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»

	Tundraen er i bevægelse. Mange af skovens dyr kommer
nu ud på tundraen. Elge spreder sig nu mod tundraen.

	Alexey Nikolayevich Kemlil, tjuktjer-rensdyrhyrde fra Turvaurgin
i det nordøstlige Sakha-Yakutia, Sibirien.
T. Mustonen in litt.

»

	Jeg har også bemærket klimaforandringer i vores område. Det er gået foruroligende stærkt i løbet af de sidste
få år. I Iqaluktutiaq har landskabet ændret sig. Landet
synes nu fremmed, når man tager vores akkumulerede
viden i betragtning. Årstiderne har flyttet sig, isen er
tyndere og svagere, og åer, bække og floder har ændret
karakter.

	Analok, Cambridge Bay, Victoria Island, Nunavut;
Elders Conference on Climate Change 2001.

Forsidefoto: Moskusokser er hårdføre dyr, der
i Pleistocæn var udbredt hele vejen rundt om
Polhavet. Men klimaforandringer i Holocæn
kombineret med intensiv jagt udryddede dem
i Asien samt fra Alaska og Yukon. Senere hen
har mennesket genintroduceret moskusoksen i
Alaska og på Taymyr-halvøen såvel som en række
steder, hvor arten ikke forekom i Holocæn.
Foto: Lars Holst Hansen/ARC-PIC.com
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Blomstrende jacobsstige i den arktiske sommer.
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Verdens øjne vender sig mod nord. I de senere år er interessen
for Arktis vokset markant, både inden og uden for de arktiske
lande. Dette afspejles i interessen for arktisk biodiversitet.
Mens opdagelsesrejsende, forskere, kunstnere og fotografer
har haft fokus på landskaber og dyreliv i Arktis i mange år,
og regionen har været hjemsted for en række forskellige
folkeslag i årtusinder, har arktisk biodiversitet indtil for nylig
ikke haft en særligt fremtrædende plads i nationalt eller
internationalt politisk arbejde. Dette er dog ved at ændre sig,
eftersom de unikke værdier, der kendetegner den arktiske
natur, i stigende grad drøftes på højere niveauer. Samtidig har
grænsefladen mellem videnskab og politik fået mere og mere
opmærksomhed med henblik på at sikre, at politikken bygger
på den bedste tilgængelige forskning.
Vi er derfor stolte og glade over at kunne præsentere EAB’en
(Evaluering af Arktisk Biodiversitet), der har været undervejs i syv
år. Den er et resultat af bidrag fra 252 forskere sammen med
indehavere af traditionel viden. Kapitlerne i hoveddokumentet
er blevet fagfællebedømt af over 100 forskere fra hele Arktis og
resten af verden. Vi er meget taknemmelige for den indsats, de
har ydet i forhold til at sikre kvaliteten af denne evaluering. Vi vil
gerne rette en særlig tak til ledende forsker Hans Meltofte samt
de primære forfattere af kapitlerne.
Med henblik på at formidle de resultater, der præsenteres i
dette videnskabelige arbejde, og informere beslutningstagere
har bestyrelsen for CAFF (Conservation of Arctic Flora and
Fauna) udarbejdet et sammendrag over nøglefundene og
udviklet anbefalinger til politikker. De vigtigste resultater og
anbefalinger fremgår af et særskilt dokument, som vi tror, vil
være nyttigt for alle, der træffer beslutninger, som potentielt kan
påvirke arktisk biodiversitet.
Arktis er hjemsted for omfattende biodiversitet, herunder
mange globalt betydelige bestande. Blandt disse er 30 % af
verdens vadefuglearter, to tredjedele af verdens gæs, flere
millioner rensdyr samt mange unikke pattedyr såsom isbjørnen.

I løbet af den korte ynglesæson om sommeren ankommer
næsten 200 fuglearter fra det meste af kloden, hvilket forbinder
Arktis med resten af verden. Det er således vores håb, at EAB’en
vil blive konsulteret hyppigt, både inden og uden for Arktis.
Biodiversitet er mangfoldigheden af alt liv på Jorden. Den er
hele grundlaget for vores eksistens. I Arktis er forbindelserne
mellem biodiversitet og traditionelle livsformer ofte tydeligere
sammenlignet med mange andre dele af verden. De er
eksempler på økosystemtjenester – de ydelser, som vi modtager
fra naturen. Mange økosystemer og økosystemfunktioner
i Arktis er stort set ikke undersøgt og omfatter lidet kendte
organismer, især mikrober. EAB’en fremlægger også aktuel viden
om disse processer og organismer og skaber dermed grundlag
for det videre arbejde.
Men biodiversitet er mere end et middel, som menneskeheden
skal overleve på. Arktis’ unikke natur er ikke blot et aktiv, vi
kan bruge løs af. Det er også en kilde til undren, glæde og
inspiration for mennesker, der bor i Arktis og resten af verden.
Det har iboende værdier, som ikke kan måles. Vi håber inderligt,
at EAB’en ikke alene vil skabe den grundlæggende reference
for videnskabelig forståelse af arktisk biodiversitet, men at den
også kan inspirere mennesker til at gennemføre effektive tiltag
i forhold til bevarelse af den arktiske flora og fauna. Vi håber, at
den vil give folk grund til at sætte ligeså stor pris på den arktiske
natur, som vi gør.
Yakutsk, 17. februar 2013

Evgeny Syroechkovskiy
Bestyrelsesformad for CAFF
		

Mark Marissink
Bestyrelsesformand for EAB’s
styregruppe
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Indtil for nylig var størstedelen af den arktiske biodiversitet
relativt upåvirket af negativ indflydelse fra menneskelige
aktiviteter. Kun overudnyttelse af visse dyrebestande
har udgjort alvorlige trusler, såsom udryddelsen af
Stellers søko, gejrfuglen, eskimospoven samt en række
hvalbestande i de seneste århundreder kombineret med
det bidrag, som mennesker kan have ydet til udryddelsen
af megafaunaen i forhistorisk tid.
Menneskelige påvirkninger er dog tiltaget i nyere tid med
voksende befolkninger i store dele af Arktis, moderne
transportmidler, moderne jagt- og fiskeriteknologi,
forøget efterforskning og udnyttelse af mineralske
råstoffer, påvirkninger fra miljøgifte og – vigtigst af alt –
klimaforandringer, som er mere udtalte i Arktis end andre
steder på kloden.
Der er ingen nedarvet ‘drift’ i den menneskelige natur
til at beskytte Jordens biologiske aktiver – moralsk og
intellektuel styrke er nødvendig for at kunne opnå bevaring
og fornuftig udnyttelse af de levende ressourcer igennem
kulturel og personlig etik og praksis. Bæredygtighed er en
forudsætning for en sådan balance, men den opstår ikke
uden tilbageholdenhed og en samordnet indsats fra alle
aktører med støtte fra gensidigt socialt pres, lovgivning og
retshåndhævelse.

Arktis er under hastig forandring med kortere vintre, hurtigt
smeltende havis, gletsjere på tilbagetog og subarktisk
vegetation, der breder sig sydfra. Hvis udledningen af
drivhusgasser ikke reduceres, vil den arktiske biodiversitet
blive permanent forandret, og meget kan forsvinde helt.
Den 18. maj 2011 præsenterede 50 prominente tænkere,
blandt dem 15 nobelpristagere, Stockholm Memorandum,
som blandt andet fastslår følgende:
Videnskaben peger på, at vi er ved at overskride de globale
grænser, som har sikret civilisationerne gennem de seneste
10.000 år. Der er voksende beviser på, at den menneskeskabte
påvirkning er begyndt at overstige Jordens bufferkapacitet.
Mennesket er nu den mest betydningsfulde drivkraft for den
globale forandring, som driver planeten ind i en ny geologisk
epoke – Anthropocæn. Vi kan ikke længere udelukke, at vores
kollektive handlinger vil overskride tærskelværdier med risiko
for pludselige og irreversible konsekvenser for menneskelige
samfund og økologiske systemer. Vi kan ikke fortsætte den
nuværende kurs. Der er ikke mere tid til tøven. Vi kan ikke
tillade os at vende det døve øre til. Vi må reagere rationelt og
med støtte fra videnskabelige beviser.
Blandt de mange nuværende og forventede stressfaktorer
på arktisk biodiversitet, der er blevet behandlet i rapporten,
finder man invasive arter. Hvis vi ønsker at gøre noget
ved de mange problemer, som natur og biodiversitet
i Arktis står over for, er vi dog nødt til at fokusere på
konsekvenserne af den mest globalt ‘invasive art’ af dem
alle: Homo sapiens.
København, 8. februar 2013

Kongeederfuglen er en af de fascinerende
endemiske arter i Arktis. Foto: Patrick J. Endres/
AlaskaPhotoGraphics.com

Hans Meltofte
Forskningsleder og hovedredaktør
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Arktisk biodiversitet – de mange arter og økosystemer
i landet nord for trægrænsen sammen med Polhavet
og tilstødende farvande – er et uerstatteligt kulturelt,
æstetisk, videnskabeligt, økologisk, økonomisk og åndeligt aktiv. For arktiske befolkninger har biodiversiteten
udgjort selve grundlaget for deres eksistens igennem
årtusinder, og den er stadig en vital del af deres materielle og åndelige eksistens. Arktisk fiskeri og turisme
er også af særlig høj værdi for resten af verden, hvilket
også er gældende for de millioner af arktiske fugle og
pattedyr, der tilbringer vinteren spredt over stort set
alle dele af kloden.
Arktis er hjemsted for mere end 21.000 arter af ofte
yderst kuldetilpassede pattedyr, fugle, fisk, hvirvelløse
dyr, planter og svampe (herunder lavarter) – sammen
med et stort antal ubeskrevne endoparasitter og mikrober. Disse omfatter karismatiske og ikoniske arter
såsom isbjørn, narhval, hvalros, rensdyr, moskusokse,
polarræv, ismåge og sneugle, sammen med hav- og
landøkosystemer såsom store områder med lavlandstundra, vådområder, bjerge, vidtstrakte lavvandede
shelfområder på kontinentalsoklerne, årtusinder gammel shelf-is og store fuglefjelde.
Forskellige organismegruppers funktionelle betydning i
forhold til at bevare integritet, struktur, økosystemtjenester og sundhed for arktiske økosystemer er imidlertid generelt størst blandt dem, vi kender mindst til.
Mikroorganismer er nøgleelementer i arktiske økosystemer, og alligevel er de kun meget lidt undersøgt.

Havis udgør et vigtigt habitat for marine arktiske økosystemer, hvor f.eks. polynier og våger
udnyttes af mange fugle og havpattedyr. Hvalrosser i en våge i sommerisen i Baffinbugten.
Foto: B&C Alexander/ArcticPhoto.com
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Menneskeskabte klimaændringer er langt den mest
alvorlige trussel mod biodiversiteten i Arktis, og der er
et akut behov for at implementere tiltag for at reducere
denne stressfaktor. Pga. en række feedbackmekanismer
forventes den øvre grænse på 2 °C for menneskeskabt opvarmning, som defineret af verdens ledere, at
resultere i en lufttemperaturstigning på mellem 2,8
og 7,8 °C i Arktis, hvilket sandsynligvis vil resultere i
alvorlige problemer for arktisk biodiversitet.
Klimaændringer er den mest sandsynlige forklaring
på de forandringer, der allerede er dokumenteret af
både forskere og indbyggere i flere dele af Arktis. Disse
omfatter spredning mod nord af mange arter samt
ændringer i økosystemer, der sandsynligvis skyldes opvarmning af levestederne og/eller udtørring af substrat
pga. opvarmning og tidligere snesmeltning kombineret
med udviklingen af nye havstrømsmønstre.
Fremtidig global opvarmning vil resultere i yderligere
ekspansion i nordlig retning for et stort antal arter.
Dette vil omfatte boreale arters og økosystemers indtrængning i områder, der nu betegnes som lavarktiske,
og lavarktiske arters og økosystemers indtrængning i
områder, der nu karakteriseres som højarktiske.
Boreale arters spredning mod nord kan forøge antallet
af arter, der findes i Arktis, men dette udgør ikke en
nettogevinst for den globale biodiversitet. De nye arter
vil primært være arter, der allerede er almindelige i
deres nuværende udbredelsesområde, mens de kan udkonkurrere eller fortrænge unikke samfund af arktiske
arter med risiko for alvorlig reduktion i antal og evt.
udryddelse.
Terrestriske naturtyper i Arktis er begrænsede mod
nord af Polhavet. Således forventes fremtrængende økosystemer fra syd at reducere den samlede geografiske

