Mellom disse
periodene med stor isutbredelse var
det til tider nesten isfritt, men klimaet
var hele tida kjøligere enn i dag.
Etter Larsen m.fl. (2006).
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skala utenfor fjordene. I sør og øst, der
isen beveget seg mot landområder, var
isbevegelsen atskillig langsommere enn
i områdene med isstrømmer. I disse
landområdene ble det igjen demt opp
store bresjøer foran innlandsisen.

Isavsmelting i
Amerika gir kjedereaksjon i Barentshavregionen
Over hele jorda steg havnivået svært raskt for
omtrent 60 000 år siden
(Figur 4). Dette skyldtes
trolig avsmelting av store
ismasser i Nord-Amerika og
Antarktis. Det økende havnivået førte til at isen i
Barentshavet begynte å
flyte og brekke fra
hverandre, den ble tynnere
og smeltet helt bort i løpet
av kort tid. Dette førte
enorme mengder smeltevann ut i havet samtidig
som de store bresjøene igjen
Figur 3: Maksimum
utbredelse av innlandsisen
på kontinentalsokkelen
utenfor Norge. Strømningsmønsteret i innlandsisen
viser kraftige og raske
isstrømmer (der
strømningslinjene ligger
tett) i flere områder. Utenfor disse er det dannet
gigantiske avsetninger,
«vifter» som gradvis er
bygd opp av materiale som
har blitt fraktet med isen
gjennom flere istider fram
til kontinentalskråningen.
Etter Vorren og Mangerud
(2006).
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ble tømt. Disse store ferskvannsmengdene må i sin tur ha hatt betydning
for havsirkulasjon og klima. Landområder som hadde vært presset ned av
isen, ble oversvømt av havet. For
eksempel gikk havet 200–300 kilometer
lenger inn i landet enn i dag i noen av de
store elvedalene i Nordvest-Russland.
Klimaet var kjøligere enn i dag, men
isutbredelsen liten. Dette skulle ikke
vare lenge. Klimaet var allerede på vei
mot det bedre, sett fra breenes synsvinkel. De la derfor på seg og endte til
slutt opp med en størrelse som vist i
rekonstruksjonen av situasjonen for
omtrent 45 000 til 55 000 år siden
(Figur 2C).

Den lange veien via
istidas maksimum til
i dag
En lang periode med begrenset isutbredelse fulgte denne nest siste
nedisningen. Det var som om klimasystemet ikke kunne bestemme seg for
hvilken retning det ville ta. Dette
tidsrommet blir i Norge kalt for enten
«Ålesund-» eller «Sandnesperioden»
etter to av stedene hvor avsetninger er
funnet. Det er imidlertid beskrevet ulike
typer sedimenter fra perioden fra flere
andre steder både i Sør- og Nord-Norge.
Mest informasjon har vi fått fra
utgravninger i kysthuler på Sunnmøre,
hvor det er funnet bein av blant annet
alkekonge, polarlomvi, lundefugl,
krykkje, rev, rein, isbjørn og sel. Disse
viser et dyreliv og dermed et klima
omtrent som på vestkysten av Svalbard

Etter denne milde «Ålesundperioden»
hadde vi ennå den klimatisk strengeste
perioden til gode. Isbreene vokste slik at
de for drøyt 20 000 år siden nådde sin
største utbredelse under hele siste istid
(Figur 2D). Dette er perioden da isvolumet over hele jorda var på det
største. Det var også tilfelle i
Skandinavia, der innlandsisen fløt
sammen med is som dekket
Storbritannia, og den nådde sin størst
utbredelse i Tyskland, Polen og VestRussland. Lenger øst i Russland var
imidlertid isutbredelsen mindre enn den
hadde vært i den tidligste nedisningen.
Da breene var på det største sto
verdenshavene 120–130 meter lavere
enn i dag på grunn av alt vannet som
var bundet i isen. Da isen like etterpå
smeltet tilbake, var jordskorpen
Figur 4: Variasjon i globalt havnivå
fra avslutningen av nest siste istid,
gjennom siste mellomistid og istid, og
fram til i dag. Null-nivået representerer dagens havnivå. Variasjonene
styres først og fremst av hvor mye
vann som er bundet opp i isdekker på
land. I forrige mellomistid, for
omtrent 125 000 år siden, var havnivået litt høyere enn i dag fordi mer
is på land var smeltet. Ved slutten av
nest siste istid for omtrent 140 000 år
siden, var havnivået enda lavere enn
under siste istids maksimum fordi den
nest siste istiden var den mest
omfattende av de to.
Etter Waelbroeck m.fl. (2002).

fremdeles så nedpresset at havnivået
innenfor områdene som hadde vært
nediset, sto høyere enn i dag.
Isavsmeltingen etter siste ismaksimum
skjedde rykkvis, styrt av klimasvingninger og topografiske forhold.
Endemorener både langs kysten og i
innlandet, breelvavsetninger og havavsetninger som ligger langt over
dagens havnivå, stammer alle fra denne
perioden. Helt mot slutten av istida var
det en kortvarig, kraftig klimaforverring
som fikk breene til å rykke frem igjen.
Klimaet i denne perioden var så strengt
at breene ville ha fortsatt å vokse om det
hadde vart lenger. Imidlertid forbedret
klimaet seg kraftig for omtrent 12 000 år
siden, og breene smeltet raskt tilbake.
I den varmeste delen av etteristida var
mange av breene i Norge helt borte (se
artikkel av Jostein Bakke, Anne Bjune
og Svein Olaf Dahl side 24).

Et dynamisk klimasystem
Kartfiguren over isutbredelse under
siste istid viser de fire hovedfasene med
nedisninger (Figur 2). De ytre faktorene
som utløste dette, er variasjoner i solinnstråling til jorda. Hvorfor blir da
breresponsen regionalt forskjellig i de
ulike fasene. For eksempel er
isutbredelsen størst i nordøst i den
eldste fasen, samtidig som den er minst i
sørvest, mens det er omvendt i den
yngste fasen. De regionale forskjellene i
brerespons kommer godt frem i profiler i
tre retninger gjennom isdekkene som
viser isfrontenes fluktuasjoner gjennom
tid (Figur 5): En nordøstlig profil fanger
opp variasjonene i isdekket med
sentrum over Karahavet, en nordlig
profil er dominert av isen i Barentshavet, og en vestlig profil viser
variasjonene i den skandinaviske innlandsisen. Vi legger igjen merke til det
tidlige ismaksimum i nordøst i mot-
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setning til det sene maksimum i sørvest.
Dette skyldes at da klimaforverringen
startet ved slutten av forrige mellomistid, ble de nordlige områdene nediset
raskest fordi temperaturene der tidligst
ble lave nok. Etter hvert som
temperaturen sank ytterligere og
innlandsisen i Skandinavia kunne vokse
mot maksimumsnivå, dannet denne en
barriere for transport av nedbør østover
slik at isdekket i Karahavet ble sulteforet på nedbør. Det andre som er
slående i de tre breprofilene, er at isen

a
Novay

over de to havområdene i nord har hatt
mye større fluktuasjoner enn isen over
Skandinavia, som til en viss grad bygget
seg gradvis opp til en sen maksimumsposisjon. Isdekkene i Barentshavet og
Karahavet hadde det til felles at stigning
i havnivået gjorde at de fløt opp, ble
ustabile og mer eller mindre kollapset.
Innlandsisen med sentrum over
Skandinavia lot seg bare i liten grad
påvirke av havnivået og var derfor mer
stabil. Innlandsisen reagerer altså
forskjellig på ytre påvirkninger, avhengig av blant annet
topografi og regionale
klimaforskjeller.
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Figur 5: Kurver som
viser brefrontens
posisjon gjennom siste
istid langs tre profiler:
En nordøstlig profil
hvor variasjonene er
dominert av innlandsis
med sentrum i Karahavet, en nordlig profil
dominert av innlandsis
i Barentshavet, og en
vestlig profil dominert
av den skandinaviske
innlandsisen. Legg
merke til de store
forskjeller i brerespons gjennom tid i
de tre profilene.
Etter Larsen m.fl.
(2006).

Sedimenter som
klimaarkiv
Vind, elver, isbreer, ras, bølger og andre
fysiske miljøelementer reagerer på
klimaendringer med å bli sterkere,
svakere, større, mindre, hyppigere og så
videre. Avsetninger som er dannet av
disse vil dermed forandre karakter eller
få et annet utbredelsesmønster. Dette er
jordas egen respons på klimaforandringer på samme måte som
utbredelse av planter og dyr påvirkes av
klima. Da istidsteorien gradvis ble
akseptert på 1800-tallet, var det fordi
man fant moreneavsetninger og
skuringsstriper langt utenfor de
områder hvor det var isbreer. Datidas
geologer hadde altså sett tilsvarende ved
eksisterende breer, og kunne kjenne
disse igjen i områder som nå var isfrie.
Dette aktualitetsprinsippet bruker vi
fortsatt. Den første forutsetningen for en
god rekonstruksjon er å kjenne igjen
hvilke avsetningstyper og erosjonsformer man står overfor (Figur 6 A–D).
Sedimenter avsettes lag på lag i naturen,
slik at yngre lag overlagrer eldre (Figur
7). I en veiskjæring, elveskjæring eller
borkjerne kan en ved å se hva som
finnes mot større dyp under bakken
nærmest lese bakover i tid hva som har
skjedd. Dersom man for eksempel finner
havavsetninger over morene, noe som er
vanlig mange steder langs norskekysten, vet man at etter at isen smeltet
vekk fra området, så trengte havet inn.
Ved å sette sammen slike puslespillbiter
fra et stort område, får en et regionalt
bilde av hva som har skjedd.

Figur 6A: Der innlandsisen hadde
opphold i tilbaketrekkingen eller
gjorde framrykk, ble det gjerne
dannet rand-morener. Disse er viktige
for å kunne rekonstruere tidligere
tiders isutberedelse.
Foto: A. Lyså.

A

Figur 6B: Morenemateriale består
gjerne av partikler av mange
kornstørrelser, fra leirpartikler til
store steiner. Alle disse er fraktet
med og kittet sammen av isen, og
avsatt under eller langs kanten av
den.
Foto: A. Lyså.

B

C

Figur 6C: Smeltevann som munner ut i
innsjøer eller havet fører med seg
slam som danner bresjø- eller havavsetninger. Her er det bresjøsedimenter som ble avsatt i en stor
innsjø som var demt opp foran
innlandsisen i Nordvest-Russland.
Foto: E. Larsen.

D

Figur 6D: Hav- og strandsedimenter
som forekommer godt over dagens
havnivå forteller gjerne at området
har vært presset ned av vekten av en
innlandsis. Her er det strandgrus med
skjell som kan brukes til å tidfeste
hendelsen og som også forteller
hvordan miljøet var på avsetningstidspunktet.
Foto: S. Funder.
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En siste forutsetning for en god
rekonstruksjon av klimahistorien er at
man kan tidfeste hendelsene. Det finnes i
dag mange dateringsmetoder; den mest
kjente er radiokarbon-metoden, som kan

datere organisk materiale med gode
resultater tilbake til omtrent 40 000 år
før nåtid. Med den såkalte OSLdateringsmetoden kan man datere
sedimenter som er flere hundre tusen år
gamle (OSL = Optisk Stimulert
Luminescens). Med denne metoden
finner man ut når sandkorn sist ble
utsatt for lys. Normalt vil dette være
tidspunktet da sanda ble transportert og
avsatt med for eksempel vind eller vann,
og før den ble begravd av andre
sedimenter. Eksponeringsdatering er en
annen metode, der man kan finne ut
hvor lenge ei bergflate har vært utsatt
for kosmisk stråling. Dette kan under
gitte betingelser gi oss tidspunkt for når
isen smeltet bort og blottla denne
overflata. Disse og andre dateringsmetoder har ulik rekkevidde, ulik
presisjon og kan anvendes på forskjellig
typer materiale. Ofte bruker man derfor
flere metoder for å oppnå best mulig
resultat. Alle metodene har også
feilkilder knyttet til funnforhold,
prøvetaking og laboratoriebearbeiding
som må taes i betraktning når
resultatene vurderes. Til slutt er det
kvaliteten på den totale mengden data
Figur 7: Lagserien, som er
rekonstruert fra Nordvest-Russland,
gir en god illustrasjon av hvordan
forholdene varierte gjennom siste
istid. Bredden på søylen angir hvor
grovkornete sedimentene er. De
bredeste (groveste) er morener som
viser at det har vært isdekker. De
finere sedimentene er dannet under
ulike faser med liten eller ingen is i
området.
Etter Larsen m.fl. (2006).
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som er avgjørende for om en
rekonstruksjon av klimahistorien blir til
å stole på.

