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Den vitenskapelige klimaforskningen
kan tjene på å inkludere andre kunnskapskilder, slik som tradisjonell
økologisk kunnskap. Denne artikkelen presenterer en studie gjennomført i samarbeid
mellom forskere og reindriftssamer i to av de
nordligste samebyene i Sverige
et er nå vel kjent at klimaendringene går omtrent dobbelt så
fort på høye nordlige breddegrader som
lenger sør, og at dette vil ha vesentlig
innflytelse på nordboeres livsvilkår.
Dette gjelder spesielt de som er direkte
avhengige av naturforholdene, blant
annet reindriftssamene. Klimaendringene påvirker både høstens og
vårens komme, snø- og isforholdene, og
dermed også både beitetilgang og
flyttemuligheter. De vitenskapelige
studiene av snø og vinterforholdene for
rein har så langt i stor grad vært rettet
mot ekstreme begivenheter, og effektene
av tykke islag og uvanlige snødybder.
I løpet av de siste årene har vi likevel
sett spirer til en ny vitenskapelig
litteratur, med et bredere fokus på
hvordan klimaendringene kan påvirke
rein og reindrift.
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Fraværet av vitenskapelig oppmerksomhet rettet på slike endringer står i
markert kontrast til den tradisjonelle
økologiske kunnskapen hos nordlige
folk. Både samer, inuitter og andre har
overlevd i nordområdene takket være
sin kunnskap og tilpasningsevne.
Kunnskapsrikdommen innenfor reindrifta gjenspeiler seg i en omfattende og
detaljert terminologi for snø og reindriftsaktiviteter til alle årets tider.
Håndtering av vår tids klimaendringer
forutsetter tiltak over et bredt felt, hvor
man bruker mange tilnærminger.
Tradisjonell økologisk kunnskap har et
betydelig potensiale til å bidra i oppbygningen av en felles kunnskapsbase
på dette feltet. Det er likevel mange
utfordringer i hvordan man kan klare å
kople ulike kunnskapsformer slik at de
kan berike hverandre gjensidig. Vi har

arbeidet med å føye tradisjonell økologisk kunnskap inn i et eksisterende
vitenskapelig rammeverk, samtidig som
vi opprettholder identiteten til
tradisjonskunnskapen.

Snø- og is-prosjektet
Snø- og isprosjektet ble gjennomført i
regi av daværende Nordisk Samisk
Institutt, og i samarbeid med to av de
nordligste samebyene i Sverige,
Saarivuoma og Gabna, og flere nordiske
forskningsinstitusjoner. Prosjektet var
finansiert av Nordisk Ministerråd, og
Abisko naturvetenskapliga station var
base. De øvrige forskningsinstitusjonene
var Norut Tromsø, Norsk Institutt for
Naturforskning, Lapplands Universitet,
Uppsala Universitet og Esrange Space
Center.

Studieområdet vårt var beiteområdene
til Saarivuoma og Gabna, som
hovedsakelig ligger i Kiruna kommune.
Begge samebyer har sine vinterland i
skogsområdene sørøst for Vittangi.
Mens Saarivuoma har sommerbeiter på
norsk side nord for Altevatn og inn i
Øvre Dividal nasjonalpark i Målselv
kommune, har Gabna områder sør for
Torneträsk, med sommerbeiter i
grensefjellene og litt inn i Narvik
kommune, se figur 1.

lokalitetene ble samlet inn.
(2) Et Ramsonde penetrometer (se
figurene 4 og 5) ble brukt til å måle
snøens hardhet. Den viktigste
parameteren var IRH (integrert ramhardhetsindeks) som måler det totale
arbeidet ved å drive sonden vertikalt
gjennom snøen. Den kan sees som et
bilde på det arbeidet en rein utfører ved
å slå/grave med forbeinet (for å få
tilgang til beitet).
(3) Et antall snøprøver ble veid for å

bestemme tetthet (vekt) og mektighet av
forskjellige lag fra lokalitetene.
(4) De samiske snøkategoriene og
bekrivelsene av dem ble brukt til å
organisere måleresultatene.
I felten redegjorde reindriftsutøverne for
bruken av beitelandet, hvordan snø- og
isforholdene virket inn på beiteforholdene, og hvilke strategier de
kunne benytte seg av under ulike forhold. Eldre reindriftssamers opp-

Metoder og data
I perioden fra april 2006 til april 2007
arrangerte prosjektet fire feltverksteder
som varte i to–tre dager hver. Fem til ni
forskere og fire til ti reindriftsutøvere
deltok hver gang. Vi konsentrerte oss
om relasjonene mellom reindriftsutøvere, rein og beite gjennom
seinhøsten, seinvinteren og våren, og
hvordan vi kunne kople tradisjonell
kunnskap med naturvitenskapelige
målinger og samfunnsvitenskapelige
perspektiver.