udstrækning af terrestriske arktiske naturtyper – især
for højarktiske habitater, der allerede i dag ofte udgør
en smal bræmme af land op mod Polhavet. Arktiske
terrestriske økosystemer kan således forsvinde mange
steder eller kun overleve i ‘refugier’ i bjerge eller på øer.
Arktiske ferskvandsøkosystemer er under hastig forandring som resultat af påvirkninger fra både miljømæssige og menneskeskabte stressfaktorer. Fordelingen og
antallet af søer, damme, vådområder og flodsystemer
er under forandring med betydelige konsekvenser for
struktur, funktion og diversitet af de tilknyttede biologiske samfund.
Også i de arktiske have er der konstateret klimainducerede effekter på arter og økosystemer som resultat af
reduktionen af udbredelsen og varigheden af havis. Den
hastige reduktion af flerårig is i Polhavet samt ændringer i isdynamikken på de udstrakte shelfområder er
særligt bekymrende, idet disse ændringer medfører
ændringer i biodiversitet og marine økosystemers
produktivitet.
En sekundær effekt af CO2 i atmosfæren er forsuring af
verdenshavene, som skyldes forøgede mængder opløst
CO2 i havvandet. Eftersom opløseligheden af CO2
er højere i koldt end varmt vand, er marine arktiske
økosystemer særligt udsatte for forsuring, og der er allerede tegn på sådanne ændringer i Polhavet. Dette udgør en alvorlig trussel imod kalkdannende organismer
og kan således have væsentlig indvirkning på marine
økosystemer, herunder potentielle indvirkninger på
biodiversitet og fiskeri.
Indtil anden halvdel af det 20. århundrede udgjorde
overudnyttelse den primære trussel imod en række
arktiske pattedyr, fugle og fisk. En bred vifte af bevarings- og forvaltningsforanstaltninger har bidraget til at
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mindske dette pres på mange områder i en sådan grad,
at mange bestande er ved at vende tilbage til normale
niveauer, selvom presset på andre fortsætter.

råder i mange dele af verden. Disse levesteder er udsat
for alvorligt udviklingspres og i visse tilfælde overudnyttelse, navnlig i Østasien men også i andre dele af verden.

Siden midten af det 20. århundrede har en lang række
miljøgifte bioakkumuleret i levende organismer i flere
arktiske rovdyrearter på niveauer, der truer sundhed
og forplantningsdygtighed for både dyr og mennesker.
Men takket være en samordnet global indsats i forhold
til at reducere udledningen af miljøgifte, er der indtil
videre få dokumenterede effekter på bestandsniveau for
arktiske arter. Mangel på data kan dog muligvis tilsløre
sådanne påvirkninger. Nye miljøgifte introduceres
fortsat i arktiske økosystemer og tilhørende fødekæder
med ukendte effekter på økosystemerne.

Visse menneskeindførte fremmede arter, herunder
patogener og smittebærere, spreder sig ukontrolleret
og sætter arktiske arter under pres. Og de veje, som
invasive arter spreder sig igennem, f.eks. skibsfart og
ressourceudviklingskorridorer, ekspanderer hastigt og
kan drastisk forøge spredningshastigheden. Mange potentielt problematiske fremmede arter er også til stede
i subarktiske områder og vil sandsynligvis sprede sig
nordpå sammen med andre arter i et varmere klima.

Arktiske levesteder er blandt de mindst menneskeligt
forstyrrede på Jorden, og store landområder bestående
af næsten uberørte tundra-, bjerg-, ferskvands- og
havhabitater eksisterer stadig. Mens klimaforandringerne er de mest geografisk omfattende og potentielt
skadelige menneskeskabte påvirkninger på nuværende
tidspunkt, medfører bundtrawl, udvinding af ikkefornybare ressourcer og andre intensive former for
områdeanvendelse regionalt store udfordringer for
arktisk biodiversitet.
Forurening fra olieudslip på steder med olie- og gasudvinding samt fra olietransport er en alvorlig trussel på
lokalt niveau, især i kyst- og havøkosystemer. Et større
olieudslip i isfyldte farvande ville være katastrofalt for
havpattedyr, fugle og anden biodiversitet, fordi oprydning efter et olieudslip i drivis er meget vanskeligt,
navnlig under problematiske vejr-, lys- og isforhold.
Mange arktiske arter tilbringer det meste af året uden
for Arktis. Arktiske vandfugle er f.eks. yderst afhængige
af et netværk af raste- og overvintringssteder i vådom-

Der er et enormt underskud i vores viden om artsrigdom inden for mange organismegrupper i Arktis, og
overvågningen her halter langt bagefter sammenlignet
med andre dele af verden. Selv for de bedre undersøgte arktiske arter og økosystemer har vi utilstrækkelige data omkring udviklingen inden for forekomst,
tæthed og fænologi samt for få naturhistoriske prøver
til retrospektive analyser. Også funktionen af arktiske
økosystemer er utilstrækkeligt kendt, hvilket gør det
vanskeligt at gennemføre økosystembaseret overvågning og forvaltning. Således er der en kritisk mangel på
vigtige data, og videnskabelig forståelse er nødvendig
i forhold til at kunne forbedre planlægning og implementering af bevarings- og overvågningsstrategier for
biodiversitet i Arktis.
De mange ændringer i arktisk biodiversitet – drevet
frem af klima og andre menneskeskabte stressfaktorer
– vil få omfattende indvirkninger på levevilkårene for
folk i Arktis, herunder mangfoldigheden af oprindelige
sprog, kulturer og det udbud af økosystemtjenester, som
mennesker opnår gennem arktisk biodiversitet. Mens
økosystemernes ændringer kan kaste nye muligheder af
sig, kræver de også betydelig tilpasning og justering.

12

1. INDLEDNING

13

Nogle af Jordens mest ekstreme levesteder findes i
Arktis med arter og folkeslag, der har tilpasset sig de
unikke forhold igennem biologisk og kulturel evolution.
Et hjemland for nogle – et barskt om ikke fjendtligt
miljø for andre, er Arktis hjemsted for ikoniske dyr
såsom isbjørn, narhval, rensdyr, moskusokse, polarræv, ismåge og sneugle, såvel som utallige mikrober og
andre hvirvelløse dyr, der er i stand til at leve i ekstrem
kulde, samt store intakte landskaber og havområder
med få eller ingen tydelige tegn på direkte nedbrydning
fra menneskelig aktivitet. Ud over flora og fauna er
Arktis kendt for de arktiske folks viden og opfindsomhed – folk som takket være stor tilpasningsevne har
trivedes med is, sne og vintermørke.
Formålet med denne EAB (Evaluering af Arktisk Biodiversitet) er at sammenstille og evaluere status og
udviklingstendenser for biodiversiteten i Arktis samt
for første gang give en yderst tiltrængt beskrivelse af
tilstanden for biodiversitet i Arktis (se Boks 1 for denne
evaluerings definition af Arktis). Den skaber grundlag
for globale og regionale evalueringer af arktisk biodiversitet og udgør en basis for oplysning og vejledning
af fremtidigt arbejde i Arktisk Råd. Den tilvejebringer
opdateret viden, identificerer data- og videnshuller, beskriver de nøglemekanismer, der driver forandringerne
frem, og præsenterer videnskabsbaserede forslag til at
imødegå de store belastninger, som natur og biodiversitet er udsat for.

Isbjørnen er en ikonisk art i Arktis og repræsenterer den fascination for dyrelivet i det
kolde nord, som deles af mennesker både i
og udenfor Arktis.
Foto: Wild Arctic Pictures/shutterstock.com
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EAB’en afdækker den aktuelle status sammen
med historiske udviklingstendenser inden for
bestandstæthed og forekomst, hvor sådanne
findes, og refererer prognoser for fremtidige
forandringer fra den videnskabelige litteratur.
Den bygger på en lang række videnskabelige
publikationer suppleret med ‘øjenvidneberetninger’ fra oprindelige folk i form af TEK
(traditionel økologisk viden). EAB’en har gennemgået omfattende fagfællebedømmelse med
henblik på at sikre den højeste standard inden
for analyse og objektiv fortolkning. Resultatet
er en milepæl, der kan hjælpe med at måle og
forstå betydningen af fremtidige ændringer,
uden hvilken omfanget og alvoren af fremtidige
ændringer vil være mindre klart identificerbare og dermed underminere vores evne til at
reducere skader.
Ændringer i Arktis finder sted i mange former
og fra forskellige kilder. Flere af disse stress
faktorer har tidligere været gjort til genstand
for intensiv forskning og evalueringer i regi af
Arktisk Råd, hvilket har dokumenteret virkningerne og følgerne af menneskelige aktiviteter, regionalt og globalt, og afdækket veje til at
redde Arktis’ biologiske og kulturelle rigdom
i lyset af det omfattende pres fra ressourceudvikling. Evalueringerne fokuserer primært
på effekter og påvirkninger fra en række
nuværende og fremtidige stressfaktorer, såsom
global opvarmning (ACIA 2005, AMAP 2009a,
AMAP 2011a), olie- og gasaktiviteter (AMAP
2009b), social forandring (AHDR 2004), søfart
(AMSA 2009) og miljøgifte (AMAP 1998,
2004, 2010, 2011b). EAB’en ser derimod ikke
på stressfaktorerne men på den biodiversitet,
der bliver udsat for pres.

Boks 1.
Definition af Arktis
I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende rapport var
der behov for en mere videnskabelig definition af Arktis end
den, som kendetegner CAFF’s afgrænsninger, idet disse i ligeså
høj grad er defineret ved politiske grænser som ved klimatiske
og biologiske zoneinddelinger og derfor varierer betydeligt
fra land til land. At en sådan klar definition er en forudsætning
for en meningsfuld redegørelse for arktisk biodiversitet, kan
illustreres ved de stærkt varierende antal ‘arktiske’ fuglearter,
der findes i litteraturen. Ved at inkludere enorme områder bestående af boreal skov og ‘skovtundra’ i Arktis, som det er politisk defineret af CAFF, er der rapporteret op til “450 ynglende
fuglearter i Arktis” (Zöckler 1998, Trouwborst 2009) sammenlignet med de ca. 200 arter, som er inkluderet i nærværende
rapport baseret på en strengere økologisk definition (Ganter &
Gaston, kapitel 4).
Navnet Arktis er afledt af det oldgræske ord Arktikós, der
betyder Nordens Land. Det er relateret til Arktos, Store Bjørn,
der er den stjernekonstellation, som befinder sig tættest på
Nordstjernen. Der eksisterer flere forskellige definitioner af
Arktis. Fra et geografisk synspunkt kan Arktis defineres som
landet og havet nord for Polarcirklen, hvor Solen ikke går ned i
sommerhalvåret og ikke står op i vinterhalvåret. Ud fra et økologisk synspunkt er det mere meningsfuldt at benytte navnet
om landområdet nord for trægrænsen, som generelt har en
gennemsnitlig temperatur under ca. 10-12 °C i den varmeste

Boks 1 Figur 1. Kort over den nordlige halvkugle med de høj- og
lavarktiske zoner afgrænset i henhold til det cirkumpolære arktiske
vegetationskort (CAVM 2003) sammen med en ‘løs’ afgrænsning af
det subarktiske område. Der er skitseret linjer, som angiver lignende
havområder.
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(Boks 1. fortsat)
måned, dvs. juli (Jonasson et al. 2000). Med denne definition omfatter det arktiske område omtrent 7,1 million km2
eller omtrent 4,8 % af Jordens landoverflade (Boks 1 Fig. 1).
Tilsvarende er de arktiske farvande defineret af overfladevandmasserne, dvs. omfanget af koldt arktisk vand, som
grænser op til tempererede farvande, herunder ‘passager’
mellem de to biomer. Polhavet dækker omtrent 10 million
km2 (se Michel, kapitel 14 for yderligere oplysninger).

Desuden ville inddragelse af trædækkede subarktiske
habitater have udvidet mængden af arter og økosystemer
ud over grænserne for det praktisk gennemførlige. Alligevel kan forskellige kapitler dække grænseområder med
henblik på at tilvejebringe en videnskabelig og økologisk
helhed. Hele den arktiske tundraregion (underzonerne
A-E på CAVM) behandles så omfattende som muligt i
forhold til arter og økosystemprocesser samt -tjenester.