Breen som aldri
ble født
Vi lever i dag i en periode med begrenset
isutbredelse. Unntakene er Grønland og
Antarktis, hvor det er nesten like mye is
som under istidene. Breer i Norge og
andre steder trekker seg tilbake som en
tilpasning til varmere klima. Er dette
styrt av menneskeskapte eller naturlige
klimaendringer, og hvordan vil det bli i
fremtiden?
På lang sikt går den naturlige trenden
mot kaldere klima, og ny forskning
tyder på at dette har vært tilfelle ganske
lenge allerede (Figur 8). Data tyder også
på at avskoging og våtmarksarealer
brukt til risdyrking var så omfattende
allerede for flere tusen år siden at
klimagassene karbondioksid og metan
økte i atmosfæren og påvirket klimautviklingen. Beregninger tyder på at
denne oppvarmingseffekten var
tilstrekkelig til å forhindre omfattende
oppbygging av is i det nordligste
Canada allerede for 4000–5000 år siden.
I følge disse resultatene har altså den
menneskeskapte globale oppvarmingen
bremset det som ville vært en naturlig
forårsaket avkjøling. Denne oppvarmingen vil, under visse forutsetninger knyttet til samfunnsforhold, fortsette i
mange hundre år til alt fossilt brennstoff
er brukt opp. Våre norske breer er helt

konsekvens at framtidas breer blir
mindre enn de ellers ville blitt. Uansett
er det svært lenge til, om det i det hele
tatt kommer til å skje igjen, at
vestgrensen for en stor innlandsis ligger
over Andøya. Selv om en baserer seg på
naturlige trender i klimautvikling, kan
en bare spekulere i framtidas
isutbredelse. Men neste istid blir kanskje
av en størrelse som den vi hadde for
omtrent 90 000 til 100 000 år siden, ved
innledningen til siste istid (Figur 2A).

Figur 8: I følge denne modellen har
menneskeskapte utslipp av drivhusgasser forsinket naturlig avkjøling i
mange tusen år allerede og forhindret
en isoppbygging i nordlige Canada.
Modellen sier videre at innholdet av
drivhusgasser vil fortsette å stige og
dermed også temperaturen, til alt
tilgjengelig fossilt brennstoff er brukt
opp.
Etter Ruddiman (2005).

klart i faresonen innenfor dette tidsperspektivet.

På vei mot en ny
istid?
Den naturlige avkjølingstrenden skissert
over vil trolig ikke før om svært lenge
føre oss inn i en virkelig istid, kanskje
ikke før om 50 000 år (Figur 9). Hvordan

forløpet av denne istiden så vil bli er
usikkert. Ikke minst diskuteres det om
de menneskeskapte utslipp av klimagasser fører jorda inn i en tilstand hvor
den ikke kommer tilbake til sitt
naturlige nivå, med den
Figur 9: Variasjon fra
200 000 år før nåtid
(negative verdier) til
150 000 år fram i tid
(positive verdier) i: jordbanens form (øverst), solinnstråling ved 65° N (i
midten), og modellert globalt
isvolum (nederst). Tre ulike
alternativer for framtidas
isvolum er vist (stiplet
strek). Alle tilsier at neste
istid blir mindre omfattende
enn den forrige, og at det
enda er lenge igjen av vår
nåværende mellomistid.
Etter Ramberg m.fl. (2006).
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Plante- og dyrefossiler forteller om
fortidens klima på Andøya
Ellen Elverland, Karl-Dag Vorren, Torbjørn Alm,
Anne Karin Hufthammer og Tore O. Vorren
På bunnen av små innsjøer på Andøya i Nordland
finnes sedimentavsetninger som strekker seg mer enn 21 000 år tilbake i tid.
Ved å studere fossile planterester i disse avsetningene er det mulig å
rekonstruere fortidens vegetasjon og klima.

Andøya i Nordland,
et fristed for frosne
planter
Siste istid startet for rundt
115 000 år siden og varte fram
til 11 500 år før vår tid. Da
istida nådde sitt maksimum for
litt mer enn 20 000 år siden, lå
vestgrensen for det enorme
isdekket på sokkelen vest for
Andøya. Mot slutten av istida
ble nordspissen av Andøya isfri
flere tusen år før resten av
Skandinavia (bortsett fra en del
av Danmark). Dette faktum gjør
Andøya til et viktig område for
historisk klimaforskning,
ettersom vi her finner
Figur 1: Kart over nordlige del
av Andøya, med den omtalte
prøvelokaliteten like ved
Endletvatn.

avsetninger som gjenspeiler forholdene
like foran innlandsisen som er mye eldre
enn ellers i Nord-Europa.

Siden området ble isfritt så tidlig, ga
dette muligheter for små og store
organsimer til å vokse her i påvente av
at resten av landet skulle bli tilgjengelig
og klart for kolonisering. De gamle
sedimentene man finner her,
har derfor i de siste 30 år
vært gjenstand for undersøkelser av kvartærgeologisk
og paleobotanisk art. Disse
tar sikte på å kartlegge
klima- og vegetasjonsutviklinga i dette området, på
ei tid da resten av Norge ennå
befant seg under en tjukk
innlandsis.
Vi har undersøkt Endletvatnet, en liten innsjø som
ligger cirka 7 kilometer sør
for Andenes på Andøya
(Figur 1). Innsjøen har vist
seg å inneholde en ubrutt
lagrekke av sedimenter med
rester av organismer som
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Hvordan undersøker
vi fortidens
vegetasjon?
Etter at siste istid var slutt og den store
innlandsisen smeltet, bestod landet stort
sett av naken berggrunn og løsmasser
som breen hadde lagt igjen. Etter som

tida gikk, begynte små organismer som
planter og alger å etablere seg. Når disse
døde, ble det sakte, men sikkert dannet
et jordsmonn som igjen ga livsgrunnlag
for flere og større organismer. De kom
vandrende inn til området med gunstige
vinder og havstrømmer, eller kanskje
som blindpassasjerer i mage og fjæreller pelsdrakt på fugler og dyr.
Om de klimatiske forholdene ligger til
rette og det ikke kommer oksygen til,
råtner ikke de forskjellige organismene
fullstendig når de dør, men kan bli
delvis bevart i innsjøer og myrer. Over
tid kan det bygges opp tykke lag som
inneholder fossiler. Ved hjelp av
spesielle sedimentbor kan man hente
opp prøver av disse gamle avsetningene
og analysere dem for innhold av
planterester (Figur 2). Slik kan man få
kunnskap om hvilke planter som vokste
i området for flere tusen år siden.

For å øke presisjonen på en slik
vegetasjons- og klimatolkning blir det
gjerne, som i denne undersøkelsen,
hentet opp ikke bare én, men flere
parallelle kjerner. De kan sammenliknes,
og utfyller hverandres historie. For å
finne ut nøyaktig hvilke lag i hver
kjerne som stammer fra samme tid, blir
sedimentene ofte undersøkt for flere
forskjellige fysiske egenskaper. I dette
tilfellet undersøkte vi blant annet
sedimentenes tetthet, vanninnhold og
andelen organisk materiale (glødetap).
Slik fikk vi et firedobbelt arkiv til å
fortelle oss områdets historie. I Ottar 41999 ble det presentert et pollen-diagram
på grunnlag av kjerner som tidligere var
samlet inn fra denne lokaliteten. Pollen
er mikrofossiler fra planter og
representerer her et femte miljøhistorisk
arkiv. I denne undersøkelsen
konsentrerer vi oss om makrofossilene,
som gir oss den beste informasjonen om
det lokale miljøet.
Etter den første undersøkelsen ble
kjernene delt opp i centimetertykke
skiver og vaska gjennom sikter (Figur
3). Materialet som lå igjen i siktene ble
undersøkt for frø og andre plante- og
dyrerester (makrofossiler). Etter at
makrofossilene var artsbestemt, ble
resultatene tegna inn i et diagram. Her
ble tilstedeværelsen av hver art
presentert på en dybdeakse som
Figur 2 A og B: Innsamling av
sedimentkjerner fra Endletvatn, som
her er igjenvokst og dekket av torv.
Odd Aasheim og Torbjørn Dahlgren
handterer prøvetakeren.
Foto: Karl-Dag Vorren.
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Figur 3: Preparering av makrofossiler
for analyse. Sedimentkjerna deles opp
i èn centimeter tykke skiver som
vaskes ut over en finmasket sikt.
Makrofossilene blir deretter
undersøkt og bestemt ved hjelp av en
kraftig lupe.

blomsterplanter har frø
eller frukter med et
karakteristisk utseende
som gjør at de kan
gjenkjennes og
bestemmes til art eller
artsgruppe. Sammen
med det man vet om
artenes krav til for
eksempel jordsmonn og klima, kan man
danne seg et bilde av hvordan
vegetasjonen var, og dermed også av de
klimatiske forholdene i perioden frøene
stammer fra. Figur 5 viser noen få frø og

andre interessante makrofossiler som vi
fant i sedimentkjernene.
Nøyaktige radiokarbondateringer ble
gjort av Nasjonal-laboratoriet for 14Cdateringer i Trondheim. Disse gjør det
mulig å beregne en nøyaktig tidsakse for
å tidfeste de forskjellige hendelsene
(Figur 4).

motsvarer sedimentets dybde under
jordoverflaten (Figur 4).
Om man analyserer forekomsten av de
forskjellige makrofossilene (for det
meste frø) som finnes fra bunnen av
myra og opp til toppen, kan man danne
seg et bilde av hvordan vegetasjonen
har forandret seg etter som tida har gått
og klimaet har endret seg. Alle

Figur 4: Forenkla makrofossildiagram
fra den myr-overvokste delen av
Endletvatnet. De forskjellige artene er
her presentert bare med tilstedeværelse. Hver vertikale centimeter i
profilet ble undersøkt for innhold av
botaniske makrofossiler. I tillegg er
vist hvordan innholdet av henholdsvis
vann og organisk materiale varierer
opp gjennom avsetningen. Dybdeskalaen viser centimeter under
myroverflata.
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levde i området rundt vatnet helt tilbake
til omkring 21 000 år før vår tid. Fra den
sørvestlige enden av vatnet som i dag er
overgrodd av myr, ble det i 2002 og 2003
samlet inn fire serier med borkjerner av
innsjøsedimentene. De ble tatt innenfor
et område på cirka 20 meter. På bakgrunn av daterte og undersøkte
sedimenter, samt identifiserte planterester, kunne vi utvide vår forståelse av
hvordan vegetasjonen på Andøya må ha
sett ut i tidsrommet mellom 21 000 og
12 000 år før nåtid. Dette er et tidsrom
som dekker perioden fra maksimum av
siste istid og fram mot slutten av istiden.
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Hva vokste på
Andøya?
Mellom cirka 21 000 og 14 500 år før
nåtid viser frøfunnene at det var et
glissent moseteppe på nordspissen av
Andøya sammen med gras, valmuer og
rublom. Graset var stort sett en eller
flere arter i slektene saltgras (Puccinellia)
og snøgras (Phippsia). Dette er små,
krypende gras som det i dag finnes en
del representanter av på Svalbard. Her
på fastlandet kan man finne saltgras i
fjæresonen og snøgras høyt oppe på
fjellet, der konkurransen med andre
arter er liten.

Valmuene som vokste der var ikke som
dem vi kan finne i nordnorske hager i
dag. De var små, arktiske former,
kanskje som svalbardvalmuen, som i
dag vokser på Svalbard, men helst som
fjellvalmuer, som vokser enkelte steder i
høyfjellet i fastlands-Norge. Her trives
Figur 5: Bilder av noen utvalgte
makrofossiler fra sedimentprofilene
henta i Endletvatnet. A: Grasfrø
(Poaceae), B: Valmuefrø (Papaver),
C: Frø av rublom-type (Draba-type),
D: Rødsildrefrø (Saxifraga
oppositifolia), E: Bein fra alkekonge
(Alle alle), F: Polarvierblad (Salix
polaris).
Foto: Ellen Elverland.

de best der konkurransen fra andre
planter er ubetydelig. Figur 6 viser et
valmuesamfunn på Svalbard. Kanskje
så vegetasjonen på Andøya slik ut for
21 000 år siden?
Forskjellige arter av de små korsblomstrede plantene i rublomslekta
(Draba) fantes også i rikt monn.
Plantene kan være veldig små, bare to til
fem centimeter høye, med bladene
samlet i en rosett nederst. Figur 7 viser
gullrublom (Draba alpina), en art som
kanskje har vokst på Andøya mot
slutten av siste istid. Denne arten og de
fleste andre rublom-artene vi har i
Norge, vokser i dag i arktiske strøk og i
fjellet i fastlands-Norge.
Det fantes trolig andre arter av frøplanter i området også, men vi har ikke
funnet frø av dem i sedimentene.
Fjellene rundt Endletvatnet, som
Røyken og Endleten, har nok hatt et
rikere utvalg av voksesteds-typer enn
det vi kan finne på de flate områdene
rundt selve vannet.