Kart: Stein Rune Karlsen.

For registrering og analyse av snøforholdene i felten fulgte vi følgende
prosedyre:
(1) Reindriftsutøverne beskrev 18
ulike kategorier av snø, se tabell 1. Disse
ble brukt til å beskrive et antall ulike
lokaliteter med snøprofiler i furuskog og
fjellbjørkeskog samt rabber og
forsenkninger i lågfjellsbeltet. Naturvitenskapelige data fra de samme
Figur 1. Studieområdet.
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summering av viktige endringer i snøog isforholdene ble sammenliknet med
meteorologiske data fra Abisko naturvetenskapliga station.

Lokale variasjoner i
snø og isforholdene
I felten demonstrerte reindriftsutøverne
to forhold av største betydning for å
forstå relasjonene mellom snø og is og
beiteforholdene for rein. Den første var
sammenhengen mellom topografi og
lokal variasjon i beiteforholdene, og den
andre var hvordan endringer i været
fører til kontinuerlige endringer av
snøen.
Vi påviste en klar sammenheng mellom
tetthet og hardhet. Det er spesielt
interessant å merke seg at hardheten ble
ekstra høy i de profilene som inneholder
Tabell 1. Sentrale samiske snøkategorier og deres reindriftsrelevans.
Hovedinformanter: Nils Tomas Labba,
Gustav Labba (Saarivuoma). Erik
Anders Niia, Håkan Kuhmunen
(Gabna).
Snøkategoriene gjengitt i tabell 1 kan
grupperes i nye og lette snøtyper
(1–3), snø som er omformet av vind og
vær (4–11) eller ved beiting, graving
og tråkk (12–15) og snøtyper påvirket
av isdannelse (16–18). De nye og løse
snøtypene viste seg å ha både lav
tetthet og hardhet, mens de gamle og
omdanna snøtypene hadde høyere
verdier.
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ett eller flere islag (gaskageardni).
Analyse av meteorologiske data fra
Abisko naturvetenskapliga station for
de siste 50 år viser en markert økning av
harde snølag for den siste tredjedelen av
denne perioden. Dette faller sammen
med økt hyppighet av tine-fryseepisoder
om vinteren.

Den første snøen

Foto: Cecilia Hallin, Scanpix.

Reindriftsutøverne poengterte at værforholdene omkring årets første store
snøfall er avgjørende for beiteforholdene
gjennom hele vinteren. Den ideelle
situasjonen er at den første, varige snøen
er tørr og faller på frossen mark. Dersom
dette snøfallet i stedet kommer mens det
er vått og varmt, vil seinere frost føre til
at det dannes et islag mot marka.
I verste fall kan dette islaget fryse inn
vegetasjonen og blokkere tilgangen til
beitet hele vinteren (se tabell 1). Dette
ble beskrevet av samenes første forfatter
Johan Turi allerede i 1910, men har fått
svært begrenset oppmerksomhet blant
forskere så langt.

kalvetap og mageproblemer hos rein
som spiser planter som inneholder disse
giftige muggsoppene. Vi har foreslått at
dette bør utforskes nærmere i samarbeid
mellom tradisjonskunnskapsbærere og
veterinærer.

Langtidsendringer i
snø – og isforholdene
De eldste av reindriftsamene i prosjektet
ga også en oppsummering av de
viktigste reindriftsrelevante endringene
i snø- og isforholdene som de hadde
merket seg fra sin ungdom til sin alder-

dom. Vi tok for oss hver enkelt av en
serie på 13 ulike observasjoner av
endringer i perioden 1938–2007, og
sammenliknet de med meteorologiske
data fra Abisko.
Det ligger i sakens natur at her er det
tale om ulike typer data. På den ene
siden har man minner og observasjoner
som dekker større områder og lengre
tidsperioder, mens man på den andre
siden har arkiver og punkt- og
tidsbegrensa målinger. Det innebærer at
vi heller må basere oss på vurderinger
enn direkte sammenlikninger. Med de
begrensningene som ligger i dette, er det
likevel meget interessant at vi fant fullt