De åbne landskaber i Arktis kaldes ofte tundra, der stammer fra de samiske ord for træløse områder, tūndar eller
tunturi. I almindelighed har Lavarktis langt mere frodig
vegetation end Højarktis, hvor store lavtliggende områder
næsten kan være blottet for vegetation som i de arktiske
ørkener i verdens nordligste landområder.

Oceanisk tundra (f.eks. Aleuterne), subarktiske områder
og andre tilstødende områder behandles på passende vis
i forhold til (1) centrale økosystemprocesser og -tjenester,
(2) arter af betydning for den arktiske tundraregion, (3)
indflydelse på den arktiske tundraregion og (4) potentiale
for indvandring af arter i den nuværende arktiske tundraregion, f.eks. pga. globale forandringer.

Den subarktiske tundra eller skovtundra er den nordligste
del af den boreale zone, dvs. området mellem tømmergrænsen og trægrænsen. Således er Subarktis ikke en del
af Arktis, ligesom subtroperne er ikke en del af troperne.
Som med Arktis er ordet boreal afledt af oldgræsk: Boreas
var guden for de kolde nordlige vinde og den, der bragte
vinteren. Der findes lignende zoner i bjergrige områder
uden for Arktis i form af subalpine, lavalpine og højalpine
biomer.

I forhold til adskillelsen mellem Højarktis og Lavarktis
følger vi den mest enkle inddeling, som er mellem underzonerne C og D på CAVM (Boks 1 Fig. 1). Den sydlige
grænse for det subarktiske er ‘løs’, eftersom CAFF’s arbejde
på et cirkumpolært borealt vegetationskort stadig pågår
(CBVM 2011). I modsætning til de arktiske zoner på land
er afgrænsningerne til havs foreløbige, og i Boks 1 Fig. 1 er
de kun markerede med tilnærmelsesvise grænser mellem
de forskellige zoner.

Denne rapport følger CAVM-teamets (Circumpolar Arctic
Vegetation Map) definition af Arktis fra 2003, eftersom
denne bygger på videnskabelige kriterier for arktiske
habitater.
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EAB’en består af fire elementer: (1) rapporten
Arctic Biodiversity Trends 2010 – Selected Indicators
of Change, der tilvejebragte et snapshot af status
og udviklingstendenser for arktisk biodiversitet
(se Boks 2), (2) nærværende Evaluering af Arktisk
Biodiversitet, Status og udviklingstendenser for biodiversiteten i Arktis, en omfattende, fagfællebedømt
videnskabelig evaluering og sammenstilling af
arktisk biodiversitet, (3) Indigenous observations
of change (under udvikling) og (4) Evaluering af
Arktisk Biodiversitet: Sammenfatning til politiske
beslutningstagere.
En central udfordring for naturforvaltningen
i Arktis er at forkorte afstanden mellem dataindsamling og politisk respons. Arktisk Råd har
erkendt denne udfordring og har i de seneste år
samarbejdet med CAFF (Conservation of Flora
and Fauna) om at udvikle en løsning. Denne tilgang har ikke blot fokuseret på at udvikle en klassisk evaluering men også på at indsamle, bearbejde og analysere data på kontinuerlig basis. EAB’en
er ikke blot en enkeltstående, statisk evaluering
men tilvejebringer et udgangspunkt for aktuel
viden tæt knyttet til udviklingen af Circumpolar
Biodiversity Monitoring Program (CBMP) som
drivkraften bag fortsat arbejde, herunder udarbejdelse af regelmæssige og mere fleksible regionale
og cirkumpolære vurderinger og analyser.
Bevaringstiltag baseret på EAB’en kommer ikke
til at finde sted i et vakuum. Alle Arktisk Råds
stater har påtaget sig forpligtelser, der direkte
eller indirekte bidrager at beskytte biodiversiteten
og økosystemerne igennem en række konventioner samt bi- og multilaterale aftaler, herunder
CBD (Biodiversitetskonventionen), FN’s UNFCCC (FN’s klimakonvention), CCD (Konven-

Boks 2.
Arctic Biodiversity Trends 2010:
selected indicators of change
Rapporten Arctic Biodiversity Trends 2010: selected indicators of change var det første produkt, der blev affødt af
EAB’en. Rapporten blev publiceret i 2010 og var Arktisk
Råds svar på FN’s internationale biodiversitetsår. Samtidig
udgjorde den et bidrag til Biodiversitetskonventionens
tredje udgave af Global Biodiversity Outlook, der evaluerer fremskridt ift. konventionens mål om “inden 2010 at
opnå en betydelig reduktion af den nuværende hastighed
for tab af biodiversitet på globalt, regionalt og nationalt
plan som et bidrag til bekæmpelse af fattigdom og til
gavn for alt liv på Jorden.”
Rapporten præsenterede et bredt spektrum af ændringer
i arktiske økosystemer og biodiversitet og tilvejebragte
et øjebliksbillede af de tendenser, der observeres inden
for arktisk biodiversitet i disse år. Den fremhævede de
potentielt betydelige konsekvenser af de forandringer,
der finder sted i Arktis, og dokumenterede, at visse forventede påvirkninger på arktisk biodiversitet allerede kan
konstateres.
Rapporten var baseret på 22 indikatorer udviklet af CBMP
(Circumpolar Biodiversity Monitoring Program) til dækning af større artsgrupper med stor udbredelse på tværs
af arktiske økosystemer. Disse indikatorer omfatter dem,
der er mest relevante for oprindelige og lokale samfunds
brug af biodiversitet, såvel som dem med relevans for
beslutningstagere.
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tionen mod ørkenspredning), Bonn-konventionen
(CMS, Konventionen om beskyttelse af migrerende
arter), Ramsar-konvention om vådområder af international betydning, UNESCO, WHC (Verdensarvskonventionen) og CITES (Konventionen om
international handel med udryddelsestruede vilde
dyr og planter). Hvert af Arktisk Råds medlemslande er part i mindst én af disse konventioner og har
dermed forpligtet sig til at beskytte og genoprette
biodiversiteten (Boks 3).
Nærværende syntese trækker på evidens, resultater
og foreslåede tiltag som præsenteret i EAB’ens fagfællebedømte tekniske kapitler. Den giver et overblik over deres primære fund og den omfattende
tværfaglige videnskabelige litteratur og fremlægger
forslag til prioriterede tiltag for naturbevarelse og
forskning. Den indledes med en karakteristik af
arktisk biodiversitet, skitserer samspillet mellem
mennesker og arktisk dyreliv igennem årtusinder,
giver et kort resumé af konklusionerne for hvert
kapitel, hvorefter de udfordringer, som biodiversiteten står over for, diskuteres igennem beskrivelse
af stressfaktorer fra både inden for og uden for
Arktis.

Boks 3. 
Internationale konventioner vedr.
biodiversitet og Arktis
Seks internationale konventioner fokuserer på biodiversitetsanliggender: Biodiversitetskonventionen (CBD),
Konventionen om beskyttelse af migrerende arter (CMS),
Konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES), Den internationale
traktat om plantegenetiske ressourcer for fødevarer og
landbrug, Ramsar-konventionen om vådområder samt
Verdensarvkonventionen. Mens hver af disse konventioner
har forskellige og specifikke målsætninger og forpligtelser,
deler de fælles mål omkring beskyttelse af biodiversitet og
bæredygtig udnyttelse.
Alle lande, der er medlem af Arktisk Råd, arbejder igennem
en eller flere af disse konventioner på at udvikle og implementere nationale og internationale politikker til beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af biodiversiteten. Kollektivt har disse konventioner til formål at sikre beskyttelse og
bæredygtig udnyttelse af migrerende arter, naturarvsområder, vådområder, plantegenetiske ressourcer og beskyttelse
af truede arter. Disse konventioner komplementerer Arktisk
Råds bestræbelser på at beskytte arktisk biodiversitet og
fremme praksisser, som sikrer Arktis’ levende ressourcer.
I forbindelse med FN’s Biodiversitetskonvention blev der i
2010 underskrevet en aftale mellem CAFF og CBD, som tilskynder de to organisationer til at tilvejebringe og udnytte
informationer og muligheder for at fremme forståelsen for
vigtigheden af arktisk biodiversitet. Dette har ført til mange
muligheder for at tilvejebringe specifikke oplysninger om
Arktis i CBD’s processer (CAFF 2012) og vil bidrage direkte
til virkeliggørelsen af strategiplanen for biodiversitet 20112020 som vedtaget af CBD-parterne i 2010.
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Strategiplanen for biodiversitet 2011-2020 består af en
fælles vision, en mission, strategiske mål samt 20 ambitiøse men realiserbare mål, der samlet kaldes Aichi-målene.
Missionen anbefaler en effektiv og hurtig indsats for at
standse tabet af biodiversitet med henblik på at sikre, at
økosystemer i 2020 er modstandsdygtige og fortsætter
med at levere væsentlige ydelser, hvilket sikrer Jordens
mangfoldighed af liv og bidrager til menneskers velfærd,
herunder udryddelse af fattigdom.
Den arktiske biodiversitetsevaluering i nærværende
rapport tilvejebringer data og oplysninger om status og
tendenser for den biologiske mangfoldighed i Arktis til
den fjerde Global Biodiversity Outlook og vil også bidrage
til virkeliggørelsen af strategiplanen for biodiversitet
2011-2020 samt Aichi-målene. Aichi-målene med direkte
relevans for nærværende Evaluering af Arktisk Biodiversitet
er:
• Mål 5
I 2020 er tabet af alle naturlige levesteder, herunder
skove, som minimum halveret og om muligt bragt
tæt på nul, mens nedbrydning og fragmentering er
væsentligt reduceret.
• Mål 6
I 2020 forvaltes og fanges alle bestande af fisk og
hvirvelløse dyr bæredygtigt, lovligt og ved brug af
økosystembaserede tilgange, således at overfiskeri
undgås, der eksisterer genopretningsplaner og
foranstaltninger for alle truede arter, at fiskeri ingen
betydelige negative indvirkninger har på truede arter
og sårbare økosystemer, og at virkningerne af fiskeri
på bestande, arter og økosystemer sker inden for sikre
økologiske grænser.

• Mål 9
I 2020 er invasive arter og deres transportveje
afdækkede og prioriterede, prioriterede arter er
kontrollerede eller udryddede, og der eksisterer
foranstaltninger til håndtering af transportveje med
henblik på at forhindre introduktion og etablering af
sådanne arter.
• Mål 10
I 2015 er det omfattende menneskeskabte pres på
koralrev og andre sårbare økosystemer påvirket af
klimaændringer eller havforsuring blevet minimeret
med henblik på bevaring af deres integritet og funktion.
• Mål 11
I 2020 er mindst 17 % af landjorden og de ferske vande
samt 10 % af kyst- og havområderne, og her navnlig
områder af særlig betydning for biodiversitet og
økosystemtjenester, beskyttede igennem effektivt og
retfærdigt forvaltede, økologisk repræsentative og godt
forbundne netværk af beskyttede områder samt øvrige
effektive områdebaserede beskyttelsesforanstaltninger
integreret i de samlede landskaber og havområder.
• Mål 12
I 2020 er udryddelsen af kendte truede arter blevet
forebygget, og arternes bevaringsstatus, især for dem,
der har været kendetegnet af den største tilbagegang,
er blevet forbedret og fastholdt.
• Mål 14
I 2020 er økosystemer, som leverer væsentlige tjenester,
herunder tjenester relateret til vand, og som bidrager
til sundhed, levevilkår og trivsel, blevet genoprettet og
beskyttes, alt imens der tages hensyn til de behov, som
kendetegner kvinder, oprindelige og lokale samfund
samt fattige og sårbare mennesker.
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2. KARAKTERISTIKA
FOR ARKTISK BIODIVERSITET
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Arktis udgøres af verdens mindste ocean omgivet af
en forholdsvis smal bræmme af øer og kontinental
tundra (Boks 4). Ekstreme sæsonudsving og permafrost
kombineret med en overflod af ferske vådområder, som
spænder fra lavvandede tundradamme, der næres af
små vandløb, til store dybe søer og floder, bestemmer
hydrologien, biodiversiteten og de generelle funktioner
i arktiske terrestriske økosystemer. Årstidsbestemt og
permanent havis er de definerende træk ved marine
arktiske økosystemer.
Den arktiske tundra, ferskvandsområderne og havene
er livsgrundlaget for mere end 21.000 arter af planter,
svampe og dyr, selv når endoparasitter1 og mikroorganismer – hvoraf tusindvis arter måske stadig er
ubeskrevne (Tab. 1) – ikke tælles med. Selvom arktiske
terrestriske og marine biomer er mindre artsrige sammenlignet med andre biomer på Jorden (se f.eks. talrigheden af Jordens karplanter i Fig. 1), udgør de levesteder for en række højt tilpassede og især kulderesistente
arter samt arter, der tilhører flere økologiske nicher.