Vegetasjonsskifte for
14 500 år siden
Denne typen «istids-vegetasjon», som er
beskrevet ovenfor, må ha vært relativt
stabil fram til cirka 14 500 år før nåtid.
Da overtok arter som vier (Salix),
spesielt polarvier (Salix polaris), sildrer
(Saxifraga) og fjellsyre (Oxyria digyna),
fremdeles med forskjellige grasarter og
de små rublomartene innimellom. Om
disse «nye» artene vandret inn til

Andøya i dette tidsrommet, eller om de
hadde vokst der med små forekomster
på beskytta steder som i fjellene rundt,
vet vi ikke.
Polarvieren er i dag svært vanlig på
Svalbard. I fastlands-Norge vokser den
til fjells på kalkrikt underlag, og er
relativt vanlig der også. Sildrer er små
rosettplanter som vokser i fjellet og i
fuktige sig og bekker. Rødsildre
(Saxifraga oppositifolia) (Figur 8) som vi
har funnet frø av fra Andøya, er svært
vanlig på Svalbard i dag, og også i
Nord-Norge på kalkrike berg og rabber
der den blomstrer like etter snøsmelting.
Fjellsyre er i dag vanlig på VestSvalbard og i fjellet i Norge.

Fugleaktivitet og
havstandsendringer

isen. Etter hvert som innlandsisen
smeltet vekk, hevet jordskorpa seg, men
samtidig steg også havnivået fordi det
kom mer vann til havene. Strandlinjens
beliggenhet er en følge av dette samspillet. Men stort sett var hevinga av
jordskorpa større enn hevinga av havet.
Derfor ble strandlinja stadig forskjøvet
til et lavere nivå etter at istiden sluttet.
På flere nivåer i lagrekken ble det funnet
bein som viste seg å stamme fra fuglen
alkekonge (Alle alle). I ett tilfelle, i
tilknyting til tanglaget, ble det også
funnet et lite virvelbein av en fisk, som
det ikke var mulig å bestemme til art.
Radiokarbondateringer av planterester
som ble funnet i samme nivå som
fuglebeinene, viser at de ble avsatt i
tidsrommene rundt 17 900 og 15 100 år
før nåtid. Siden det ble funnet alkekongebein i alle kjernene vi analyserte,

I tidsrommet mellom 20 500 og 20 000 år
før nåtid fant vi et lag med den marine
brunalgen vanlig kjerringhår
(Desmarestia aculeata). Vanlig kjerringhår kan bli opptil 2 meter lang. Det er
ikke stivt nok til å kunne stå oppreist av
seg selv i vannet, og man finner det ofte
som en høysåte på bunnen, derav navnet
kjerringhår. Dette tanglaget viser at
havet i en liten periode må ha steget
over terskelen som demmet opp
Endletvatnet, som ligger 37 meter over
dagens havnivå. Dette skjedde fordi
jordskorpa var presset ned av innlandsFigur 6: Valmuesamfunn på Svalbard
(Papaver dahlianum).
Foto: Teija Pesiö.

21

må aktiviteten til fuglene ha vært stor i
området på disse tidspunktene. Alkekongen hekker i fjellsider og urer langs
kysten i høyarktiske områder, men er
vintergjest på norskekysten. Det er
sannsynlig at de bratte fjellene med
steinurer på Andøya var hekkeplasser
for kolonier av alkekonger mot slutten
av siste istid. Disse alkekongene var for
øvrig betydelig større enn dagens, som
er på størrelse med stær.
Undersøkelser fra andre steder i Norge
viser at alkekongen var vanlig ved
norskekysten også tidligere enn dette.
I 36 000–28 000 år gamle avsetninger fra
Skjonghelleren og Hamnsundhelleren på
Sunnmøre er det funnet store mengder
bein. Alkekonge var den vanligste arten
i disse funnene. Svært mange av alkekongebeina fra disse undersøkelsene er
av ungfugl eller kyllinger, noe som tyder
på at arten den gang hekket i VestNorge. Fra Andøya er det bare funnet
bein av voksne fugler.

Likhetstrekk med
dagens vegetasjon
Paralleller mellom valmue-, gras- og
korsblomstvegetasjonen som dominerte
landskapet på Andøya fra cirka 21 000
til 14 500 år før nåtid, kan finnes i
dagens polarørkenlandskap. Slike landskap finnes for eksempel på Sjuøyene
nord for Svalbard, på nesten 81º nord,
samt på deler av Nordaustlandet. For å
illustrere hvor lave temperaturene kan
ha vært på Andøya i dette tidsrommet,
kan det nevnes at på Phippsøya, som er
den største av Sjuøyene, ble middeltemperaturen for juli målt til bare 1,7 ºC
i tidsrommet mellom 1981 og 1987.
Likevel klarer en liten håndfull planter
ikke bare å eksistere der, men også å
formere seg og sette nye frø på gode
somre.
Den polarvier-, sildre- og grasdominerte
vegetasjonen som etablerte seg i
tidsrommet mellom cirka 14 500 og
12 000 år før nåtid, kan vise fellestrekk
med vegetasjonen som finnes på
Nordvest-Spitsbergen i dag. I perioden
mellom 1961 og 1990 ble middeltemperaturen for juli i Ny-Ålesund målt
til 4,9 °C, og nedbøren målt til 355
millimeter i året.
Figur 7, t.v: Gullrublom (Draba
alpina).
Foto: Torstein Engelskjøn.

Figur 8, t.h: Rødsildre (Saxifraga
oppositifolia).
Foto: Kristine Bakke Westergaard.
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En undersøkelse av vegetasjonen på
fjellene ved Sassendalen innerst i
Isfjorden på Svalbard, 500 meter over
havnivå, viser at arter som polarvier,
fjellsyre, rødsildre og svalbardvalmue er
vanlig forekommende også i slike
høyder, ikke bare i lavlandet. Rødsildre
og svalbardvalmue ble funnet helt opp
til 915 meters høyde. Det finnes
dessverre ingen direkte temperatur- og
nedbørsmålinger fra slike høyder på
Svalbard, men det er rimelig å anta at
normaltemperaturene der er noe lavere
enn temperaturene målt i Ny-Ålesund.
For små, ofte krypende planter er det

imidlertid temperaturen like over og
under bakken som er viktig, ikke de
temperaturene som måles 2 meter over
bakken (normaltemperaturene). Det
betyr at solvendte, lune voksesteder
høyt til fjells kan ha like gode
vekstforhold som forblåste steder ved
havnivå.

Sluttord
Undersøkelsene av makrofossilene som
vi har omtalt her, inngår som et ledd i et
større program for undersøkelse av
sedimentene på Andøya. Dess flere
parametere vi kan benytte for å
analysere fortidas miljø og klima, dess
sikrere blir konklusjonene. Noen ganger
er det slik at de ulike parametere
tilsynelatende står i motstrid til
hverandre. For eksempel ser vi av
diagrammet på Figur 4 at det organiske
innholdet i sedimentene (som kan
antyde at den biologiske produksjonen
ble høyere på grunn av varmere klima),
starter flere hundre år før de litt mer
varmekrevende plantene vandret inn
omkring 14 500 år før vår tid. Vi vet
ikke sikkert hva dette skyldes. Kan det
være at det tok litt tid for plantene å
reagere på det varmere klimaet? Våre
undersøkelser fortsetter, og vi regner
med å ha mer detaljerte kunnskaper om
kort tid over klimautviklingen på slutten
av siste istid. Denne kunnskapen kan
nyttes til å forutsi noe om naturlige
klimavariasjoner i framtiden.
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Brear og klima i Nordland
attende til istida
Jostein Bakke, Anne Bjune og Svein Olaf Dahl
Fleire vatn og brear kring Okstindan, Svartisen,
Høgtuvbreen og Glomfjordbreen har vorte undersøkte for betre å forstå rammene
for naturleg klimavariasjon attende til istida. Rekonstruksjonane av sommartemperatur og
vinternedbør syner at klimaet i Nordland har hatt store
svingingar frå varmt til vått og kaldt.
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sett på Glombreen og
Høgtuvbreen samt deler av
Austre Svartisen (Figur 1). For
vegetasjonshistoriske undersøkingar og rekonstruksjon av
julitemperatur har vi prøvetatt
Svanåvatnet. Mest fokus har vi
hatt på breane kring Okstindan
(Figur 2). Dette fjellmassivet har
brear med utløparar i alle
himmelretningar, noko som gjer
det mogeleg å bruke breane til å
rekonstruere storskala endringar
i klimasystemet. Særleg området
på austsida av fjellmassivet, ved
Gressvatn og Kjennsvatnan, har
vorte grundig undersøkt. Allereie
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ei klimatiske tilhøva i
Nordland er i hovudsak
styrt av vestavindsbeltet som
sender varm fuktig luft
innover land, i sterk kontrast
til periodar der den arktiske
lufta påverkar klimaet.
Vekslingane mellom sørlege
og nordlege luftmassar
påverkar både temperaturutviklinga og nedbørsutviklinga. Resultata frå fire
år med feltarbeid og
laboratorieanalysar kastar lys
over klimautviklinga på ein
måte som aldri tidlegare har
vore tilgjengeleg i denne delen
av Noreg. Ei rekkje lokalitetar
har vorte undersøkte, prøvetekne og analyserte, og
førebels er berre delar av
resultata klare. Vi har
undersøkt ti ulike vatn der vi
har teke borkjernar med inntil
6 meters lengde. I vest har vi
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Figur 1: Brear i nordlege
Skandinavia. Den raude ramma
syner området kring Okstindan.
Dei fleste breane i Nordland er
såkalla maritime brear då
storleiken i hovudsak er styrt
av vinternedbøren.

på byrjinga av 1900-talet var den fyrste
forskaren på vitjing framom Austre
Okstindbreen. Adolf Hoel noterte og
merka med vardar kvar breen låg på
den tida – kunnskap som vi hundre år
etter har stor nytte av. I mange år har
det vorte gjennomført massebalansemålingar av engelske og danske
forskarar. Kunnskapen om breane sin
massebalanse har vore til stor nytte når
vi no har freista å rekonstruere breen si
historie. Vi har hatt som mål å lage
kontinuerlege klimarekonstruksjonar
med informasjon om både vinter- og
sommarsesongen.

Vegetasjon og
temperaturhistorie
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Vegetasjonen kring Svanåvatnet er i dag
dominert av gran, furu og bjørk.
Figur 2: Området kring Okstindan har
breutløparar i alle himmelretningar og
vatn liggjande på rekkje og rad
nordover.
Illustrasjon: Kjell Helge Sjøstrøm,
IFG, UIB.

kvart som jordsmonnet vart rikare og
klimaet varmare, kom dei ulike treslaga.
Funn av makrofossilar viser at bjørk
kom først og truleg fantes i området
allereie for nærare 8000 år sidan.
Omkring 500 år seinare kom furu og
kanskje også or i området. I perioden
fram til for 3000 år sidan er den lokale
vegetasjonen dominert av desse
treslaga. Ikkje berre pollen, men også
funn av makrofossil som bjørkeblad og
furunåler stadfestar at desse artane vaks
lokalt. Sjølv om skogen truleg var
dominerande på denne tida, finn ein
også mykje bregnesporer som tyder på

Leirsk

Frå innsjøen Svanåvatnet rett nord for
Mo i Rana har pollen og andre
planterestar blitt analysert etter same
metode som forklart i artikkelen
«Planter og fortidens klima» i dette
nummeret av Ottar. Resultata frå
pollenanalysar fortel om endringar i
vegetasjon attende i tid. Desse resultata
vert så brukte til å rekonstruera fortidas
klima, og i dette tilfellet gjennomsnittleg
julitemperatur.

I fuktige område veks for eksempel
gulsildre, noko som tyder på at jordsmonnet er rikt på kalk, og ein del store
urter som turt, tyrihjelm og kvann.
I tørrare områder finn vi ulike lyngartar,
blant annet krekling, blåbær og
tyttebær. Men slik har det ikkje alltid
vore. Dei eldste sedimenta i Svanåvatnet
stammar frå tida like etter at området
vart isfritt, og er datert til å være ca.
9000 år gamle. Vegetasjonen som
dominerte i området rundt innsjøen på
den tida, var i hovudsak urter og
buskar, som tindved, vier, einer,
krekling, gras og syre (Figur 4). Etter

N

Okstindan, Nordland

Lille Målvatn

Borkjernar
Tidlegare smeltevassdrenering
frå Austre Okstindbreen
Dagens smeltevassdrenering
frå Austre Okstindbreen

2,5 km
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Figur 3, over: Jostein Bakke på flåten
som huser boreutstyret som vert nytta
til å ta borkjernar frå botnen av
innsjøane. Her frå Austre
Kjennsvatnet nord for Okstindan.
Figur 4, under: Forenkla pollendiagram frå Svanåvatnet. Kurvane
viser den prosentvise fordelinga av
dei ulike pollentypane gjennom tid.
Svarte firkantar angir funn av
makrofossil som bjørkeblad og
furunåler.
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Figur 5: Rekonstruert gjennomsnittleg
julitemperatur basert på pollendata
frå Svanåvatnet.