I tillegg til is som blokkerer vinterbeitene, frykter reindriftssamene også
muggdannelse på vinterbeitene. Dette
kan være resultatet av stort snøfall på
ufrossen mark og gi opphav til giftige
muggsopper (mycotoxiner) som dannes
under det tette snødekket. Vi kan
observere det som et grått belegg eller
hinne på vegetasjonen våren etter. Dette
kan være årsaken både til uforklarte

Figur 2. Torneträsk, Sverige.
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samsvar, eller positive indikasjoner på
det, i mer enn halvparten av tilfellene.
Det er dessuten interessant at noen av
observasjonene de eldre reindriftssamene redegjorde for, avdekket
mangler i de naturvitenskaplige
målingene og analysene gjort i Abisko
og andre steder. På samme måte som
betydningen av den første snøen, er det
påfallende at de fleste av disse observasjonene har vært lite studert av vitenskapen, selv om det fins data for å
analysere de fleste av dem. Eksempelvis
ville det være meget interessant å
utforske nærmere hvordan endringer i
nedbør og temperaturmønstrene
seinhøstes og tidlig på vinteren influerer
på vinterbeiteforholdene.

Figur 3. Gustav Labba (Saarivuoma)
forklarer betydningen av den første
snøen. Han holder en goiavunsoabbi
som brukes til å sjekke snøforholdene. Dr. Elina Helander
Renvall (Lapplands Universitet)
lytter.
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Foto: Hans Tømmervik.

Det er mye som tyder på at forskere og
bærere av tradisjonell kunnskap er
tilbøyelige til å gjøre ulike typer
observasjoner. Mens forskere har en
tendens til å fokusere på indikatorer som
kan bli målt i samsvar med en nøyaktig
prosedyre, vil lokale personer som lever
nær naturen legge mer merke til
endringer og uvanlige begivenheter
både i snø- og isforhold og klimaet i det
hele tatt.

Disse observasjonene fikk forskere i
Abisko til å se på sine temperaturdata
på nytt og ledet dem til å oppdage hittil
uidentifiserte mønstre. Tilsvarende har
amerikanske forskere som samarbeider
med inuitter i Nunavut (Kanada)
kommet fram til at de måtte ta
utgangspunkt i observasjoner gjort av
lokale inuitter for å oppdage mønstre i
hvordan værforholdene hadde endret
seg.

Status og videre
forskning

Foto: Kristin Dannenberg.

Vi har her rapportert fra et lite prosjekt
med begrensete ressurser. Det ga likevel
interessante resultater på flere felter.
Grunnleggende for dette er at vi klarte å
etablere gode samarbeids- og tillitsforhold. Både tid og sted, og sammensetningen av gruppene av tradisjonskunnskapsbærere og forskere bidro til
dette.
Figur 4. Hardhetsmåling med
penetrometer.

Vi har fulgt opp dette
prosjektet på flere

Et eksempel på dette er at reindriftssamene hadde observert et skifte både i
fremherskende vindretning og
nedbørsmønsteret i løpet av andre
halvdel av 1980-tallet. Dette er viktig
fordi det medførte mer hardpakka snø
(ceavvi) i stedet for lett nysnø (vahca) og
innebar vanskeligere beiteforhold.
Denne oppmerksomheten kan forklares
ut fra at reindriftssamer er opptrent i
bruke vindretningen som «kompass».

Figur 5. Lagdelte
snøprofiler.
Sammenheng mellom
tetthet og hardhet.
De fleste naturlige
snøprofiler er lagdelte,
slik at profilet
gjenspeiler hva som
har skjedd med
snøpakken gjennom
vinteren. Figur 3 viser
slike lagdelte profiler.

måter. Blant annet har vi nylig startet
opp et prosjekt ledet av NINA, med
støtte fra forskningsrådet, som setter
effektene av uvanlige varmebegivenheter om vinteren inn i en større
sammenheng. Jarle W. Bjerke er
prosjektleder. Tradisjonskunnskapsanalyser inngår som et vesentlig
element i dette prosjektet. For øvrig
anser vi at større samarbeidsprosjekter
mellom ulike kunnskapsformer har
betydelige framtidsmuligheter.
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