Polarræven er tilpasset kulde og sne med
korte lemmer, vinterhvidhed og pelsens
isolering.
Foto: Carsten Egevang/ARC-PIC.com

1 En parasit, der lever inde i en anden organisme.
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Boks 4.
To meget forskellige polarområder
Det antarktiske kontinent har været isoleret fra resten
af verdens landmasser i omtrent 23 millioner år (Trewby
2002), og sammen med et næsten komplet isdække i 15
millioner år har Antarktis haft meget sparsom landfauna
og -flora. Mens det antarktiske kontinent er enormt
og næsten helt dækket af is, udgøres Arktis af verdens
mindste ocean omgivet af en forholdsvis smal bræmme
af øer og kontinental tundra på kanten af de to store
nordlige kontinenter. Det betyder, at Arktis har en rig
terrestrisk fauna og flora, der stammer fra de eurasiske og
nordamerikanske kontinenter og omfatter mange arter,
som i Pleistocæn var udbredt på lavere breddegrader.
Faktisk er omkring 14.000 terrestriske arktiske arter kendt
af videnskaben – selv når endoparasitter og mikroorganismer ikke tælles med. De periodiske fremrykninger og
tilbagetrækninger af arktiske kontinentale iskapper i løbet
af Pleistocæn forårsagede mange lokale udryddelser,
men skabte tidvise spredningsbarrierer og flaskehalse for
arterne, hvilket satte tempoet i vejret for artsdannelsen
indenfor visse taksonomiske grupper (se Christiansen &
Reist, kapitel 6 og Josefson & Mokievsky, kapitel 8).
Et af resultaterne af dette er, at Arktis – i modsætning til
Antarktis – er hjemsted for en række terrestriske rovpattedyr. Fraværet af dette faunaelement i Antarktis gjorde det
muligt for millioner af pingviner at yngle på det antarktiske kontinent – en levevis, som ville være udelukket i
Arktis pga. tilstedeværelsen af polarræve, ulve og isbjørne.
Ikke engang den omfattende fangst i løbet af det sidste
århundrede ændrede mange arters tilsyneladende genetisk fikserede tillid overfor mennesker, således at man
kan komme så tæt på dyrene, at man næsten kan røre
dem. Tilstedeværelsen af terrestriske rovdyr i Arktis betød,
at den ‘nordlige pingvin’, den ikke-flyvende gejrfugl, kun
fandtes i udkanten af Arktis, på øer, hvor isbjørne, ulve,

 olarræve og mennesker var fraværende – indtil europ
pæiske søfolk nåede frem til ynglepladserne for et par
århundreder siden og udryddede dem.
Mens Arktis er meget rigere på terrestrisk biodiversitet
end Antarktis, er det samme ikke gældende for livet i havet. Med omtrent 7.600 marine arter har Arktis en artsrigdom, der svarer til Antarktis, selvom artssammensætningen af havfytoplankton- og havisalgebestandene er noget
forskellige i de to polarområder. Det åbne sydlige ocean,
der har omkredset Antarktis i millioner af år, har gjort det
muligt for mange marine antarktiske taksonomiske grupper at sprede sig rundt om hele kontinentet. I betragtning
af det isfri sydlige oceans større omfang sammenlignet
med de arktiske farvande er det ikke overraskende, at det
samlede antal marine organismer, som lever i de antarktiske farvande, overstiger antallet af tilsvarende arktiske
arter. For eksempel er den mest talrige sælart i verden den
antarktiske krillsæl med en anslået bestand på 50-80 mio.
eksemplarer (Shirihai 2008), og mens mindst 24 antarktiske og subantarktiske havfuglearter hver tæller over
1 million eksemplarer, når ‘kun’ ca. 13 arktiske og subarktiske havfugle dette niveau (jf. Cramp 1983-1989, Williams
1995, Brooke 2004, Shirihai 2008, Ganter & Gaston, kapitel
4). I modsætning til Antarktis er de arktiske havområder
inddelt i en Stillehavs- og en Atlanterhavszone, hver med
deres egen evolutionære historie, således at mange arktiske slægter er repræsenteret med forskellige arter i de to
havområder. Også de marine fødekæder i de to polarområder adskiller sig fra hinanden (Smetacek & Nicol 2005).
Tilsammen har økosystemets struktur, havets udstrækning samt tilstedeværelsen af mennesker og rovpattedyr
i Arktis resulteret i store forskelle i struktur, sammensætning og funktion mellem både marine og terrestriske
økosystemer i Arktis og Antarktis.
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Tabel 1. Udvalgte karakteristika for arter, der forekommer i Arktis, efter taksonomisk gruppe. Oven i disse kommer yderligere mindst
7.100 beskrevne og endnu ubeskrevne endoparasitter samt flere tusinde mikroorganismer.
Grupper

Antal arter
i Arktis

Andel ifht.
samlet global
antal

Primært
arktiske arter

Truet, sårbar eller
udrydningstruet
iht. IUCN

Uddød i
historisk tid

Landpattedyr

67

1%

18

1

0

Havpattedyr

35

27%

11

13

1

Land- og ferskvandsfugle

154a

2%

81a

17

0

Havfugle

45a

15%

24a

3

0

0

0

Padder/krybdyr

6

< 1%

0

127

1%

19

Saltvandsfisk

ca. 250b

1%

63

4c

Land- og ferskvandsinvertebrater

> 4.750

Marine invertebrater

ca. 5.000
2.218

< 1%

106d

0

c. 900

6%

Ferskvands- og vandrefisk

Karplanter
Mosser
Land- og ferskvandsalger

0

> 1.700

Marine alger

> 2.300

Ikke-licheniserede svampe

ca. 2.030

Laver (lichener)
Lichensvampe

4%

< 2%

ca. 1.750

10%

ca. 350

373

> 20%

a) Omfatter kun fugle, der yngler i Arktis. b) Uden de subarktiske Bering-, Barents- og Norskehavet. c) De fleste saltvandsfiskearter er ikke blevet evalueret af IUCN.
d) Inkluderer kun arktiske endemiske arter.

Artsrigdommen er ujævnt fordelt over Arktis og varierer både med længdegrad, breddegrad og den glaciale historie. Den er også til en vis grad taksonomisk
specifik. I de fleste organismegrupper falder artsrigdommen fra Lav- til Højarktis. Områder, der ikke
blev dækket af is i løbet af den sidste istid, har højere
rigdom af karplanter, mosser, vandre- og ferskvandsfisk
samt landpattedyr (Reid et al., kapitel 3, Christiansen
& Reist, kapitel 6, Daniëls et al., kapitel 9). Området
omkring Beringstrædet og Østsibirien er særlig rigt
på arter (f.eks. planter, hvirvelløse landdyr, vadefugle

og pattedyr) sandsynligvis pga. tilstedeværelsen af
isfrie refugier i kvartærtiden (Fig. 2) i kombination
med isolation øst og vest for strædet og på øer i løbet
af mellemistider med forhøjet vandstand (Payer et
al., kapitel 2, Reid et al., kapitel 3, Ganter & Gaston,
kapitel 4, Hodkinson, kapitel 7, Daniëls et al., kapitel 9,
Ims og Ehrich, kapitel 12). Saltvandsfisk er kendetegnet
ved meget stor artsrigdom i Beringshavet men væsentligt lavere rigdom på den arktiske side af Beringstrædet
(Christiansen & Reist, kapitel 6). Mens Island og Grønland har særlig lav mangfoldighed af ferskvandsfisk og

24

Diversitetzoner (DZ): Antal arter pr. 10.000 km2
DZ 1

< 20 arter

DZ 5

1.000-1.500 arter

DZ 9	  4.000-5.000 arter

DZ 2

20-200 arter

DZ 6

1.500-2.000 arter

DZ 10	  > 5.000 arter

DZ 3

200-500 arter

DZ 7

2.000-3.000 arter

DZ 4

500-1.000 arter

DZ 8

3.000-4.000 arter

Figur 1. Fordelingen af verdens artsrigdom af karplanter (fra Settele et al. 2010; trykt med tilladelse fra Pensoft Publishers).

landpattedyr, er Grønland rig på lavarter (Dahlberg &
Bültmann, kapitel 10). Marine bunddyr udviser størst
artsrigdom i Barentshavet/Karahavet, selvom nogle
af de sidstnævnte mønstre delvist kan skyldes mere
intensive undersøgelser i disse områder (Josefson &
Mokievsky, kapitel 8).
Selvom sammenhængen mellem mangfoldighed og
produktivitet fortsat er uklar (f.eks. Currie et al. 2004),
understøtter zoner med høj produktivitet ofte større

artsrigdom. Større arktiske floders deltaer og flodmundinger er blandt sådanne områder med stor lokal
produktivitet i kraft af flodernes tilførsel af næringsstoffer, blandingszoner og opvælding af havvand fra
dybere havområder. Disse områder har mange fiskearter bestående af blandinger af ferskvandsarter inde i
deltaerne, vandrefisk, som bevæger sig mellem ferske
og salte vande, samt kystnære marine arter, der tåler
vand med meget varierende saltindhold (Christiansen &
Reist, kapitel 6).
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Figur 2. Bering-området og andre glaciale
refugier i Arktis: Fordeling af isdække (hvid
skygge) og isfrie områder på den nordlige
halvkugle under den sidste istid for maks.
18.000 år siden (fra Ray & Adams 2001).
Bering-området er markeret med en rød oval.

2.1. Terrestriske økosystemer
Det terrestriske Arktis udgør omkring 5 % af Jordens landområder. Det meste befinder sig inden for
en relativt kort afstand af isfyldte kyster, som udgør
en femtedel af den samlede kyststrækning i verden.
Sammenlignet med de fleste andre biomer på Jorden
har det terrestriske Arktis generelt lav artsdiversitet,
hvilket kan forklares med en række egenskaber såsom
områdets relativt unge alder, lav solindstråling, ekstrem
klimatisk variation og en geografisk udstrækning, der
aftager i takt med stigende breddegrader (Payer et al.,

kapitel 2). Højarktis har en særlig lav mangfoldighed
af karplanter sammenlignet med Arktis’ lavere breddegrader (Daniëls et al., kapitel 9). På en mindre skala
kan artsmangfoldigheden dog selv her være meget høj.
I prøveflader på 25 m2 kan der f.eks. vokse næsten 100
arter af karplanter, mosser og laver (Vonlanthen et
al. 2008) med et ukendt antal andre svampe, alger og
mikrober, hvilket er et ligeså højt tal som i det rigeste
græsland i tempererede og subtropiske regioner (Daniëls et al., kapitel 9, Dahlberg & Bültmann, kapitel 10).
Når denne m
 arginale nordlige rand af Arktis kombineres med fraværet af træagtige planter og halvgræsser
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(Carex spp.), resulterer det i et af verdens mest enestående økosystemer (f.eks. Matveyeva 1998, Vonlanthen
et al. 2008, Ims & Ehrich, kapitel 12).
Terrestriske arktiske økosystemer er kendetegnet ved
en kort produktiv sommersæson, men også af store
regionale forskelle, herunder markant stejle miljøgradienter. For eksempel er der kun 500 km fra det relativt
frodige Subarktis til den højarktiske ‘ørken’ på Taimyrhalvøen i Sibirien (CAVM Team 2003, Callaghan 2005).
De afgørende træk ved det terrestriske Arktis er kølige
somre (se Boks 1) og korte vækstsæsoner, som resulterer i lav primærproduktion og reduceret biomasse
sammenlignet med sydligere breddegrader. Tilpasninger omfatter langsom vækst og lang levetid hos planter
og svampe, små sporokarper og beskedne legemsstørrelser for hvirvelløse dyr (Callaghan 2005, Dahlberg
& Bültmann, kapitel 10). Et andet særegent træk ved
store dele af Arktis er de ekstreme sæsonudsving med
forskelle på op til omkring 80 °C mellem de laveste
vintertemperaturer og de højeste sommertemperaturer
samt stærke rumlige gradienter i forhold til nord/syd
og kyst/indland. Arktiske organismer er godt tilpassede disse sæsonudsving, enten igennem deres evne
til at trække sydpå om vinteren eller pga. egenskaber,
som gør dem egnede til at klare sig i kulde og sne
(Callaghan et al. 2004a). Disse omfatter korte lemmer,
vinterhvidhed, tyk pels, fjer og fedt/spæk, frysetolerance, endogene forbindelser, der forhindrer isdannelser i
kroppen, dvale samt evnen til at overleve udtørring og