Figur 5 syner rekonstruert gjennomsnittleg julitemperatur basert på alle
pollendata frå sedimenta i Svanåvatnet.
Like etter at området vart isfritt, aukar
julitemperaturen raskt. Frå 8700 år før
nåtid og til 7900 år før nåtid stig den frå
12,5 til 14,1 °C. I dei neste 7500 åra vert
det gradvis kaldare, og i øvste del av
kjernen er julitemperaturen rekonstruert
til å være 11,5 °C.
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Innsjøsediment – eit
arkiv frå fortida
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meir lysopne vekststader. Bregnane
vaks truleg i opningar i skogen saman
med ulike urter der det også var noko
fuktigare forhold enn inne i skogen.
I tida frå 3000 år før nåtid og fram mot i
dag vart den totale mengda pollen frå
trær redusert. Samstundes aukar
urtepollen, noko som også gjenspeglar
uttynning av skogen og eit meir ope
landskap. Det einaste treslaget som vart
etablert og auka i området på denne
tida, er gran. Truleg har grana vore
tilstades på eigna plasser gjennom heile
tidsperioden, og i dei siste 1000 åra gjort
seg meir og meir gjeldande kring
innsjøen. Samtidig er det mykje restar
av trekull i perioden, noko som tyder på
brannar i området. Dette kan truleg
forklarast ved at folk har rydda skog til
for eksempel beiteområde. Auka mengd
av gras og halvgras saman med einer
vitnar også om ein meir open
vegetasjonstype og kanskje også meir
bruk av områda.
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Innsjøsediment har i ei årrekkje vorte
nytta til å lage kontinuerlege
rekonstruksjonar av brevariasjonar.
Heilt sidan Wibjørn Karlén byrja å
bruke sediment avsette i vatn
nedstraums frå brear (Figur 6) for å
rekonstruere brear i Nord-Sverige, har
metodane vorte tekne i bruk og utvikla
både i USA og Europa. Metodeutviklinga har i hovudsak gått ut på å
forbetre analysane og tolkinga av dei
fysiske eigenskapane ved sedimenta

som er produserte av breen. På denne
måten kan ein lage rekonstruksjonar i
område der ein tidlegare har mislukkast.
Med fysiske sedimentanalysar meiner
ein analysar av magnetiske eigenskapar,
tettleik, vassinnhald og kornstorleik.
Brerekonstruksjonar baserte på slike
data er svært arbeidskrevjande og
fordrar difor at ein har gode lokalitetar
før ein går i gang på laboratoriet. Eit
føremon for å kunne rekonstruere ein
bre nøyaktig er at ein har fleire innsjøar
med avsetjing av bre- «slam»
nedstraums for ein annan. Dette er noko
av bakgrunnen for at området på
austsida av Okstindan er særleg eigna
for denne typen undersøkingar. Her finn
ein ei rekkje innsjøar (Figur 2), noko som
gjer det mogeleg å kartleggje sedimenta
produsert av breen i detalj. Eit problem
som har vore mykje diskutert ved bruk
av innsjøsediment, er dei mange feilkjeldene når ein tolkar slike sediment.
Det er difor ynskjeleg å ha minst
mogeleg lausmassar i områda kring
vatna, slik at utvasking ved flaumar og
skredprosessar ikkje avsett sediment
som er vanskeleg å skilje frå dei
sedimenta som er produsert av breen.
Området kring Kjennsvatnan og
Grasvatn, kor det er mykje bert fjell og
lite vegetasjon, har såleis mange
føremon som gjer arbeidet med å
rekonstruere breen enklare.

Austre Okstindbreen
– ein rest frå istida?
Ein hypotese som har vore gjeldande dei
siste 20 åra er at alle brear i Skandinavia

var smelta vekk i varmeperioden kalla
«det termale optimumet», som varte frå
om lag 9000 til 6000 år før notid. Høge
sommartemperaturar er og rekonstruert
frå Svanåvatnet i denne perioden (Figur
5). Austre Okstindbreen er ein av dei

mest robuste breane i høve til å tåla
høgare sommartemperaturar utan å
smelte vekk. Dette fordi den har eit stort
høgdespenn frå brefronten, som i dag
ligg på 740 m o.h., og til dei høgaste
fjella kring breen (Oksskolten, på 1916

Breerosjon og innsjøsediment
Akkumulasjonssona
Ablasjonssona
Likevektslinja
Flytlinjer
i breen
Morenar
Sone med mest breerosjon

Smeltevasselv
med breslam

Innsjø
Borkjerne
Sediment produsert
av breen

Figur 6: Tverrsnitt av ein bre med ein
innsjø framom. Rørslene i breen gjer
at breen sliper på underlaget. Steinar
som breen riv laus, skraper mot fjellet
under på sin veg fram til fronten av
breen. Steinmjølet produsert på denne
måten vert transportert vidare med
breelvene; det er difor slike elver ofte
ser «skitne» ut. Når elva så renn inn i
eit vatn, vert noko av bergmjølet
avsett på botnen, medan dei finast
kornfraksjonane vert transportert
vidare til neste vatn. Ved å ta prøvar
av sedimenta i slike innsjøar kan ein
på laboratoriet analysere bergmjølet
og såleis analysere slipeevna til breen,
som igjen er styrt av breen sin
storleik. Breen sin storleik i tidligare
tider kan presist rekonstruerast ved å
datere moreneryggar, men dersom ein

skal ha kontinuerlege tidsseriar, er
innsjøsediment den beste metoden.
Ein kombinasjon av desse to
metodane er absolutt mest nøyaktig,
og nettopp dette er årsaka til at
rekonstruksjonane frå Okstindan er
så gode. Likevektslinja er grensa
mellom de øvre delane av breen der
snøen hopar seg opp (akkumulasjonssona, næringsområdet) og dei nedre
delane der det er ei netto smelting av
breen (ablasjonssonen, tæringområdet). På ein bre som er i balanse
med klimaet, vil om lag 60 % av
brearealet vere over likevektslinja.
Dersom likevektlinja ligg lågt, tyder
det på at breen er stor eller kjem til å
vekse. Ligg likevektslinja høgt, er det
derimot eit signal om bresmelting.
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m o.h.). Det er difor ein teoretisk sjanse
for at denne breen kan ha overlevd frå
istida med inntil 2,5°C varmare
sommartemperatur enn i dag utan at
heile breen smelta. Vi førutset da at
vinternedbøren ikkje var redusert. Det
var difor med spenning vi starta på dei
fyrste sedimentanalysane i 2005. Det
synte seg etter nokre lange månader
med venting på radiokarbon-dateringar
at prøvane våre kullkasta hypotesen om
at alle brear i Skandinavia hadde vore
vekke i «varmeoptimumet». Basert på
materiale frå både Grasvatnet og Austre
og Vestre Kjennsvatnet ser det ut som
om det har vorte avsett sediment frå
breen heilt attende til 9000 år før notid.
Dette tyder på at Austre Okstindbreen
er den fyrste breen i landet vi kan sei
sikkert har eksistert heilt attende til
istida. Dette gjer det mogleg å
Figur 7: Bretur i øvre del av
Steikvassbreen.
Foto: Trygve Snøtun.

rekonstruere klimahistoria med god
presisjon gjennom heile tidsspennet
innsjøsedimenta dekkjer.
For å kunne nytte sedimenta frå innsjøane til detaljert analyse av tidlegare
tiders klima, må ein kalibrere sedimentsignalet mot periodar der ein kjenner
storleiken til breen (Figur 6). For å gjere
dette er det naudsynt med uavhengig
daterte moreneryggar. For Austre
Okstindbreen er dette gjort ved
lichenometrisk datering av randmorenar, ein dateringsmetode som tek
utganspunkt i at vekstraten for kartlav
(Rhizocarpon geographicum) er konstant
over tid. Metoden gjev nøyaktige aldrar
for moreneryggar som er inntil 300 år
gamle (Figur 8). Før vi kan nytte innsjøsedimenta til å lage ein kontinuerleg
rekonstruksjon av breen over tid, må vi
ta ut alle periodar der opphavet til
sedimenta ikkje kjem frå breen. Til dette
brukte vi mellom anna informasjon om
kornfordeling og innhaldet av
magnetiske mineral. Resultata frå den
ferdige rekonstruksjonen av
variasjonane til likevektslinja, syner at
Austre Okstindbreen var relativt liten i
perioden frå 9000 og fram til omlag 1600
år før notid (Figur 9). Då breen var på
Figur 8: Kartlav (Rizocarpon
geographicum) har ein jamn vektsrate og kan såleis nyttast til å datere
moreneryggar. Dette fordi lava ikkje
byrjar å vekse på steinane før etter
avsetjing. Ved å lage ein vektskurve
ved for eksempel å måle storleiken av
lav på overflater med kjent alder, kan
dateringane verte svært nøyaktige for
dei siste 200 år.
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Den Vesle Istida ved Austre
Okstindbreen ser ut til å starte om lag år
1400 e.Kr og kulminere i to fasar med
breframstøyt, ein kring 1750 og ein
kring 1840. Breen heldt seg relativt stor
heilt til den på 1950-talet starta å trekkje
seg kraftig attende. I nyare tid har breen
hatt positiv massebalanse (netto tilvekst
av bremasse) i ein periode på 1990-talet
medan han i dag trekkjer seg attende år
for år grunna dei varme somrane.

Rekonstruksjon av
vinternedbør frå
Austre Okstindbreen
Undersøkingar utførde for 10 norske
brear har synt at det eksisterer eit
forhold mellom mengde vinternedbør og
sommartemperatur, målt ved likevektslinja på breane. Dette gjer det mogeleg å
rekonstruere vinternedbør dersom ein
har ein uavhengig måte å bestemma
sommartemperaturen. Denne framgansmåten er tidlegare nytta mellom anna
for Hardangerjøkulen, Jostedalsbreen,
Folgefonna og Lenangsbreane i Lyngen.
I samband med prosjektet i Nordland
har vi kombinert den rekonstruerte
likevektslinja frå Austre Okstindbreen
med rekonstruksjonen av sommartemperatur frå Svanåvatnet for å lage
ein kontinuerleg rekonstruksjon av

Rekonstruert likevektslinje og vinternedbør frå Austre Okstindbreen
Grense for bredanning for Okstindan er 1590 m o.h.
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Figur 9: Den raude streken syner dei
store trekka i korleis likevektslinja
har variert attende i tid basert på
analysar av innsjøsediment og daterte
morenar framom Austre Okstindbreen. Variasjonar i likevektslinja si
høgd gjenspeglar variasjonar i
storleiken på breen. Den blå lina
syner rekonstruert vinternedbør ved
at vi har kombinert den rekonstruerte
likevektslinja med rekonstruert
julitemperatur frå Svanåvatnet.
Dagens vinternedbør og høgda på
dagens likevektslinje er vist for
samanlikning. Nedst i figuren er det
markert når innsjøsedimenta inneheld
markerte flaumhendingar. Nokre av
desse flaumane er knytt til tappingar
av den bredemte sjøen vest for
Bretinden ved Austre Okstindbreen.

Nordland at det meste vert liggjande att
som snø. Dette kan ha gjort at breane
kring Okstindan gjekk fram på denne
tida, medan klimaet lenger sør framleis
var for varmt.

Endringar i likevektslinja (m o.h.)

sitt minste var han truleg berre ein liten
isrest igjen i gryta mellom Oksskolten
og Tvillingtinden (Figur 2). Fyrst 1700
år før notid starta breen å vekse seg
stor, og for omlag 1000 år sidan bygde
breen seg opp til si maksimale utbreiing
sidan istida. Dette breframstøytet, som
ein finn moreneryggar etter fleire stader
kring Okstindan, gjer dette breområdet
til ein avvikar frå resten av breane i
Skandinavia. For alle dei andre breane
ein har rekonstruert i Skandinavia har
breframstøytane knytt til Den Vesle
Istida (sjå ramme, side 9) vore dei største
sidan istida. Noko av forklaringa på
kvifor historia er annleis ved Okstindan,
er truleg at området mottek mykje
nedbør frå sør, samstundes som ein har
innverknad av arktisk luft frå nord.
Medan snøen i Sør-Noreg regnar vekk i
milde vintrar, gjer det kaldare klimaet i
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0

2000

4000 År før notid

6000

8000

10000

Flaumhendingar i dreneringsbassenget

29

vinternedbøren attende i tid (Figur 9).
Resultata syner at det i varmeperioden
mellom 9000 og 6000 år før notid var
inntil 160 % av dagens nedbør, altså
godt og vel ein halv gong meir nedbør
enn i dag. Dette skuldast truleg dei
varme somrane og såleis auka energi i
atmosfæren med meir fordamping frå
havet i vest. Vi ser av diagrammet at
perioden med mykje nedbør varte helt
fram til omkring 3500 år før vår tid.

Sol, regn og
veksande brear
Dei rekonstruerte klimadata frå Austre
Okstindbreen har gjort det mogleg å
kople brevariasjonar til andre klimatiske
arkiv og til ulike klimapådriv, som til
dømes solinnstråling (sjå også
artikkelen «Da havet var varmere enn
nå» side 43). Samanlikning med tids-

Den Vesle Istida
(1400–1930)
Tida frå 1400-talet fram til om lag 1930
var ein klimatisk kaldare periode som
har vorte kalla «Den Vesle Istida».
Namnet fekk perioden fordi mange av
breane la på seg, slik at dei gjekk lenger
ned i dalane. Somme stader gjekk det så
dramatisk for seg at breen tok med seg
gardar på ferda nedover. Det hende til
dømes ved Engabreen i Nordland, kor
breen øydela garden Storsteinsøyra på
1720-talet. Nigardsbreen, ein
breutlaupar frå Jostedalsbreen, øydela
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seriar frå andre klimatiske arkiv er
viktig for forståinga av kva faktorar
som styrer dei naturlege klimavariasjonane og ikkje minst for betre å
forstå kva som styrer variasjonane til
breane i Skandinavia. Full forståing av
naturlege klimavariasjonar er vanskeleg
å lese ut av relativt korte instrumentelle
måleseriar. Dette fordi dei instrumentelle
måleseriane berre dekker vel 1 % av
perioden etter at siste istid tok slutt.
Desse seriane gjev såleis ikkje eit godt
nok perspektiv på tidlegare klimavariasjonar og på klimautviklinga i
framtida. For å forstå kva som er
naturlege og kva som er menneskeskapte klimaendringar, er det difor
naudsynt med lange tidsseriar som går
lenger attende enn tidsperioden der
menneske har vore med å påverke det
globale klimaet, til dømes gjennom
utslepp av karbondioksid til
atmosfæren. Ved å samanlikne brevariasjonane på Austre Okstindbreen
gardane Mjølver og Nigard i 1748.
Tidlegare trudde ein at 1700-talet var
den kaldaste perioden i og med at
breane då var på sitt største, men
seinare forsking har ikkje kunna
stadfesta det. Føre det store breframstøytet på 1700-talet var vintrane
tvert i mot milde. Dette heng likevel
godt saman med at breane voks, for
milde vintrar på Vestlandet og i
Nordland tyder at vestavindsbeltet ikkje
er blokkert av høgtrykk. Slikt vêr gjev
mykje snø og brevekst i kystnære
fjellstrok.

med variasjonane i solinnstråling om
sommaren for 65 grader nord, finn ein at
breen har vorte større etter kvart som
solinnstrålinga har vorte mindre. Dette
tyder på at dei grunnleggande vilkåra
for brevekst har samanheng med
sommarinnstrålinga. Særleg endringa
av sesong i høve til innstråling frå sola
har innverknad for breane på høgare
breiddegrader: For 11 000 år sidan var
jorda nærmast sola om sommaren og
lengst unna om vinteren, noko som
gjorde at ein hadde relativt varme
somrar og relativt kalde vintre. I dag er
situasjonen motsett og sola er nærmast
jorda ved vintersolkverv, den 21.
desember. Dette gjer at forskjellen
mellom vinter og sommar vert mindre.
Forsterka av dei varme vassmassane
som Golfstraumen transporterer vert
vintrane langs vestkysten av Noreg
relativt milde i våre dagar. Milde vintre
gjev normalt meir nedbør, noko som
gjev gode tilhøve for breane som ligg
langs kysten. Ser ein på historia til desse
breane frå Lyngen i nord til Folgefonna i
sør, kan ein forklare nydanning og vekst
av dei alle utelukkande ved hjelp av
variasjonane i solinnstrålinga. I tillegg
kan ein sjå raskare svingingar, som
truleg kan knytast til endringar i det
atmosfæriske sirkulasjonssystemet.
Austre Okstindan er i så måte ein svært
interessant bre å studere, då denne i
hovudsak får nedbør når ein har
sørvestlege og sørlege vindretningar.
Dersom ein har austlege og nordlege
vindar er det ofte lite nedbør i fjellområdet kring Oksskolten. Ein kan
såleis nytte brevariasjonane på Austre
Okstindbreen direkte som eit mål på
styrken av vestavindsbeltet knytt til

vedvarande sørvestlege vindar i
Nordland. Ser ein på rekonstruksjonen
av vinternedbør, er særleg perioden med
brevekst kring 1000 år før notid
interessant, då denne ser ut til å
skuldast utelukkande auka vinternedbør.
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Planter og fortidens klima
Anne Bjune, John Birks og Hilary Birks
Plantene produserer store mengder pollen,
og noe av dette blir lagret på bunnen av vann eller i myrer.
Ved å artsbestemme pollenet og samtidig aldersbestemme lagene der pollenet ble
funnet, kan man rekonstruere fortidens klima.
ollenkorn, eller blomsterstøv, som
svever i lufta rundt oss, kan være til
stor plage for noen og til stor nytte for
andre. De ulike planteartene vi har i vår
flora har alle pollenkorn med forskjellig
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utseende (Figur 1). Dette gjør at
pollenkornene kan kjennes igjen i
mikroskopet, noen til en bestemt art,
andre til en gruppe av arter. Når denne
informasjonen settes sammen, vil

E

sammensetningen av pollenet som spres
til enhver tid, gi oss et bilde av den
vegetasjonen som eksisterte på stedet i
denne tiden. Sammensetningen av
artene i vegetasjonen er bestemt av
økologiske og klimatiske forhold, og
dermed gir polleninnholdet også et bilde
av disse forholdene. Pollen som under
blomstringen slippes ut fra en hannplante, og som mislykkes i sin ferd for å
pollinere en hunnplante, kan bli en del
av avsetninger vi finner i innsjøer og i
myrer. Der oppbevares pollenet godt i
det oksygenfrie miljøet. For hvert år
dannes det et nytt lag, og disse lagene
Figur 1: Bilder av pollen viser deres
forskjellige utforming. A) Bjørk
(Betula pubescens), B) furu (Pinus
sylvestris), C) fjellarve (Cerastium
alpinum), D) vendelrot (Valeriana
sambucifolia) og E) mjødurt
(Filipendula ulmaria). Alle bildene
er tatt med skanningelektronmikroskop. Pollenkornene som er vist
har en størrelse fra 30–100 µm
(0,03–0,1 mm).
Foto: Jan Berge, Inst. for Biologi, UiB.

kan sees på som et arkiv over tidligere
tiders flora og vegetasjon. Dette arkivet
danner grunnlaget for de historiske
analysene av vegetasjon og klima
gjennom pollenanalyse. På samme måte
som pollenet, blir også andre planterester slik som blader, frø, frukter og
barnåler avsatt i innsjøer og i myrer
gjennom tid og danner en annen type
arkiv. Disse fossilene kalles makrofossiler og er med på å bekrefte og gi
mer informasjon om tidligere tiders
forhold. I denne artikkelen presenteres et
eksempel på en slik studie med data fra
innsjøen Dalmutladdo, som ligger like
øst for Helligskogen i Troms.

Hvordan går vi frem
Materialet som analyseres i slike studier,
hentes ofte fra innsjøer (Figur 2). En
kjerneprøve av avsetningene hentes opp
med et spesielt bor og taes med tilbake
til laboratoriet for prøveuttak. Det videre
analysearbeidet er en møysommelig
prosess og krever mange timers innsats
ved mikroskopet eller lupen. I pollenanalysen telles antall av hver pollentype
som finnes i prøvene og det beregnes til
slutt en prosentvis andel av hver type
for alle lagene som analyseres. Dette
danner grunnlaget for å tegne et pollendiagram, slik som vist i Figur 3. Ut fra
diagrammet kan man lese endringer i

fortidens flora og vegetasjon. Fra de
samme lagene analyseres og telles også
antallet arter og typer av de ulike
makrofossilene. På samme måte som for
pollen, presenteres resultatene i et
diagram der den vertikale aksen viser
Figur 2a): Feltarbeid – innhenting av
borkjerne fra innsjø.
Foto: Anne Bjune
2b): Eksempel på borkjerne når den
er åpnet og klar for prøveuttak
(innfelt i venstre hjørne). De lagdelte
avsetningene i innsjøen vises som
parallelle striper i borkjernen.
Foto: Jan Berge, Inst. for Biologi, UiB.
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tid før nåtid. Det er i første rekke
resultatene fra pollenanalysen som
brukes til rekonstruksjon av fortidens
klima.

forhold, beregner vi hvilke klimaforhold
det må ha vært der man finner en
bestemt prosentvis sammensetning av
pollen. Enkelt kan dette illustreres ved
følgende ligning – der fortidens klima er
den eneste ukjente faktoren:

Forhold mellom
pollen og klima

Dagens pollen x Dagens klima =
Fortidens pollen x Fortidens klima.

Vi kjenner i dag plantenes miljømessige
krav og hva som er de optimale forholdene for deres levekår. Basert på den
statistiske sammenhengen mellom
dagens vegetasjon, gitt av dagens
pollenproduksjon og dagens klima-

I denne beregningen antar vi at de ulike
planteslagenes krav til klimaet på
voksestedet har vært de samme i
tidligere tider som det de er i dag. Hele
prosedyren fra innsamling av materiale
til rekonstruksjon av fortidens klima er

14C-metoden

konsentrasjon av 14C kan man dermed
beregne alderen på en organisk prøve,
og man kan datere prøver som er opptil
50 000 år gamle. Feilmarginene blir
større jo eldre prøven er.
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Dateringsmetoden har hatt og har
fremdeles stor betydning for forskning i
arkeologi og kvartærgeologi. I Norge
dateres 14C-prøver ved laboratoriet for
Radiologisk Datering ved NTNU,
Trondheim.

Rekonstruksjon av
klima
Sammenhengen mellom dagens pollen
og klima er beregnet ut fra en rekke
overflateprøver fra innsjøsedimenter
innsamlet i forskjellige deler av Norge
med ulikt klima (Figur 4). Pollendata
fåes fra sedimentene som representerer
dagens vegetasjon, mens klimadata
hentes fra meteorologiske stasjoner i
nærheten. Det moderne datasettet
dekker både fuktige kystområder i vest
og tørrere områder i øst, og det dekker
varme og kalde områder og både sørlige
og nordlige deler av landet. Ved hjelp av
en statistisk teknikk som kalles
regresjonsanalyse, kan vi beregne hvilke
temperaturer og andre klimaforhold som
gir størst mengder av hver pollentype.
Dette danner utgangspunktet for
rekonstruksjonen av fortidens klima.

14

C igjen i prøven

100
Andel (%) av opprinnelig

14C-metoden, eller karbon-fjorten
metoden, er en metode for absolutt
datering av organisk materiale. Metoden
ble oppfunnet av den amerikanske
kjemikeren Willard Frank Libby
(1908–1980, se bildet) på 1940-tallet, noe
han fikk Nobelprisen for i 1960. Metoden
er basert på at alle levende organismer
inneholder en liten mengde av den
radioaktive karbonisotopen 14C. Når
organismen dør, tilføres ikke noe nytt
14C, og den
mengden 14C som
organismen hadde
da den var i live,
brytes etter hvert
ned til vanlig
karbon (12C) med
en såkalt
halveringstid på
5730 år. Ved å
måle gjenværende

vist skjematisk i Figur 4. Ved å bruke
denne metoden kan vi få en kontinuerlig
rekonstruksjon av fortidens klima på
steder der man kjenner alderen på de
ulike lagene i avsetningene. Alderen
bestemmes ved hjelp av radiokarbondatering (14C) av materiale fra den
samme kjernen som man analyserer.
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Fordelen ved å bruke pollen til klimarekonstruksjoner er at de finnes i store
mengder, og at mange arter blir
representert i sedimentene som
analyseres. Men det er også usikkerhet

spres med vinden, kan transporteres
over store avstander, og gir et bilde av
floraen innenfor et større område.
Eksempelvis er det funnet store
mengder furupollen i moseprøver fra
Svalbard, der avstanden til nærmeste
furuskog er flere tusen kilometer.
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Figur 3: Forenklet pollendiagram fra
Dalmutladd o. Grønn skravert kurve
viser den totale mengden av pollen fra
trær og busker, mens orange
skravering viser total mengde urter.
For de enkelte artene viser den blå
skraveringen prosentandelene av hver
pollentype, mens den gule silhuetten
viser en ti ganger forstørrelse av de
samme tallene. Den vertikale aksen
viser tid (alder) før nåtid og dybde
(cm) i kjernen, der toppen er dagens
overflate.
Analysene er gjort av Anne Bjune.

For å få et mer fullstendig bilde av
vegetasjonen analyseres også makrofossiler fra sedimentkjerner. Fordelen
med makrofossiler er at de, i motsetning
til pollen, ikke kan transporteres veldig
langt siden de ofte er forholdsvis store
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knyttet til pollenanalysen. Polleninnholdet representerer ikke alltid hele
vegetasjonen, og vi kan ikke alltid gå ut
fra at dobbelt så mange pollenkorn for
eksempel betyr dobbelt så mange
individer av en art. Mengden av ulike
typer av pollen i avsetningene avhenger
nemlig også av hvor store mengder
pollen de ulike artene produserer, og om
de spres med vind, vann eller dyr. Pollen
som spres med vann og dyr, vil kun
transporteres over korte avstander, og
funn av disse artene i fossile prøver
viser at de vokste lokalt. Pollen som
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og tunge. På samme måte som med
pollen kan makrofossiler, og da særlig
frø fra ulike arter, skilles fra hverandre.
Funn av makrofossiler fra en art vil
derfor bekrefte at arten vokste på stedet.
Finner vi furunåler i et lag i sedimentene, vet vi med stor sikkerhet at furu har
vokst like i nærheten av innsjøen på den
tiden. Makrofossilene er derfor viktige i
studier av fortidens vegetasjon og klima.