Det vigtigste element i det terrestriske
Arktis er tundra, dvs. land uden træer.
I Lavarktis kan krat og urter være knæhøje, mens vegetationen i Højarktis kun
når til anklerne.
Foto: Jeff Wilson/naturepl.com

iltsvind kombineret med en adfærd, som udnytter sneens isolerende egenskaber. Ligeledes har fastsiddende
organismer såsom planter udviklet en række individuelle strategier i forhold til at spare eller reducere tab
i biomasse og til at overleve ugunstige forhold, såsom
ukønnet formering, beskeden og kompakt vækst, lodne
eller vokslignende belægninger, positiv fotosyntesebalance ved lav temperatur og overlevelse ved ekstremt
lave temperaturer og vandindhold i løbet vinterdvalen.
Arktisk terrestrisk biodiversitet har måttet tilpasse sig
den store variation i det arktiske klima, både i form af
årlig variation (herunder ekstreme begivenheder) og
mere regelmæssige (korte eller langsigtede) klimatiske
udsving (se Walsh et al. 2011). Denne variabilitet kan
drive og evt. regionalt synkronisere udsving i dyrebestande (f.eks. Vibe 1967, Krupnik 1993, Hansen et al.
2013). År til år-variation i vejret omfatter ekstraordinært strenge vintre, meget varierende snemængder,
lejlighedsvis vinterregn og tø (is-skorpedannelse på
land, se Rennert et al. 2009), varierende tidspunkter
for snesmeltning og opbrud af havisen om foråret samt
dårligt sommervejr, herunder perioder med kraftig
vind og snefald. Der er voksende tegn på, at sådanne
begivenheder forekommer i cykliske mønstre styret
af geofysiske fænomener såsom tilstandssvingninger i
vejrsystemerne i Arktis, Nordatlanten og Stillehavet (se
Hurrell et al. 2003). Internt drevne (endogene), flerårige cyklusser med høj amplitude i dyre- og plantebiomasse drevet af trofisk interaktion i tundrafødekæder
bidrager til den tidsmæssige variation af biodiversitet
(Ims & Fuglei 2005, Ims & Ehrich, kapitel 12). Der er
sjældent et ‘normalt’ år i Arktis.

2.2. Ferskvandsøkosystemer
Det arktiske landskab er karakteriseret af mange
forskellige typer og størrelser ferskvandssystemer,
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Arktiske landskaber er geologisk set unge landskaber formet af gentagne istider, stærk vandgennemstrømning hvert år, når sneen
smelter, samt permafrost, der resulterer i alle former for vådområder og polygonjord. Luftfoto af Mackenziefloden og tilhørende
deltasøer i maj i den subarktiske del af Canada. Foto: Lance Lesack.

herunder strømmende systemer (floder og vandløb) og
mange typer stillestående vand (søer, damme) (ACIA
2005, Wrona et al. 2006, Vincent et al. 2008). Omfattende sæsonudsving og hurtige ændringer karakteriserer i mange tilfælde systemerne (Pielou 1994). En unik
kombination af klimatiske, geologiske og biofysiske
funktioner, relaterede processer i tilstødende kolde
landområder og samspillet mellem dem genererer en
bred vifte af miljømæssige forhold, som former arktiske
ferskvandsøkosystemer og adskiller dem fra dem, der
findes på lavere breddegrader.

Selvom der er talrige ferskvandsøkosystemer i Arktis,
understøtter de generelt ikke de niveauer af biodiversitet, som findes i mere sydlige områder. De regionale
antal af ferskvandsarter falder typisk markant i takt
med, at man nærmer sig polerne, selvom forskellene mellem regionerne i Arktis kan være betydelige.
Mangfoldigheden af fiskearter er generelt beskeden på
både regionale og lokale skalaer ved høje breddegrader,
selvom der eksisterer en betydelig variation af fisk på
underarts-niveau (Reist et al. 2006). Selvom arktiske
ferskvandssystemer generelt udviser mindre biologisk
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(flerårig) pakis og er kendetegnet ved sæsonmæssige
ekstremer i forhold til solstråling, isdække og tilhørende atmosfæriske variationer, temperatur og – på
shelferne – indstrømning fra store floder. Sæsonudsving i de miljømæssige forhold og Polhavets fysiografi
kombineret med dets forbindelse til Atlanterhavet og
Stillehavet igennem ‘arktiske passager’ udgør centrale
elementer, der strukturerer dets mangfoldighed af arter
og økosystemer.

mangfoldighed sammenlignet med tempererede eller
tropiske systemer, indeholder de en mangfoldighed af
organismer, der er kendetegnet af specialiserede tilpasningsstrategier i forhold til at håndtere de ekstreme
miljøforhold, de er udsat for. Eksempler på tilpasninger
inkluderer livsstrategier, som omfatter diapause og
hvilestadier, unikke fysiologiske mekanismer til oplagring af energi (dvs. fedtstoffer) og næringsstoffer, evne
til at vokse og formere sig hurtigt i løbet af den korte
vækstsæson samt forlænget levetid i forhold til mere
tempererede arter (Wrona et al. 2005).

Polhavet er lagdelt, fordi den store tilstrømning af
ferskvand fra floder og årstidsbaseret smeltning af
havis gør det øverste lag mindre salt end i andre
oceaner (Fig. 3). Overfladelagdelingen er vigtig, da
den kan begrænse tilgængeligheden af næringsstoffer fra næringsrigt dybvand til den øverste vandsøjle,
hvor den primære produktion finder sted, når der er
tilstrækkeligt med lys i løbet foråret/sommeren. I løbet
af vinteren begrænser fraværet af lys den fotosyntetisk

2.3. Marine økosystemer
Marine arktiske økosystemer adskiller sig fra andre
marine økosystemer på Jorden. Polhavet har – indtil
for nyligt, i hvert fald – været domineret af omfattende
områder med havis over store shelfområder på kontinentalsoklerne samt et stort centralt område med varig
Is
Stillehavsvand

0
Haloklin i Stillehavet
Residenstid ~10 år

200
400

Atlanterhavsvand

Residenstid
~30 år

600
Dybde (m)

Haloklin i Atlanterhavet
Residenstid ~10 år

Blandet polarlag

Residenstid
~25 år

Atlanterhavsvand

800
Bundvand i det
Canadiske Bassin
Residenstid
~300 år

1.000
2.000

A

3.000
4.000

B
Beringstrædet

A

Dybvand i Norskehavet og Grønlandshavet
Bundvand i det
eurasiske bassin
Residenstid
~290 år

Det Canadiske
Bassin

Makarovbassinet
Alfaryggen

75°

80°

85°

Amundsenbassinet

Lomonsovryggen
90°

Arktisk
dybvand

Dybvand i det
eurasiske bassin
Residenstid
~75 år

Nansen
Basin

Nansen-Gakkelryggen
85°
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Figur 4. Kort over kendte polynier. Bemærk, at visse
polynier ikke længere eksisterer pga. den reducerede
udbredelse af havis (fra Barber & Masson 2007).
Foto: yui/shutterstock.com
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drevne primærproduktion, der genoptages, når Solen
kommer tilbage, og som derfor er afhængig af breddegraden. Når der er tilstrækkeligt med lys til rådighed i
eller under isen eller på iskanter og i åbne vandområder
(f.eks. i polynier og i isfrie farvande i Barentshavet),
udvikles der korte og meget produktive fytoplankton- eller isalgeopblomstringer, som leverer energi og
materiale til dyreplankton og andre trofiske niveauer,
der også udviser omfattende sæsonudsving i forhold til
næring, reproduktion og vandringsmønstre.
De centrale arktiske havbassiner er typisk (ved tilstede
værelse af flerårig is) områder med lav produktivitet.
Nogle af de mest produktive marine økosystemer på
Jorden findes imidlertid i de ydre arktiske have (f.eks.
Barents-, Chukchi- og Beringshavet) samt i store polynier, dvs. tilbagevendende områder med åbent vand
omgivet af havis (Fig. 4). Mange arter af hvirvelløse
dyr, fisk, havfugle og havpattedyr forekommer i store
flokke og stimer på sådanne særligt produktive steder.
Interessant nok kan arktisk havis fungere som levested
for produktive mikrobielle samfund, og de dybe vande i
Polhavet har også unikke hydrotermiske vældsamfund,
der har tilpasset sig meget høje temperaturer, hvilket
understreger den række af ekstremer, som findes i
marine arktiske økosystemer.

2.4. Arktiske arter og fødekæder
På globalt plan er arktiske terrestriske økosystemer forholdsvis unge og primært udviklet i løbet af de sidste
tre millioner år (Payer et al., kapitel 2, Ims & Ehrich,
kapitel 12). Den tidlige kvartære arktiske flora omfattede arter, der udviklede sig fra høje breddegraders
skovvegetation ved at tilpasse sig koldere forhold, samt
andre, der indvandrede fra alpine levesteder i tempererede områder i Asien og Nordamerika. I løbet af
kvartærtiden blev arktiske økosystemer stærkt præget

af klimatisk historie, herunder mere end 20 cyklusser
med glaciale fremstød og tilbagetog kombineret med
tilhørende ændringer i havisdækket. I mange områder
fordrev disse omfattende ændringer biologiske samfund for derefter at gøre plads til dem igen. Derfor er
mange arktiske arter godt tilpasset klimavariationer og
ekstremer men dårligt tilpasset sekundære økologiske
stressfaktorer såsom forøget konkurrence, parasitter og
sygdomme (Callaghan et al. 2004a).
Mange arktiske dyr, svampearter og plantearter er vidt
udbredte i Arktis, og en betydelig andel har cirkumpolære forekomster. Endemiske arter, der er begrænset
til specifikke geografiske områder såsom Arktis eller dele af Arktis, findes i mange grupper af arktiske
dyr, planter og svampe. Pga. de skiftende forhold er
tilpasning og artsdannelse på lokalt plan dog sjælden
uden for Beringområdet, hvilket fører til et lavt antal
lokale endemiske arter. Blandt hvirvelløse dyr spænder
endemiske arter fra enkeltcellede amøber til de højere
leddyr såsom edderkopper, mider, springhaler og biller
(Hodkinson, kapitel 7). Blandt marine hvirvelløse dyr
er mosdyr (bryozoer) generelt kendetegnet ved begrænset spredningsevne, ligesom de udviser en forholdsvis
høj grad af endemisme (Josefson & Mokievsky, kapitel
8). Nogle indvoldsorme har også en begrænset geografisk udbredelse, der falder sammen med deres værter
– fugle, pattedyr og fisk (Hoberg & Kutz, kapitel 15).
Blandt karplanter er der over 100 endemiske arter fra
små områder, navnlig i Beringia, og endda visse planktoniske kuldetilpassede alger (Daniëls et al., kapitel 9).
Blandt svampe eksisterer der mange endemiske eller
områdebegrænsede lavarter, især på Svalbard, Grønland, Novaja Zemlja, det østlige Tjukotka og Ellesmere
Island. De fleste af disse er mikrolavarter, som vokser på
højarktiske klipper (Dahlberg & Bültmann, kapitel 10).
Blandt landlevende insekter er flere billearter endemiske
for Beringia-området i Nordøstsibirien. Flere forskel-
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Figur 5. Fordelingen af
rylearter i det cirkumpolare
område. Den mørkegrå linje
illustrerer grænsen mellem
Arktis og Subarktis.
Efter Zöckler (1998).
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lige arter fjeldørred, flere arter helt og nogle få andre
ferskvands- og saltvandsfisk er endemiske eller nærendemiske i Arktis (Christiansen & Reist, kapitel 6).
Hos fugle findes lommerne og alkefuglene hovedsageligt
i Arktis og Subarktis, mens ederfugle, måger og ryler
når deres højeste tæthed der (Fig. 5, Ganter & Gaston,
kapitel 4). Også blandt pattedyr findes en række højt
tilpassede arter næsten udelukkende i Arktis (Reid et
al., kapitel 3).
Blandt fugle kan nogle af de arktiske arter klassificeres
som havende begrænsede udbredelsesområder, dvs. arter med et samlet historisk yngleområde på mindre end
50.000 km2 (BirdLife International 2012). Blandt andre
grupper udviser flere arter dog endnu mere begrænsede forekomster. Nogle endemiske arktiske arter er
således begrænset til ét eller nogle få steder såsom den
langfinnede og den småmundede ørred, der kun findes
i søen El’gygytgyn, en tre millioner år gammel kratersø
i det centrale Chukotka (Christiansen & Reist, kapitel
6). Pattedyr med begrænset udbredelse omfatter nogle
arter af spidsmus og lemminger såsom Pribiloføens
spidsmus, Sorex pribilofensis, og Wrangeløens brune
lemming, Lemmus portenkoi, der bebor øer, som engang
var en del af en bredere landmasse, men blev isoleret
igennem stigende vandstand efter sidste istid.
Therophytes (etårige plantearter) er sjældne i Arktis
pga. korte vækstsæsoner, omfattende år til år-variationer samt næringsfattige jorde. Omvendt er polyploidi2
almindeligt på tværs af Arktis’ klarplanteflora, navnlig i de nordlige og længere isdækkede områder i det
nordatlantiske Arktis (f.eks. Brochmann et al. 2004,
Solstadt 2009). Polyploiders evolutionære succes i Arktis kan skyldes deres faste heterozygote genomer, der
kan fungere som stødpude imod krydsning og genetisk
2 Mere end to sæt kromosomer, der forekommer i en organisme.