Vi vet også hvilke krav de ulike artene
har til klimaet på sitt voksested. Disse
kravene er det viktig å ha kunnskap om
i våre studier. Ofte regner man at bjørk
krever en gjennomsnittlig minimumstemperatur på 10 °C i juli for å kunne
vokse og blomstre. På samme måte
settes en grense på 12 °C i juli for furu.
Dersom vi finner rester av disse artene,
vet vi dermed også at julitemperaturen

Dagens klima
hentes fra
meteorologiske
målestasjoner
i nærheten

Innsjøsedimenter
hentes opp fra
innsjø i det området
som skal
undersøkes
Dagens pollen
fra overflateprøver

Pollenprøver
analyseres
gjennom
hele
avsetningen

Datasett med
dagens pollen
og dagens klima
danner kalibreringsdatasett

Dagens pollen x Dagens klima =

Fortidens pollen

Regresjonsanalyser
gir rekonstruksjon
av fortidens klima
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Pollendiagram viser fortidens vegetasjonsutvikling basert på polleninnholdet i alle de
analyserte prøvene fra innsjøsedimentene
(for større figur, se figur 3)
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Dalmutladd o – et
eksempel
Innsjøen Dalmutladdo ligger like øst for
Helligskogen i Troms fylke mot grensen
til Finland på 355 meter over havet.
I dag er den omgitt av bjørkeskog
(Betula pubescens ssp. czerepanovii)
sammen med ulike arter lyng, gress og
halvgress. Spredte furutrær vokser like i
nærheten. En sedimentkjerne har blitt
analysert for både pollen og makrofossiler fra denne innsjøen, og
resultatene går ca. 10 500 år tilbake i tid
(Bjune m.fl. 2004). Endringer i pollensammensetningen er vist i pollendiagrammet i Figur 3.
Vegetasjonen har endret seg mye
gjennom de siste 10 500 årene som
diagrammet dekker. Like etter at området ble isfritt for ca. 10 500 år siden,
var vegetasjonen dominert av lyng,
gress, syre, mjødurt og bregner, noe som
tilsier at vi hadde en åpen vegetasjon på
fuktig jord. Etter hvert som klima og
jordsmonn forbedres, etableres også
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7000

Gjennomsnittlig
Gjennomsnittlig
januartemperatur årlig nedbør

minst må ha vært så høy som deres
minimumskrav. Denne informasjonen
kan dermed brukes videre til å bekrefte
eller avkrefte den rekonstruerte
julitemperaturen (se Figur 5).
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Endringer i juliog januartemperatur
og årlig nedbør

Figur 4: Skjematisk fremstilling av
prosessen for å rekonstruere fortidens
klima basert på pollenanalyser av
innsjøsedimenter.
Tegnet etter upublisert diagram av
S. Juggins.

arter som bjørk og einer, og vegetasjonen ble tettere rundt innsjøen. De store
mengdene bjørkepollen, og funn av
makrofossiler som frukter og blader,
viser at bjørka vokste ved innsjøen for
10 200 år siden. Bjørk og einer
dominerte blant trærne en liten stund før
or og furu også etablerte seg i
vegetasjonen. Furuskogen dominerte
vegetasjonsbildet i perioden fra 7300 til
4300 år før nåtid. Furu danner da tregrensen og den var på sitt høyeste i
denne perioden. Etter perioden med
furudominans er det bjørka som tar over
igjen, og helt frem til i dag dominerer
den vegetasjonen sammen med ulike
urter og lyng. I de siste 4000 år sees
også en økning av sporer fra torvmoser
og bregner sammen med pollen fra
halvgress. Til sammen viser disse at det
i denne perioden har vært myrdannelse
og fuktigere forhold i områdene rundt
Dalmutladdo enn det har vært tidligere.

steget til over 12°C samtidig som
gjennomsnittlig årlig nedbør økte til
over 800 mm/år. Fra ca. 6500 år før nåtid
og frem til i dag synker julitemperaturen
noe, mens lite variasjon sees i de
rekonstruerte verdiene for årlig nedbør.
Rekonstruert januartemperatur holder
seg stort sett hele tiden, fra 10 500 år før
nåtid og frem til i dag, på mellom -11 og
-12.5 °C. Dette resultatet siste viser at
plantene stort sett ikke reagerer på
vinterkulden når det i utgangspunktet er
veldig kaldt. Trolig klarer de seg helt
fint under et beskyttende dekke av snø.
Bjørka var det første treslageet som
kom inn i landet etter istida.
Foto: Arne C. Nilssen.
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Figur 5: Forenklet fremstilling av
rekonstruert A) gjennomsnittlig julitemperatur, B) gjennomsnittlig januartemperatur og C) gjennomsnittlig årlig
nedbør gjennom de siste 10 500 år
basert på polleninnholdet i
sedimentkjernen fra Dalmutladdo.
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Basert på dette pollendiagrammet er
gjennomsnittlig julitemperatur,
gjennomsnittlig januartemperatur og
gjennomsnittlig årlig nedbør
rekonstruert for den samme tidsperioden. Resultatene er vist i Figur 5.
Vi ser at for 10 500 år siden, like etter
istiden, var julitemperaturen fortsatt lav,
men den steg så raskt til 11°C. Etter ca.
7300 år før nåtid har julitemperaturen
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Figur 6: Sammenstilling av
rekonstruert gjennomsnittlig julitemperatur og tilstedeværelsen av
makrofossiler fra bjørk (lys grønn) og
furu (mørk grønn) som bekrefter
henholdsvis 10 °C og 12 °C i juli.

En bekreftelse av den rekonstruerte
julitemperaturen får vi ved å
sammenligne temperaturkurven med
makrofossildataene. I Figur 6 er julitemperatur vist sammen med linjer som
viser når makrofossiler av furu og bjørk
er funnet. Siden vi vet at disse krever en
temperatur på henholdsvis 12 °C og
10 °C gjennomsnittlig i juli, vet vi at i
periodene de var tilstede, lå julitemperaturen over disse verdiene.
Julitemperaturen har hele tiden vært
over 10°C ut fra denne rekonstruksjonen, mens den i perioder var høyere enn
12 °C. Tidvis bekreftes denne
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temperaturen av makrofossiler fra furu.
Men i perioden fra 3500 til 2000 år før
nåtid er det funn av furu makrofossiler
av furu, til tross for at den rekonstruerte
julitemperaturen basert på pollen er
under 12 °C. Her er det altså en liten
uoverensstemmelse mellom de to
metodene for rekonstruksjon av
temperatur.

Vegetasjons- og klimaendringer siden
siste istid (for ca.10 000 år siden) kan
rekonstrueres ved å analysere innholdet
av pollen og plantemakrofossiler fra
innsjøsedimenter. Basert på sammenhengen mellom dagens vegetasjon,
dagens pollenproduksjon og dagens
klima kan fortidens klima rekonstrueres
ved hjelp av kunnskap om fortidens
vegetasjon.
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Naturlige endringer i Golfstrømmen
Nalân Koç og Dorthe Klitgaard Kristensen
De siste 11 500 år har Golfstrømmens gradvise utvikling
i Norskehavet hovedsakelig vært drevet av endringer i solinnstrålingen om sommeren.
Mange kortvarige, raske og naturlige temperaturendringer på 1–2°C er også dokumentert.
Disse må skyldes andre drivkrefter.
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Ved siste istids maksimum for ca. 20 000
år siden, var den nordlige halvkule
dekket av flere store isbreer. Norskehavet var da tilfrosset av sjøis store
deler av året. Første tegn på avsmelting
av de store isdekkene kom fra breen som
dekket mesteparten av Barentshavet for
ca. 16 000 år siden. En svak global
Figur 1: Overflatestrømmer i Norskehavet og tilgrensende havområder.
Lokaliseringen av de studerte marine
sedimentkjerner er markert med
svarte sirkler.
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Studier av havbunnssedimenter fra
borekjerner kan fortelle oss om Golfstrømmens variasjoner gjennom tidene.
For å bestemme fortidens temperatur i
havet bruker vi ofte rester (fossiler) av

Hinlopen
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Små dyr og planter
som termometer

hvor de bevares. Siden forskjellige arter
har forskjellig temperatur de foretrekker, kan vi kartlegge prosentfordeling av artene gjennom tid og
bruke matematiske modeller for å
beregne havtemperatur. Slike studier
viser at Golfstrømmens temperatur har
variert sterkt, hyppig og brått i fortiden
– spesielt ved slutten av istiden da store
mengder smeltevann ble ført ut i havet.

mikroskopiske organismer (encellete dyr
som kalles foraminiferer og planter som
kalles diatomeer) som finnes i sedimentene på havbunnen. De organismene som
lever øverst i vannmassene kalles
planktoniske og de som lever på havbunnen kalles bentiske. Når organismene dør, havner skallene i sedimentene

mm 50
en 0

olfstrømmen, som har sin
opprinnelse i havet sør for Florida,
frakter varme og salte vannmasser inn i
Norskehavet. I Norskehavet skjer
transporten av varme og salt med overflatestrømmen kalt Norskstrømmen
langs den norske kyst (Figur 1). Dette
bidrar til det milde klimaet i Norge.
Utenfor Troms deler den seg i to, og den
ene grenen fortsetter som VestSpitsbergenstrømmen langs vestsiden
av Svalbard og inn i Polhavet på 200 til
800 meters vanndybde, hvor den bidrar
med salt og varme. Den andre grenen,
som kalles Nordkappstrømmen,
fortsetter østover inn i Barentshavet.
Men Golfstrømmen har ikke alltid vært
til stede langs Norskekysten med
samme styrke og temperatur.
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havnivåøkning førte til at denne breen
ble ustabil og begynte å kalve. Denne
kalvingen og smeltingen førte til at store
mengder is og ferskt smeltevann
strømmet ut i havet. Dette kalde smeltevannet førte igjen til en nedkjøling av
havet. I tillegg kan det ha bidratt til å
redusere innstrømmingen av den varme
Golfstrømmen til våre havområder.
Oppvarmingen av Norskehavet begynte
ikke før ca. 14 500 år før nåtid, og da
bare i en stripe langs norskekysten
(Figur 2). Deretter fulgte den varme
perioden som kalles bølling-allerød og
varte til ca. 12 500 år før nåtid. Under
denne perioden fortsatte de store isbreene å smelte og forårsaket dermed
stadig nye klimasvingninger. Stor
tilførsel av smeltevann er muligens også
forklaringen på en tusen år lang, kald
periode kalt yngre dryas, som er
dokumentert fra ulike klima-arkiv i
Norge og nærliggende havområder.

Figur 2. Forenklet rekonstruksjon av
havisdekke og havoverflatetemperatur
i Norskehavet. I perioden 16 000–
13 000 år før nåtid, som omfatter
avsmeltningsperioden bølling-allerød,
trakk havisdekket seg vestover og en
isfri stripe langs norskekysten ble
åpnet. Arktiske vannmasser, som vi i
dag finner ved Island, lå langs
norskekysten på den tiden. Under det
tidlig holosene klimaoptimum dekket
varme vannmasser (med rødt) store
deler av Norskehavet. I dag finnes
disse varmere vannmassene i NordAtlanteren sør for Island og er
karakterisert av diatomee-arten
Thalassiosira oestrupii (bildet).

Endringene i havets overflatetemperatur
gjennom hele denne avsmeltningsperioden skjedde samtidig med
endringer i lufttemperaturen som er
målt i Grønlandsisen (Figur 3). Dette
betyr at det har vært et tett samspill
mellom klimaendringer i atmosfæren og
overflate-vannmassene i Norskehavet og
på Grønland.

Holosen – nåværende
mellomistid
Klimaendringer i Norskehavet
Oppvarming av hele det nordiske
havområdet skjedde brått etter at yngre
dryas-perioden var slutt for ca. 11 500 år
siden (Figur 3). Vi fikk en sterk innstrømming av Golfstrømmen til Norskehavet, som resulterte i tilbaketrekning
av sjøisgrensen mot Grønland (Figur 2).
Oppvarmningen representerer også
starten på nåværende mellomistid, kalt
holosen. Frem til for 9000 år siden var
havtemperaturene langs norskekysten
ganske variable. Perioden for 9000 til
6000 år siden kalles Det holosene
klimaoptimum og hadde sommertemperaturer i overflatevannet som var
ca. 2–4°C høyere enn i dag. Dette
skjedde samtidig med at det var høy
solinnstråling til nordlige breddegrader.
Da var sjøisen hovedsakelig begrenset
til den nordlige delen av området langs
nordøst-Grønland. Den etter-følgende
perioden fra 6000 til 3000 år før nåtid
var preget av en gradvis ned-kjøling og
økning av sjøisdekket. De siste 3000 år
har Golfstrømmens temperatur vært
forholdsvis stabil utenfor norskekysten.