afgivelse i perioder med drastiske klimaændringer.
Desuden er den økologiske amplitude for polypoider
bred, og de har således forbedret evne til at håndtere et
skiftende klima og tilpasse sig til mere forskelligartede
økologiske nicher sammenlignet med diploider (Brochmann et al. 2004, Daniëls et al., kapitel 9). Blandt fugle
er fjerdragtpolymorfi udbredt (f.eks. hos kjover, mallemuk, snegæs, hvidvinget måge og lomvier) måske som
følge af differentiering og introgression i løbet af de
glaciale perioder (se også Boks 17.10 i Cook, kapitel 17).
Som reaktion på ekstreme sæsonudsving vandrer mange arktiske arter med årstiderne. Dette gælder mange
fuglearter og flere havpattedyr, som helt forlader Arktis
om vinteren, mens andre, såsom rensdyr, vandrer over
lange afstande i Arktis eller til tilstødende subarktiske
områder. Navnlig trækfugle besøger Arktis for at yngle
eller søge føde i løbet af sommerens ekstreme produktivitet, både på land og i havet. Mange af dem lever
mere end halvdelen af året uden for Arktis, hvor de kan
findes i næsten alle andre dele af verden med undtagelse af indre Antarktis (Ganter & Gaston, kapitel 4).
En særlig form for vandring udføres af diadrome3 fisk,
som enten tilbringer hver sommer i havet for at fede sig
op, eller lever der størstedelen af deres liv, før de vandrer op ad floder for at formere sig i ferskvand (Christiansen & Reist, kapitel 6).
Arktiske økosystemer anses generelt for at besidde
kortere fødekæder med færre trofiske niveauer sammenlignet med andre biomer (Callaghan 2005). Denne
antagelse bliver dog i stigende grad bestridt (se f.eks.
Hodkinson, kapitel 7 og Michel, kapitel 14), og marine
arktiske økosystemer har vist sig at være lige så alsidige
som mere sydlige marine økosystemer (Smetacek &
3 Fiskenes vandring mellem ferske og salte vande.
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Nicol 2005, Josefson & Mokievsky, kapitel 8). Den antalsmæssige dominans af relativt få vigtige arter i arktiske fødekæder
kombineret med meget varierende klimatiske forhold gør dog,
at der ofte er stærke interaktioner i fødekæderne (hvilket f.eks.
fører til cyklusser på tværs af bestande) samt miljømæssigt
forårsagede udsving med omfattende effekter gennem hele økosystemer (Post et al. 2009, Gilg et al. 2012, Hansen et al. 2013).
Af samme årsag er arktiske økosystemer ustabile, hvad angår
artssammensætning og bestandstæthed, selvom de har udvist
betydelig modstandskraft over for naturlig variabilitet i Holocæn, hovedsageligt pga. arternes store udbredelse og mobilitet.
Denne mobilitet, som gør det muligt for en stor del af floraen
og faunaen at flytte sig over tid og søge nye levesteder andetsteds som reaktion på ugunstige forhold, er ofte en vigtig del
af deres tilpasning til lokalt og regionalt varierende betingelser.
Mobilitet kan være aktiv, hvor dyr opsøger nye levesteder, eller
passiv, hvilket omfatter ikke-retningsbestemt spredning af dyr,
svampe og planter via vind, smeltevand og vandløb samt lokale
havstrømme eller igennem spredning som ‘blinde passagerer’
på hvirveldyr eller større flyvende insekter. Ved planlægning af
arktisk naturbeskyttelse er det vigtigt at være opmærksom på
de store rumlige skalaer, som kendetegner mange organismers
forekomst, samt de eksisterende hindringer for mobilitet, der
påvirker den nuværende forekomst af visse arter (f.eks. havbarrierer i forhold til bevægelse af nogle landlevende pattedyr
såsom arktisk jordegern).

Hvert forår trækker millioner af fugle til Arktis
fra næsten alle dele af verden for at udnytte den
store produktion af planter og leddyr i den korte
arktiske sommer. Islandske ryler, almindelige
ryler, strandhjejler og små kobbersnepper opholder sig i det europæiske vadehav, før de letter
med kurs mod den sibiriske tundra sent i maj.
Foto: Jan van de Kam.
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3. MENNESKETS UDNYTTELSE AF
DYRELIVET GENNEM TIDERNE
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»

Det er dét, jeg gerne vil give videre til mine efterkommere:
god mad fra landet, rensdyr og fisk. Landet gør en sund
og glad.

(Rosie Paulla, Canada, 1976).

»

Årsagen til, at jeg eksisterer i dag som Inuk, er mine
forfædre, der virkelig kæmpede og overlevede på dyrelivet
og hvaler ... Når jeg tager på hvalfangst ... er der en masse ting,
der går igennem mit hoved, ikke om verden, som den er i dag,
men om den verden, vi levede i tidligere – hvor mine forfædre
kom fra. Ja – man kan næsten høre ekkoet fra fortiden, når man
jager hvaler.

(Johnny Mike, Pangnirtung, marts 1995).

Fra menneskets første ankomst til Arktis til den dag
i dag har udnyttelsen af dyrelivet været en grundlæggende forudsætning for samfundenes trivsel. Mønstre
og karakteren af udnyttelsen har varieret med tid og
sted med forskelligartede konsekvenser for biodiversiteten til følge. Udnyttelse af dyrelivet udgør stadig både
en vital forbindelse mellem mennesker og biodiversitet
samt en belastning på i hvert fald nogle bestande af
vilde dyr, mens andre stressfaktorer i dag udgør en
større trussel mod arktisk biodiversitet. Dette afsnit
indeholder en kort beskrivelse af sådanne anvendelser
og påvirkninger, fra oldtid til i dag, af oprindelige folk
og senere ankomne.

Havpattedyr har i årtusinder været altafgørende for inuitter og de øvrige arktiske
kulturer. Kød og spæk anvendes fortsat til
fødevarer til mennesker og hunde, spæk til
lys og varme og skind og knogler til tøj og
værktøj. Sælkød er stadig værdsat føde.
Foto: Carsten Egevang/ARC-PIC.com
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Mennesker i Arktis har fanget vilde dyr i årtusinder, og
vilde pattedyr, fugle, fisk og planter har haft stor ernæringsmæssig såvel som kulturel betydning (Huntington
et al., kapitel 18). Arktiske kulturer har været mere afhængige af jagt end mennesker i næsten en hvilken som
helst anden del af verden pga. den begrænsede tilgængelighed af spiselige vilde planter som supplement til jagede arter. Nogle arter, såsom bjørne og hvaler, har stor
symbolsk betydning i de arktiske kulturer, og fangst
af vilde dyr er dybt forankret i arktiske befolkningers
selvopfattelse. Selvom traditionel føde typisk tegner
sig for en mindre del af de oprindelige folks kost i dag
(Hansen et al. 2008, Vaktskjold et al. 2009, Wheeler et
al. 2010, se også Huet et al. 2012), er biodiversitet og
det naturlige miljø stadig altafgørende for arktiske befolkningers trivsel og leverer ikke blot mad, men også
grundlaget for social identitet, kulturel overlevelse og
åndeligt liv (Huntington et al., kapitel 18).
Indfødte kulturer og teknologier gjorde det muligt for
mennesker at trives i Arktis og håndtere en høj grad af
miljømæssig ustabilitet. Arktis har dog færre ressourcer og færre alternativer i tilfælde af knaphed sammenlignet med subarktiske og boreale områder, hvilket
medfører større risiko for mistrivsel pga. ændringer i
vejrmønstre eller bestande af vilde dyr. Som en af konsekvenserne viser arkæologiske undersøgelser, at hele
kulturer er forsvundet, sådan som det gentagne gange
er sket i Grønland og det canadiske Arktis (Born &
Böcher 2001). Knaphed og endda hungersnød har været
en permanent del af livet i store dele af Arktis helt op i
moderne tid.
Kombinationen af klimaændringer og jagt medførte
sandsynligvis store forandringer i arktisk biodiversitet i
slutningen af kvartærtiden (Lorenzen et al. 2011). I flere årtusinder var befolkningstætheden imidlertid så lav

i de fleste dele af Arktis4 – og transportmidler og jagt
så begrænsede – at betydelige menneskelige påvirkninger af dyrebestande sandsynligvis har været begrænset
til en række længelevende og langsomt reproducerende
arter sammen med let tilgængelige kolonier af ynglende
havfugle og havpattedyr (se f.eks. Krupnik 1993 og
Freese 2000). Det er også sandsynligt, at jagten havde
markant indvirkning på adfærden hos arter i form af
øget skyhed over for mennesker, mens de fleste arter
forblev relativt lidt påvirkede.
I arktiske kulturer betragtes menneske/miljø-interaktion ofte som et forhold mellem det enkelte menneske og
dyrene. Eksempelvis formanes jægere om at behandle
nedlagte dyr godt ved at udnytte dem fuldt ud, opbevare dem korrekt og respektere deres ånd. Mens en sådan
praksis utvivlsomt bidrager til trivsel i arktiske samfund
og måske har bidraget til at opretholde dyrebestande,
bør de ikke udelukkende fortolkes i lyset af moderne
bevaringsprincipper baseret på videnskabelig forståelse
af bestandsdynamik, reproduktionsevne og behov for
levesteder (se f.eks. Berkes 1999). I stedet skal sådanne
praksisser forstås som en del af de kulturer og videnssystemer, hvori de blev praktiseret, ligesom de kan
indarbejdes i nutidens bevaringsindsats.
Opfattelsen af bæredygtigheden af forhistoriske arktiske folks høst af pattedyr, fugle og fisk varierer betydeligt. Videnskabelige arbejder af f.eks. Berkes (1999)
og Krupnik (1993) repræsenterer henholdsvis ‘antropologiske’ og ‘naturvidenskabelige’ synspunkter. Der
4 Med den mulige undtagelse af områder med rensdyravl i
det nordlige Eurasien, som i vid udstrækning er afhængig af
boreale ressourcer, var de tættest befolkede arktiske områder
sandsynligvis de højproduktive kyster omkring Beringstrædet
og Davis Strædet (Sydvestgrønland), beboet af Inuit og Yup’ik
(se AMSA 2009).
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Fisk har været en vigtig ressource for alle arktiske folk i
tusindvis af år. Fjeldørreder.
Foto: Carsten Egevang/ARCPIC.com