Hva skyldes
endringene i
havsirkulasjonen?
For omkring 9000 år siden var solinnstrålingen om sommeren 6–8 %
høyere ved 65 og 80 °N sammenliknet
med i dag (Figur 4a). Langs norskekysten viser temperaturdata fra kjerneprøvene at denne perioden var kjennetegnet av et varmere klima. Beregninger
viser at overflatevannet i Norskehavet
om sommeren var ca. 2–4 °C varmere for
9000–6000 år siden enn det er i dag.
Figur 4b viser et eksempel på beregning

Lufttemperaturer
over Grønland
-44 -42 -40 -38 -36 -34 °C

Overflatetemperatur
Vøringplatået
8 12 16 °C
4

Solinnstråling juli, 65 °N
Svakere

Sterkere

Periode

2
4

Tusen år før nåtid

Figur 3, til høyre: Beregnet
intensitet av solinnstrålingen i juli ved 65°N over de
siste 16 000 år. I midten:
Overflatevannets
temperatur i Norskehavet
beregnet fra en sedimentkjerne fra Vøringplatået.
Basert på innhold av
planteplankton, diatomeer
(lille bilde). Til venstre:
Variasjon i lufttemperatur
over de siste 16 000 år
basert på analyse av en
borekjerne fra innlandsisen
på Grønland (NGRIP).
Lokaliseringen av borekjernene er vist på kartfiguren.

på Svalbard gjennom denne perioden.
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Klimaendringer i havet ved
Svalbard
Den bunnlevende foraminiferen
Elphidium excavatum har i dag høy
forekomst i Arktis, i områder med mye
sjøis og vannmasser med lavere saltholdighet. Den trives også nær breutløp
hvor det er høyt innhold av breslam i
vannet. Studier fra områdene utenfor
Svalbard viser at påvirkningen fra
breene på Svalbard var på et minimum i
perioden mellom 11 000 og 7000 år før
nåtid, siden Elphidium excavatum nesten
ikke finnes i bunnsedimentene fra denne
perioden (Figur 4c). Andre arter som
derimot forekommer i kjernene, tyder på
at både saltholdigheten og temperaturen
var høyere den gang enn i dag, noe som
sannsynligvis skyldes sterkere innstrømning av varmt og salt atlantisk
vann til Svalbard og Polhavet. For ca.
7000 år siden ble forholdene forverret.
Dette antydes av den gradvise økningen
i Elphidium excavatum fram til ca. 4500
år før nåtid. Fra ca. 4500 år før nåtid og
fram til i dag er innholdet av Elphidium
excavatum høyt sammenliknet med
perioden før. Denne endringen reflekter
en gradvis avkjøling som for ca. 5000 år
siden nådde temperaturer som kan

sammenliknes med situasjonen vi har i
dag rundt Svalbard. Resultatene fra
kjerneprøvene fra havet kan sammenliknes med studier foretatt på land.
Disse viser at breene på Svalbard var
betydelig mindre i perioden fra ca.
10 000 til 7 000 år siden enn i dag, det vil
si i omtrent samme periode som havvannet var varmere. Breene begynte å
vokse igjen for 5000 år siden, kort tid
etter at havtemperaturen begynte å avta.
Studier av borekjerner viser også at
mengden av is-droppet materiale har økt
både i Hinlopenrenna og i Bellsundområdet ved Svalbard de siste ca. 5000
år. Is-droppet materiale er sand og grus
som transporteres innefrosset i flytende
isfjell som kalver av fra isbreer, og
havner på havbunnen når isfjellene
smelter. Økningen i is-droppet materiale
stemmer derfor overens med
en samtidig vekst i breene

0

De siste forskningsresultatene viser at i
tillegg til en gradvis
temperaturutvikling over lang tid, har
det også vært hyppige, kortvarige
temperaturendringer på 1–2°C gjennom
hele holosen. I løpet av de siste tusen år
var for eksempel perioden 1400 til 1850
e. Kr. markert kaldere enn vårt århundre
(Den lille istid), og perioden 1000 til 1400
e. Kr. var relativt varm (den varme
Middel-alderen).
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av sommer overflatetemperaturer fra
Vøringplatået (67°N). Høye temperaturer
for 9000–6000 år siden førte til nedsmelting av de fleste isbreene i Norge.
Denne perioden ble fulgt av en gradvis

HOLOSEN = nåværende mellomistid
Tidlig holosen

Sterkere

80 °N
65 °N

16
Havoverflatetemperaturer, °C

Midt holosen

A

Svakere

Solinnstråling i j uli
ved 65 og 80 °N

Sein holosen

B: Vøringplatået
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Figur 4A: Varierende intensitet av
solinnstrålingen ved 65 og 80°N
gjennom de siste 12 000 år (fra
Berger 1978). B: Overflatetevannets
temperatur om sommeren fra
Vøringplatået, Norskehavet.
Rekonstruksjon for de siste 12 000
år, basert på kiselalger (diatomeer, se
bilde) i havbunnskjerne. Pilene (rød
og blå) indikerer temperaturendringer. C: Prosentinnhold av den
bunnlevende foraminiferen
Elphidium excavatum, plottet mot
alder, i to havbunnskjerner fra
Svalbard. Bilde av foraminiferen er
vist på grafen. Lokaliseringen av
havbunnskjernene er vist i Figur 1.
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avkjøling i Norskehavet fram til ca. 4000
år før nåtid, hvoretter temperaturen har
ligget omtrent på dagens nivå. I denne
perioden vokste isbreene frem på nytt.
Lengre mot nord viser dataene fra
Bellsund ved vestkysten av Svalbard og
Hinlopen ved nordkysten at bunnforholdene var under sterk innflytelse av
Golfstrømmen (atlantisk vann) for
9000–6000 år siden, og at den deretter
avtok. I motsetning til disse dataene fra
havbunnen, viser planktoniske
foraminiferer kalde temperaturer i
overflatevannet i kystnære områder
langs den vestlige og nordlige del av
Svalbard. Dette betyr at det varme
atlantiske vannet i Golfstrømmen ikke
påvirket overflatevannmassene langs
Svalbard. Resultatene kan derfor tyde
på at oppvarmingen av overflatevannet i
Norskehavet og bunnvannet i grunnere
områder av Polhavet (det vil si langs
ruten det atlantiske vannet fulgte) for
9000–6000 år siden kunne skje som en
konsekvens av både høyere solinnstråling og sterkere innstrømning av
atlantisk vann.
I tillegg til de gradvise endringene
gjennom holosen, finnes det også flere
raske og kortvarige temperaturendringer i Golfstrømmen, for eksempel
i forbindelse med Den lille istid. Disse
endringene kan ikke forklares ved
gradvise endringer i solinnstrålingen
over lang tid. Raske og kortvarige
klimaendringer kan ha flere årsaker:
• Endringer i atmosfæren, som har
medført forandringer i dominerende
vindretninger, som igjen kan ha ført til

endringer i Golfstrømmens rute eller
styrke
• Kortvarige variasjoner i
solinnstrålingen (kanskje på grunn av
varierende solflekkaktivitet)
• Vulkanutbrudd som kan føre til
endringer i atmosfæren
• Økt tilførsel av ferskvann til havet som
kan ha ført til endringer i Golfstrømmens forløp
Foreløpig må vi konstatere at vi langt
fra er sikre på hva årsakene til de
kortvarige naturlige temperaturendringene i Golfstrømmen er.
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Da havet var varmere enn nå
Eystein Jansen
Jordens klima er i endring, og vi presenteres
stadig for nye varmerekorder. Men det var enda varmere i steinalderen!
Det er viktig å være klar over at disse varmeperiodene
har vidt forskjellig årsak.
orden blir varmere, og menneskene
har mesteparten av ansvaret for
oppvarmingen de siste 50 årene på
grunn av de økende utslippene av klimagasser til atmosfæren. Dette slås fast i
FNs klimapanel (IPCC) i sin siste rapport
som nettopp er fremlagt. Også i Norge er
det blitt varmere de siste 10-årene, med
betydelig mildere og kortere vintre,
lengre vekstsesong og mer nedbør om
høsten og vinteren. Isutbredelsen og
istykkelsen i Arktis minsker, og områdene med permafrost i Nord-Amerika
og Eurasia minker eller varmes opp.
Dette følger de globale endringene, og
det er også en betydelig oppvarming i
våre nære havområder.

J

Samtidig vet vi at de varme
temperaturene vi nå opplever i Norge og
i våre nære havområder ikke er unike i
et lengre tidsperspektiv. Også for
8000–6000 år før nå, i steinalderen, var
det høye temperaturer, trolig høyere enn
vi har opplevd til nå. Det vil være drøyt
å påstå at våre forfedre som levde på
jorden i den varme perioden i Steinalderen, var ansvarlig for dette. Derfor
må det være naturskapte grunner til
oppvarmingen. Her vil jeg se litt på

årsakene til denne oppvarmingen og om
vi kan bruke de samme årsakene til å
forklare den oppvarmingen vi nå
opplever.

Klimatiske
drivkrefter
De fleste klimaendringene som vi
observerer, er skapt av klimatiske drivkrefter. I hovedsak oppstår ikke klimaendringene tilfeldig. Drivkreftene påvirker strålingsbalansen på jordoverflaten og i atmosfæren, og også
hvordan luft, is og hav transporterer
varme rundt omkring på jordoverflaten.
Noen endringer skyldes mer tilfeldige
forandringer i hvordan hav og
atmosfære fordeler energien seg
imellom, men dette er ikke viktigst.
Klimaendringer skjer derfor i hovedsak
av en bestemt årsak eller som et
samspill av flere årsaker. Kjenner vi til
hvordan drivkreftene har variert, og
kjenner vi til hvordan klimaet har
variert på samme tid, kan vi finne
sammenhenger mellom årsak og
virkning. Her er undersøkelser av

fortidens klimaendringer viktige og gir
oss kunnskap som også forbedrer
mulighetene til å beregne fremtidens
klimaendringer med større sikkerhet.
Hvilke drivkrefter er det så snakk om?
Innholdet av klimagasser (særlig CO2 –
karbondioksid) i atmosfæren er viktig.
Innholdet varierer både naturlig og av
menneskeskapte grunner. Men nå for
tiden er det utelukkende de menneskeskapte endringene som er vesentlige. De
naturlige endringene er 20 ganger
langsommere enn dem vi ser nå, og vi
har gode data for å utelukke at dagens
økende CO2-innhold skyldes naturlige
prosesser. Økningen knyttes entydig til
forbrenning av olje, kull og gass, til
endringer i landbruk og til avskogning
etter industrialiseringen. Etter at istiden
tok slutt for 11 000 år siden og frem til
industrialiseringen som startet på
slutten av 1700-tallet, var CO2-innholdet
i atmosfæren nokså konstant og 30 %
lavere enn det vi har nå. Endringene i
luftens CO2-innhold over de siste
650 000 år kjenner vi fra undersøkelser
av innholdet i luftbobler i is boret opp
fra innlandsisen i Antarktis. Støv og
aske fra vulkanutbrudd som spres i
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Forandringer i
jordens bane rundt
solen lager klimaendringer

Figur 1: Skjematisk bilde av
endringene i jordbanen som påvirker
klimaet. Jordbanens form varierer
med en jevn rytme på 100 000 år
mellom nesten sirkelrund og elliptisk.
Når den er elliptisk er det større
variasjon i avstanden til solen og
følgelig i mengde solenergi vi mottar.
Jordaksens helningsvinkel varierer
noen få grader. En større helningsvinkel betyr at mer solenergi blir
tilført de nordligste og sørligste
områdene. Jordaksens orientering i
verdensrommet (Presesjonen=P)
bestemmer når årstidene inntreffer.
Når jordaksen heller mot solen, har vi
sommer på den nordlige halvkule.
(Fra FNs klimapanels 4. hovedrapport
(IPCC AR4 WG1(www.ipcc.ch))

atmosfæren, virker nedkjølende på
klimaet, og er også viktige naturlige
drivkrefter. Det samme gjelder
variasjoner i solintensiteten og solens
magnetfelt som kan gi endringer i
jordens klima. Og sist, men ikke minst,
skjer det gradvise endringer i jordens
bane rundt solen og jordaksens helning
som har stor betydning for klimaet.
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Ser vi på utviklingen etter den siste
istiden, det vil si de siste 11.000 årene,
har jordaksens helningsvinkel minket
med litt mer enn en halv grad. Dette har
flyttet polarsirkelen nordover og minket
solinnstrålingen på høye breddegrader
om sommeren. Denne forflytningen skjer
i et rytmisk mønster med en periode på
41.000 år. Over den samme perioden har
tidspunktet på året når jorden er
nærmest solen endret seg slik at
sommeren hos oss nå for tiden inntreffer
når solen er lengst vekke fra oss, noe

som gir kjølige somre. For 10.000 år
siden var det motsatt, og vi hadde
sommer når solen var nærmest oss.
Solinnstrålingen om sommeren på våre
breddegrader var derfor 6 % høyere da
istiden sluttet enn den er nå. Figur 1
viser et skjematisk bilde av disse
forholdene.
Dette betyr at både jordaksens
helningsvinkel og jordens plassering i
jordbanen om sommeren bidro til
sterkere solinnstråling etter istiden, i
første del av perioden som kalles
Figur 2: Slik så det kanskje ut i 1000
m høyde på Hardangervidda i
steinalderen, med skogkledde fjell
rundt Hårteigen. Hardangervidda i dag
er stort sett skogløst høyfjell.

holosen. Følgelig skulle vi forvente at
somrene i denne perioden i våre områder
var betydelig varmere enn nå, særlig
etter et par tusen år da de siste restene
av isdekkene i Nord-Amerika og Eurasia
var smeltet bort. Forskningen bekrefter
at klimaet faktisk var varmere. Vi vet
blant annet at de norske breene stort sett
var smeltet vekk for 8000 til 6000 år
siden, og at store deler av fjellheimen
var skogkledt. Kanskje bildet på Figur 2
viser forholdene slik de var på den
tiden? De andre klima-drivkreftene kan
ikke forklare denne varmeperioden. Når
det gjelder klimagassinnholdet i
atmosfæren, har det holdt seg så godt
som konstant de siste 10.000 år inntil det
brått ble endret av industrialiseringen.
Det er heller ingen tegn som tyder på at
det var betydelige endringer i hyppigheten av vulkanutbrudd eller endringer i
solintensiteten som skulle tilsi et
generelt varmere klima i steinalderen.

Figur 3: Beregnet effekt av de
endrede jordbaneforholdene på havtemperaturen for 6000 år siden. På
temperaturskalaen tilsvarer 0 °C
dagens forhold. Havområder angitt
med positiv temperatur (fargetone
mellom grønn og rød på skalaen) var
tilsvarende varmere for 6000 år siden
enn i dag. Merk at den sterkeste
oppvarmingen var på høye bredder.
Beregningene er gjort med en
3-dimensjonal klimamodell (MITEMIC). Beregningene og figuren er
utført av Kerim Nisancioglu ved
Bjerknessenteret.

Endringer i
varmefordelingen
I steinalderen hadde vi altså varmere
forhold enn i dag, omtrent så varmt som
klimaprognosene antyder at det kan bli
utover i dette århundret. Men det var
også ulikheter i forhold til i dag. Den
oppvarmingen vi har nå kjennetegnes
ved at den er sterkest om vinteren, mens
det i varmeperioden i steinalderen var
spesielt sommertemperaturen som økte
fordi jordbanefaktorene den gang gav
oss en sterkere sol om sommeren. En
annen viktig forskjell er at oppvarmingen i steinalderen var spesielt
sterk på høye breddegrader, både på den
nordlige og sørlige halvkule. Rundt
ekvator, i tropene, var det enten bare en
svak oppvarming eller det var faktisk
kaldere enn nå. Dette mønsteret finner vi
når vi sammenligner temperaturberegninger gjort på sedimenter fra
denne tiden fra de forskjellige verdenshavene. På den måten skiller datidens
temperaturfordeling seg markant fra

den vi har nå. Nå for tiden opplever vi
en global oppvarming som gir varmere
forhold både i tropene og på høye
bredder. Dette samsvarer med det
mønsteret vi forventer som effekt fra
klimagassene. Disse gir i hovedsak en
global oppvarming med temperaturøkning de aller fleste steder. Det er
annerledes med endringene i jordens
bane rundt solen. Disse endringene gir
ikke det samme signalet alle steder. En
grunn til dette er at virkningen av den
endrede helningsvinkelen til jordaksen i
hovedsak påvirker høye breddegrader.
Solinnstrålingen er svakest der og derfor
mest følsom for slike endringer. Ved
ekvator er solvinkelen alltid høy, slik at
en mindre endring ikke får noen særlig
betydning. I Figur 3 har vi ved hjelp av
en matematisk klimamodell beregnet
hvordan effekten av jordbaneforandringene fordelte seg geografisk i
havet for 6000 år siden sammenlignet
med nå. Vi får den sterkeste endringen
på høye bredder, slik våre sedimentdata
også viser. Sterkest var oppvarmingen i
steinalderen nær iskanten i Arktis, der
Norge

NordAmerika

Asia

Stillehavet
Australia

Antarktis

Eurasia
Atlanterhavet
SørAmerika

Afrika
Indiahavet
Antarktis
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den førte til mer smelting av sjøis.
Dermed ble det et mindre sjøisdekke
som kunne reflektere solstrålene, og
havet ble varmere. Dette er den samme
effekten som vi ser enkelte vintre nå på
Svalbard, der havisen har uteblitt og
vintrene blir betydelig mildere.

Havets rolle i
oppvarmingen
Hvilken rolle spilte havstrømmene? Kan
vi knytte oppvarmingen i steinalderen
til en sterkere Golfstrøm, eller var det
solinnstrålingen alene som skapte
forandringene? Ved hjelp av forskjellige

°C

Varmere

Kaldere

% polare foraminiferer

°C

Kaldere
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Oksygenisotoper

Varmere

analyser, blant annet av planktonrester i
havbunnssedimentene, kan vi skape oss
et bilde av temperaturutviklingen i
havet siden istiden tok slutt. Dette er
gjort i NORPAST-2 prosjektet i en rekke
sedimentkjerner fra Norskehavet og
Barentshavet. I Figur 4 viser vi
forskjellige beregninger av temperaturutviklingen fra den samme sedimentkjernen fra Vøringplatået vest for
Nordland. Det interessante med disse
temperaturkurvene er at de viser
forskjellige forløp. Den mest entydig
varme perioden var mellom 8000 og

6000 år før nåtid. Noen av dataene viser
en betydelig oppvarming i denne
perioden, med en etterfølgende stegvis
nedkjøling, mens andre datasett ikke
viser dette. I begynnelsen var disse
forskjellige resultatene noe som
bekymret oss, fordi det kunne tyde på at
metodene vi bruker ikke er pålitelige og
gir sprikende svar. Men ved å forstå mer
av hvordan organismene registrerer
temperatur, fant vi en forklaring som
både gir svar på de observerte
forskjellene og samtidig lærer oss noe
viktig om hvordan havet reagerte på den
økte solinnstrålingen.

Figur 4: Temperaturberegninger
basert på analyser fra en sedimentkjerne fra Vøringplatået utenfor
Nordland. A = Sommertemperatur
beregnet fra sammensetningen av
planteplanktonarter (diatomeer).
B = Temperatur fra bindingsforhold i
alkenon-molekyler. Dette er molekyler som dannes i coccolithoforider, en
kalkdannende planteplanktontype.
UK37-indeksen viser hvor mange
dobbeltbindinger det er i molekylene,
noe som igjen avhenger av
temperaturen. C = prosentinnholdet
av polare planktoniske foraminiferer.
Jo større prosentdel, jo kaldere vann.
D = Oksygenisotopforholdet i polare
planktoniske foraminiferer. Forholdet
avhenger av havtemperaturen slik at
det blir lavere verdier ved høyere
temperatur. Data fra Nâlan Koç Norsk
Polarinstitutt (A), Joan Grimalt CSICBarcelona (B), Bjørg Risebrobakken
Bjerknessenteret (C og D).
Figur: Carin Andersson-Dahl,
Bjerknessenteret.

Noen av temperaturkurvene baserer seg
på planteplankton som krever lys for
fotosyntesen. De lever derfor i de øverste
50 meterne av havet der lyset trenger
ned, og reagerer på temperaturen i dette
overflatelaget. Vi kan si at temperaturberegninger basert på disse gir oss
overflatelagets temperatur i den lyse
årstid, dvs i sommersesongen.
I overflaten er det en betydelig forskjell
på sommer og vintertemperatur. Dette
skyldes at sommeroppvarmingen
stabiliserer det øverste laget, slik vi
erfarer ved bading om sommeren da det
ofte er varmt i den øverste meteren,
mens det kan være betydelig kaldere på
føttene. I Figur 4 ser vi at klimakurver
fra planteplankton gir et tydelig varmt
signal i perioden 8000–6000 år før nå.
Motsatt er det for klimakurver basert på
dyreplankton, i dette tilfellet
foraminiferer, som er kalkdannende
amøbelignende encellede dyr. Dette
gjelder uavhengig av om det er basert
på artssammensetningen av
planktoniske foraminiferer, eller på

oksygenisotopsammensetningen av
disse foraminiferenes kalkskall. Kurvene
fra disse er, som vi ser i Figur 4,
innbyrdes svært like og viser ikke noen
varmeperiode i intervallet 8000–6000 år
før nåtid. Prøver vi, med utgangspunkt i
det vi vet om temperaturene nå for tiden
i overflatelaget i Norskehavet, å
bestemme hvor denne typen plankton
lever, finner vi at de har en sannsynlig
hovedutbredelse rundt 100 m under
havoverflaten. Ved dette dypet er det
omtrent ingen forskjell på sommer og
vintertemperatur. Temperaturen er lik
den årlige gjennomsnittstemperaturen,
slik det er vist i Figur 5. For situasjonen
i varmeperioden for 8000 til 6000 år
siden ser vi dermed at det var en
betydelig oppvarming av det øverste
laget om sommeren, og dette registreres
av planteplankton. Men det var ingen
oppvarming på 100 m vanndyp, slik
temperaturkurvene fra foraminiferene
viser (se Figur 4). Dette betyr at
varmeperioden kan knyttes til den
sterke sommerinnstrålingen forårsaket
Figur 5: Temperaturfordelingen i de
øverste vannmassene ved værskipet
Mike i Norskehavet. Sommertemperaturen øker sterkt i de øverste
vannlagene, mens vintertemperaturen er konstant. Det betyr
at det er stor forskjell på sommer og
vinter i overflaten, mens det på 100 m
dyp ikke er særlige årstidsforskjeller.
Plankton som lever her, registrerer
derfor ikke sommersesongens
oppvarming.
(Basert på data fra Birgitte Nyland,
Bjerknessenteret. Figur: Carin
Andersson Dahl, Bjerknessenteret.)

av de endrede jordbaneforholdene den
gang, som gav økt kontrast mellom
sommer og vinter. Det betyr også at det
innstrømmende Atlanterhavsvannet
(«Golfstrømvannet») trolig ikke var
varmere enn nå, fordi det dekker de
øverste 400–600 m, og varmere vann fra
sør ville derfor ha gjort seg gjeldende
like mye på 100 m vanndyp som ved
overflaten. Den sterke oppvarmingen på
land og i havet skyldes derfor først og
fremst mer varme fra solen om
sommeren.
Dette betyr ikke at det ikke kan ha vært
sterkere innstrømming av Atlanter-

havsvann eller mer transport av varme
til Arktis enn i nyere tid, for eksempel
som følge av sterkere vestavind. Vi har
ikke gode data så langt til å beregne
hastigheten på det innstrømmende
havvannet mot Arktis når vi går tilbake
i tid. Det er noen data som kan tyde på
mer vestavindspreget klima i denne
perioden, men alt tyder på at det først og
fremst var den ekstra solvarmen som
gav varmt sommerklima, mindre sjøis
og små breer i steinalderen.
Vi er nå i en helt annen situasjon i
forhold til jordens bane og jordaksens
helning: dagens jordbaneforhold vil føre
til nedkjølning heller enn oppvarming.
Vi kan derfor ikke trekke direkte
paralleller mellom dagens oppvarming
og den steinaldermenneskene opplevde.
Det ser vi også ved at dagens oppvarming fordeler seg annerledes
geografisk og over året enn den i
steinalderen. Den er global og kan klart
knyttes til det mønsteret vi får fra
oppvarming som drives fra økt innhold
av drivhusgasser i atmosfæren.

Forfatteren:
Eystein Jansen, professor ved
Institutt for Geovitenskap, Universitetet
i Bergen og direktør for Bjerknessenteret
i Bergen.
E-post: eystein.jansen@bjerknes.uib.
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Hver sommer vendte Ingrid Hansen
heim til Elvebakken fra sin bopel i
Sverige. En søndag med kaﬀe på duk
fanget hun denne stemninga i
toromsstua til broren Petter.
Hardt gårdsarbeid uka til ende gjorde
påbudet om å holde hviledagen hellig
lett å etterkomme. Kontrasten til vår
tids ”støyende” weekender er stor.
Sveinulf Hegstad, fotoarkivar

48

Fotograf: Ingrid Hansen (1916-1999)
Motiv: Søndag, 28. juni 1964
Sted:
Elvebakken i Balsfjord, Troms

Hentet fra Fotoarkivet, Tromsø Museum www.uit.no/fotoarkivet
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Debatten om den globale oppvarmingen
er nå svært intens, både i media og blant
politikere. De fleste klimaforskere er
enige om at vi nå er inne i en periode der
temperaturen stiger, og at denne
klimaendringen er menneskeskapt.

Studier har vist at klimaet også varierer av
naturlige årsaker, og disse er interessant å
studere fordi de hjelper oss å forutse
klimaet i fremtida.
I dette heftet finner du helt ferske
forskningsresultater skrevet av forskerne
selv. De viser oss hvilke snedige metoder
de bruker for å finne ut hvordan klimaet
har vært flere tusen år tilbake i tid, lenge

før det fantes meteorologer eller
termometre.
Det er drivhuseffekten som nå gir
temperaturstigning, men visste du at
forskerne nå mener at menneskeskapt
utslipp av drivhusgasser har hindret
avkjøling i flere tusen år allerede? Flere
forbausende resultater kan du lese om i
dette Ottar-heftet.
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