eksisterer veldokumenterede eksempler på
bæredygtig fangst i nord, selvom de fleste af
disse kommer fra subarktiske og boreale områder (Berkes 1999, Mustonen & Mustonen
2011, Christiansen & Reist, kapitel 6), hvor
folk har kunnet vælge mellem alternative
ressourcer. Som Krupnik (1993) udtrykker
det: “I modsætning [til Arktis] synes der ikke
at eksistere en parallel til overudnyttelsesstrategien [i Arktis] blandt jægerne og fiskerne i de nordlige skove eller den tempererede
kystzone, fordi ressourcerne i floddalene og
langs kysterne er langt mindre prægede af
ustabilitet og uforudsigelighed.” Ligeledes
har folk i den subarktiske del af Færøerne og
Island praktiseret omfattende regulering af
fangst af fugle og æg i havfuglekolonier med
henblik på at forebygge overudnyttelse af
denne meget vigtige ressource (se f.eks. Nørrevang 1986 and Olsen & Nørrevang 2005).
Rent faktisk fangede mennesker i Arktis
mere, end de konsumerede – og af gode
grunde (Krupnik 1993). Levevilkårene i
Arktis – dvs. blandt mennesker uden adgang
til alternative boreale ressourcer – har altid
været så uforudsigelige, at det har været en
nødvendig strategi at udnytte enhver mulighed for at sikre så meget føde og andre materialer som muligt som forråd i forbindelse
med evt. fremtidig knaphed (se også Meltofte
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2001). Dyrene blev fanget både til øjeblikkelig brug
og til depoter til brug i perioder med knaphed. Hvis
vigtige lokale ressourcer blev opbrugt, var der desuden
oftest mulighed for at flytte andre steder hen.5
Indvandringen af folk fra syd, især fra det 17. århundrede og frem, forøgede presset på flere bestande af
vilde dyr markant. Kommerciel hvalfangst og andre nye former for udnyttelse resulterede i markant
tilbagegang for flere bestande af havpattedyr. Under
hvalfangstæraen blev to hvalbestande – den atlantiske
gråhval og den nordøstatlantiske nordkaper – udryddet
(Krupnik 1993, Nowak 1999, Reid et al., kapitel 3). Enkelte arter, der allerede var reducerede pga. lokal jagt,
blev udryddet af de nyankomne. De sidste bestande af
Stellers søko blev således udryddet af sydfra kommende
ekspeditioner og hvalfangere (Doming 1978, Turvey &
Risley 2006). Gejrfuglen i Nordatlanten mødte en lignende skæbne i løbet af det 19. århundrede (Nettleship
& Evans 1985, Meldgaard 1988). Senere kom kommercielt udnyttede fiskebestande under pres, hvilket de har
været indtil for nylig, da mere effektive forvaltningstiltag blev implementeret de fleste steder, selvom bifangst
og fordelingen af kvoterne stadig er problematisk for
nogle bestande; navnlig for visse oprindelige folk (FAO
2005, Christiansen & Reist, kapitel 6, Michel, kapitel
14, Huntington, kapitel 18, se også afsnit 5.1.2, der
indeholder et sammendrag af fangstens indvirkninger
og udviklingstendenser i forhold til biodiversitet).
For de mange arktiske arter såsom fugle og hvaler, der
vandrer til sydlige overvintringsområder, har jagt og
ødelæggelse af levesteder uden for Arktis forøget pres5 Hungersnød behandles ikke her, eftersom den oftest skyldtes
ugunstig havis eller andre klimatiske forhold i visse år eller
perioder, hvilket reducerede tilgængeligheden af bytte (se f.eks.
Vibe 1967, Krupnik 1993).

set, så det i nogle tilfælde er mere alvorligt end i Arktis.
Alvorlige eksempler herpå er den sandsynlige udryddelse af eskimospoven pga. jagt og habitatændringer,
som primært fandt sted sent i det 19. og det tidlige 20.
århundrede (Ganter & Gaston, kapitel 4), og den stærkt
truede skeryle i Østsibirien, der lader til at være på
udryddelsens rand pga. jagt og reducerede levesteder i
dens overvintringsområder i Sydøstasien (Zöckler et al.
2010).
Mens arktisk biodiversitet i tusinder af år har været
grundlaget for menneskelige kulturer i næsten alle dele
af Arktis, kan nutidens fangst af levende ressourcer i
Arktis ikke skabe tilstrækkelig indkomst til at understøtte en moderne livsstil på tværs af hele samfund eller
områder. Adgang til yderligere indtægter fra råstofaktiviteter eller tilskud fra sydlige samfund (overførselsindkomster) er således nødvendige for at kunne opretholde
en levestandard, som anses for grundlæggende i det 21.
århundrede (Duhaime 2004), hvilket har konsekvenser
for biodiversiteten og den menneskelige brug heraf. I
store dele af Arktis vil betydningen af arktisk biodiversitet for de menneskelige samfund således i stigende
grad fokusere på kulturelle og etiske værdier, herunder
aktiviteter såsom voksende turisme (se f.eks. Hvid 2007
og Huntington, kapitel 18). Fangst af vilde dyr har dog
stadig betydning i forhold til at sikre folk imod udsving
og ustabilitet pga. den monetære økonomi, således som
det var tilfældet efter Sovjetunionens fald (Duhaime
2004).

Arktisk og subarktisk fiskeri er blandt verdens
rigeste som her i Vestgrønland.
Foto: Anders Skov Hansen/ARC-PIC.com
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Massefangster på op til 3.000 afslåede gæs ad gangen og op til 26.000 afslåede ænder i løbet af tre døgn fandt sted i det nordlige
Eurasien langt ind i det 20. århundrede, hvilket formentlig bidrog til de kritisk lave bestande i midten af århundredet (fra Storå 1968).

Havfiskeri udgør en vigtig undtagelse fra denne tendens
forstået på den måde, at nogle af de mest omfattende
fiskerier på Jorden findes i nordlige områder, dvs. navnlig langs grænserne mellem Arktis og Subarktis. Disse
kommercielle fiskerier udgør millioner af tons årligt,
herunder over 10 % af den globale fangst af saltvandsfisk målt i vægt og 5,3 % af krebsdyrfangsten til en
økonomisk værdi af milliarder af dollars (Christiansen
& Reist, kapitel 6, Michel, kapitel 14, Huntington,
kapitel 18). Derimod er fangst af andre arktiske arter
end fisk og skaldyr – selvom det er en vigtig del af de
sæsonbestemte aktiviteter og en ernæringskilde for

mange mennesker i Arktis – en væsentlig indtægtskilde
for et stadigt faldende antal mennesker (Huntington et
al., kapitel 18).
Den historisk set hurtige befolkningstilvækst i andre
dele af verden skyldes primært udviklingen af landbrug med den efterfølgende industrielle revolution og
moderne lægemidler. Takket være disse nyskabelser
har sydlige samfund kunnet øge befolkningstætheden
med flere størrelsesordener og samtidigt – i de fleste
dele af verden – hævet levestandarden til hidtil ukendte
niveauer. Dette var ikke muligt i Arktis, eftersom ‘bæ-
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reevnen’ af arktisk biodiversitet ikke kunne understøtte
tætte befolkningsgrupper. I stedet er den seneste arktiske befolkningstilvækst et resultat af forøget integration
med sydlige økonomier og samfund, herunder indførelsen af moderne medicin og teknologi (såsom rifler)
kombineret med forebyggelse af udbredt sult og død i
perioder med dårlig jagt. Eksempelvis er befolkningen i
Grønland vokset med en faktor 10, siden der blev etableret kontakt med Europa for næsten 300 år siden (Born
& Böcher 2001, Danmarkshistorien.dk 2012). Inden for
denne generelle tendens har der været lokale og regionale fald i befolkningstallet som resultat af påvirkninger
fra kommerciel udnyttelse, miljømæssig variation og
økonomiske nedgangstider. Adskillelsen af menneskelige
befolkningstal fra den lokale bæreevne og fremkomsten
af kommerciel jagtpraksis, der kastede højere fangster
af sig, førte imidlertid til alvorlig overudnyttelse af flere
dyrebestande som f.eks. hvalros og en række havfuglearter i Vestgrønland (Merkel 2004a, Witting & Born
2005, Reid et al. Kapitel 3, Ganter & Gaston kapitel 4).
Menneskelig interaktion med arktiske dyr er ikke begrænset til jagt og fiskeri. I visse tilfælde er mennesker
byttedyrene, således som det er tilfældet for bidende
fluer og især myg. Arktiske økosystemer udgør ideelle
akvatiske ynglesteder for disse insekter. Mens diversiteten af myggearter generelt er beskeden, når enkelte
arter ofte så høje tætheder om sommeren, at de gør
tilværelsen uudholdelig for mennesker og mange andre
hvirveldyr. Hærgen af myg ændrer adfærdsmønstre hos
både mennesker og andre hvirveldyr, herunder rensdyr. En konsekvens af stigende mængder myg ses i den
eksplosive fremkomst af infektioner af nematoder, der
i løbet af de sidste 10 år har forårsaget massedødelighed blandt rensdyr i subarktisk Finland, hvilket udgør
en direkte trussel mod fødevaresikkerheden (Hoberg
& Kutz, kapitel 15). Det forudses, at sådanne flygtige
begivenheder i forbindelse med højere temperatur og

fugtighed kan blive mere og mere almindelige pga. accelereret opvarmning på høje breddegrader. I øjeblikket
er der ingen væsentlige patogener, som overføres af
arktiske myg, men eftersom klimaet bliver varmere, er
der risiko for udbredelse af flere insektbårne sygdomme
hos mennesker og andre hvirveldyr i Arktis. Indvirkningerne af den fremtidige opvarmning på bidende
insekter er dog meget usikre, eftersom de afhænger af
samspillet mellem insekternes livscyklus, temperatur,
nedbørsmønstre og tundrahydrologi.
Rensdyrhold i Eurasien er en af de mest omfattende
former for menneskelig interaktion med tundraøkosystemer. Både driftspraksis (områdeudnyttelse og
vandringsmønster) samt tæthed af dyr (bestandsstørrelse) har betydning for effekten af græsning. Betydelige stigninger i bestandsstørrelser i både det nordlige
Fennoskandia og på Yamal-halvøen er forbundet med
store konsekvenser for vegetationen, også i relation til
halvtamme rensdyrs potentielle reduktion af klimabetinget spredning af høje buske på tundraen (Ims &
Ehrich, kapitel 12).
Menneske/dyreliv-interaktion omfatter også aktiviteter
som fugleobservation og turisme. Omfanget af disse
aktiviteter er stigende i Arktis, navnlig pga. det forøgede antal togter med krydstogtskibe (AMSA 2009).
Turismen kan øge kendskabet til arktisk biodiversitet
og støtte bevaringen heraf, men hvis den ikke forvaltes omhyggeligt, kan den også føre til forstyrrelser af
dyr, især i områder med høje koncentrationer såsom
fuglekolonier eller landgangspladser for havpattedyr,
som udgør enestående muligheder for naturoplevelser
og dermed tiltrækker besøgende. Tilstedeværelsen af
turister kan også interagere med traditionelle aktiviteter omkring jagt, fiskeri og rensdyravl, eftersom disse
aktiviteter i et vist omgang konkurrerer om de samme
steder eller ressourcer.
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4. STATUS OG UDVIKLINGS
TENDENSER FOR ARKTISK
BIODIVERSITET
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En nøjagtig redegørelse for status og udviklingstendenser for arktisk flora og fauna er umulig bortset fra
for nogle relativt få velundersøgte hvirveldyr (se Boks
5 om Arctic Species Trend Index). For mange arter
eller artsgrupper har vi data om forekomst og sommetider også tæthed, men vi mangler historiske data
for at kunne vurdere udviklingen. Desuden afspejler
mange kortsigtede ændringer cykliske mønstre snarere
end langsigtede stigninger eller fald. Blandt de bedst
kendte af disse cykliske mønstre er dem, der kendes fra
arktiske lemminger og lemmingafhængige rovdyr med
deres karakteristiske cyklusser på 3-5 år (Reid et al.,
kapitel 3, Ims & Ehrich, kapitel 12). Rensdyrbestande
kan også svinge i løbet af årtier, hvilket gør det vanskeligt at skelne naturlig variation fra nye påvirkninger
såsom industrialisering eller klimaændringer. For visse

Rugende islandsk ryle efter et
snefald ved Kap Sterlegova, Taimyr,
Sibirien, 27. juni 1991. Denne vadefugl repræsenterer den talmæssigt
mest dominerende og artsrige
gruppe af fugle på tundraen samt
de barske forhold, disse hårdføre
fugle lever under i Højarktis.
Foto: Jan van de Kam.
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Boks 5.
Arctic Species Trend Index
Mike Gill, Circumpolar Biodiversity Monitoring Program, Environment Canada

1. Arctic Species Trend Index: Opdatering fra 2011

Udviklingen i bestandsstørrelserne af forskellige arter
siger meget om bredere forandringsmønstre for biodiversitet. ASTI (Arctic Species Trend Index), som er udviklet til
dette formål, anvender bestandsdata (indekser) for 890
populationer af 323 arter hvirveldyr (37 % af de kendte
arktiske hvirveldyrearter) ved brug af 1970 som basisår.
Det er den arktiske del af et globalt indeks for hvirveldyr,
LPI (Living Planet Index). ASTI-datasættet kan bruges til at
nå dybere ned i materien og iagttage mønstre inden for
grupper af arter samt at se på, hvordan disse tendenser
er relaterede til andre ændringer i de arktiske økosystemer (f.eks. pelagiske fisk og den arktiske oscillation (se
nedenfor)).

1.1.	De gennemsnitlige bestande af arktiske hvirveldyr
steg fra 1970 til 1990, hvorefter de har været
nogenlunde stabile frem til 2007.
1.2.	Når bestandsstørrelserne grupperes efter brede
økozoner, tegner der sig et andet billede, hvor
bestandene af lavarktiske arter øges langt hurtigere
i løbet af de første to årtier sammenlignet med
højarktiske og subarktiske arter. Det lavarktiske
indeks har stabiliseret sig siden midten af 1990’erne,
mens det højarktiske indeks ser ud til at have kommet
sig i de seneste år, og det subarktiske indeks har
været faldende siden et højdepunkt i midten af
1980’erne.
1.3.	Tendensen for marine arktiske arter svarer til det
overordnede ASTI, mens tendensen for terrestriske
arter viser et helt andet mønster – et støt fald
efter begyndelsen af 1990’erne til et niveau under
udgangspunktet fra 1970 i 2005.

Nyere analyser har kastet følgende hovedkonklusioner af
sig:
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Boks 5 Figur 1. Sammenligning af treårs glidende
gennemsnit for CBMP’s indeks over pelagiske arktiske
fisk og den arktiske oscillation (AO). Oscillationsdata
fra: esri.noaa.gov/psd/data/correlation/ao.data
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2. Sporing af tendenser i marine arktiske hvirveldyr

3. Sporing af tendenser i tid og rum

2.1.	Tendensen for havfisk minder i høj grad om
tendensen for alle marine arter, hvilket vil sige
stigende fra 1970 til omkring 1990 med efterfølgende
stabilisering. Dette indikerer, at ASTI i høj grad
påvirkes af fisketendenser. Samlet set er tendensen for
havpattedyr også øget, mens havfugle udviste mindre
ændring.
2.2.	De tre oceanområder, Stillehavet, Atlanterhavet
og Polhavet, afveg markant i forhold til den
gennemsnitlige bestandsudvikling med et samlet fald
i Atlanterhavet, en beskeden gennemsnitlig stigning
i Polhavet og en markant stigning i Stillehavet.
Disse forskelle synes i høj grad drevet af variationen
i fiskebestandene – idet der ikke var væsentlige
regionale forskelle for fugle eller pattedyr.
2.3.	Bestandene af pelagiske fisk lader til at variere i
en cyklus på omkring 10 år. Disse cyklusser var
kendetegnet af en stærk korrelation med omfattende
klimaudsving. Se Boks 5 Fig. 1.
2.4.	ASTI-datasættet indeholder bestandstendenser
for ni marine is-associerede arter. Der var blandede
tendenser blandt de 36 bestande af disse arter, og lidt
over halvdelen udviser en overordnet tilbagegang.
2.5.	Området omkring Beringshavet og Aleuterne (BSAI) i
Stillehavet er godt undersøgt, hvilket giver mulighed
for at udforske udviklingen i yderligere detaljer. Siden
1970 er bestandene af havfisk og havpattedyr i BSAI
samlet set forøget, mens bestanden af havfugle
er gået tilbage. Siden slutningen af 1980’erne er
tætheden af havpattedyr dog faldet, samtidig med at
tætheden af fisk stort set har stabiliseret sig.

3.1.	Analysen af det samlede ASTI-datasæt (1951 til
2010) begyndte med en evaluering af data for
bestandsudvikling for hvirveldyr fra hele Arktis. De
kort, denne analyse har afstedkommet, bidrager med
nyttige oplysninger i forhold til at afdække huller og
definere prioriteter for programmer til overvågning af
biodiversitet.
3.2.	Kortlægningen af tendenser for bestandene af
hvirveldyr giver oplysninger om forandringsmønstre
inden for biodiversitet i tid og rum, især ved
undersøgelse på regionale niveauer.
3.3.	Forståelsen af årsagerne bag forandringer i
bestandene af arktiske hvirveldyr kan forbedres
ved at udvide analysen af ASTI-dataene til at
omfatte geodata vedr. variable, som repræsenterer
forandringsfaktorer for biodiversitet.
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Hvis man tager de geografiske mønstre i tendenserne
for arktisk biodiversitet i betragtning, kan ASTI
ikke blot bruges til at evaluere områder med
potentielle beskyttelsesproblemer i Arktis men
også til at analysere vores aktuelle og historiske
overvågningsdækning. ASTI omfattede over 366
lokaliteter med tendensinformation, men placeringen
af disse lokaliteter var ikke jævnt fordelt over det
arktiske område. Overvågningen var koncentreret
omkring Beringshavet, det nordlige Skandinavien
og Island, med mindre fintmasket overvågning i
det nordlige Canada, det nordlige Rusland og det
nordlige Grønland (se Boks 1.4 Fig. 2). Dette mønster
afspejler stort set realiteterne i fjerntliggende
områder med lav befolkningstæthed, hvor der er
begrænset dækning med overvågningsprogrammer.
I forbindelse med undersøgelsen af områder med
mange bestande i tilbagegang, viste Labradorhavet,
Queen Elizabeth-øerne og det nordøstlige Sibirien
sig at være tre områder med markant tilbagegang.
Ved en analyse af procentdelen af de 366 lokaliteter
med stigende eller stabile bestande pr. årti, iagttager
vi fortsat et fald i andelen af stabile eller stigende
bestande fra 1950’erne til 2000’erne. Efter en analyse
af hovedformålet med de overvågningsprogrammer,
der har tilvejebragt disse data, lader det ikke til, at en
tendens i retning mod stigende overvågning af arter
med beskyttelsesbehov (f.eks. arter i tilbagegang) kan
forklare denne tendens.

Boks 5 Figur 2. Fordeling af lokaliteter med
tidsseriedata for bestande indenfor CAFF’s
politiske samarbejdsområde (rød linje).

arter, der samles i større koncentrationer på bestemte
årstider, er det lettere at overvåge bestandene. Som
eksempler kan nævnes kælvningsområder for rensdyr
og hvidhval, områder med sælunger samt gåse- og
havfuglekolonier. Derudover kan trækfugle, der yngler
spredt, samle sig under trækket eller om vinteren i
sydlige raste- og overvintringsområder, hvilket muliggør tilfredsstillende overvågning uden for Arktis (f.eks.
vadefugle og visse rovfugle). Af samme årsag er nogle af
de arter, hvis bestandsændringer er bedst kendt, stærkt
sociale – i hvert fald i en del af året. Arter, der lever
enkeltvis eller meget spredt, er meget vanskeligere at
overvåge og udgør en uforholdsmæssig stor andel af de
arter, der mangler information om. Dette afsnit giver
en oversigt over den aktuelle viden om taksonomiske6
grupper, økosystemer og funktionelle grupper i overensstemmelse med kapitlerne i nærværende rapport.
Der findes ca. 67 landlevende og 35 marine pattedyr
arter i Arktis, hvoraf 19 landlevende og 11 marine
arter er mere eller mindre begrænset til Arktis (Reid
et al., kapitel 3). Det er omkring 2 % af alle verdens
pattedyrearter. Arktiske pattedyr er ujævnt fordelt med
flere arter og generelt højere tætheder i lavarktiske
sammenlignet med højarktiske områder i de samme
regioner (Fig. 6). Områder, der ikke blev dækket af is
(f.eks. Bering-området) under sidste istid, har nu den
største tæthed af landlevende arter (Fig. 6). Blandt
havpattedyrene er artsrigdommen størst omkring de
lavarktiske passager, som dyrene udnytter på deres
vandringer til og fra tempererede farvande. Fra historisk tid eksisterer der flere eksempler på bestands- og
udbredelsesændringer blandt arktiske pattedyr, hvor
påvirkning fra mennesker har spillet en væsentlig rolle.
6 Taksonomi er videnskaben om identifikation og navngivning af
arter og andre systematiske grupper af organismer samt inddeling af dem i et klassifikationssystem.

50

40

Lavarktis
Højarktis

35
30

Antal arter

25
20
15
10

Figur 6. Antallet af landpattedyrearter, der lever i Lav- og Højarktis i hver af de cirkumpolare
arktiske regioner.
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Overudnyttelse har forårsaget udryddelse af én art,
Stellers søko, samt regional udryddelse af rovdyr som
ulv. Overdreven kommerciel fangst udryddede den
atlantiske gråhval og den nordøstatlantiske nordkaper. I
nogle områder reducerede ikke-kommerciel overudnyttelse bestande af hvalros og hvidhval til lave niveauer,
men indførelsen af kvoter har efterfølgende medført
fremgang for visse bestande. Mennesker har flyttet
moskusokser rundt i Arktis og genetableret historisk
udryddede bestande såsom dem i arktisk Alaska og
Nordøstsibirien. Den faldende udbredelse og den kortere varighed af havisdækket pga. klimaændringerne har
resulteret i nedsat overlevelse og kondition hos nogle isbjørnebestande. Voldsomme og hyppigere overisninger
efter frysende regn og vintertø har forårsaget nedgange
i nogle bestande af moskusokser og rensdyr. Opvækst
af buske på lavarktisk tundra har muliggjort, at både
eurasisk og amerikansk elg samt sneskohare har bredt
sig yderligere ind i Lavarktis. Lemmingcyklussernes
amplitude og frekvens har ændret sig i visse arktiske
områder, sandsynligvis pga. klimaændringernes effekt
på tidspunktet for og karakteren af opbygningen af snedækket om efteråret. Den røde rævs ekspansion mod
nord på bekostning af polarræven er blevet tilskrevet et
varmere klima, men nye oplysninger tyder på, at affald
fra mennesker er en medvirkende årsag. Senest har flere
vilde rensdyrbestande udvist markante bestandsreduktioner, sandsynligvis pga. naturlige udsving, klimafremkaldte bestandssammenbrud og overudnyttelse, mens
andre bestande vokser. Blandt landpattedyr betragtes
kun Pribiloføernes spidsmus som truet i henhold til
IUCN-kriterierne.
To hundrede fuglearter, omtrent 2 % af verdens
samlede antal fuglearter, optræder regelmæssigt i
Arktis (Ganter & Gaston, kapitel 4). De fleste af disse
er svømmefugle, vadefugle og havfugle, mens der er relativt få spurvefugle. Området omkring Beringstrædet
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Havfugle er prominente medlemmer af marine arktiske økosystemer. Foto: Ole J. Liodden, polarlomvier.

er rigest på arter og har også de højeste bestandstætheder for flere forskellige vadefuglearter. De fleste arter
tilbringer kun nogle få sommermåneder i Arktis, men
spreder sig til stort set alle andre dele af Jorden i den
nordlige vinter. Bestandsudviklingen blandt arktiske
fugle er bedst kendt for gæs og havfugle. De fleste ynglende gåsebestande i Arktis er gået frem i løbet af de
seneste 30-50 år, og mange af dem er ved at genetablere sig efter lave bestande i midten af det 20. århundrede. Gæs, der yngler i det østlige russiske Arktis og
overvintrer i Østasien (primært Kina), er en undtagelse
med kraftige fald i slutningen af det 20. århundrede.
Ligeledes har otte vadefuglearter, der yngler i Arktis og
trækker igennem Østasien for at overvintre i Australien, haft voldsomme tilbagegange i løbet af de sidste ca.
25 år. Næsten alle arktiske vadefuglebestande i Vestpalæarktis lader dog til at være stabile eller voksende,

mens omkring en tredjedel af de vadefuglebestande,
der yngler i det amerikanske Arktis, måske er faldende.
Adskillige arktiske havfuglebestande synes at være
aftaget i løbet af de seneste årtier (f.eks. polarlomvie og
ismåge), hvilket også gælder for flere bestande af havdykænder. Bestandsstørrelser og -ændringer for mange
trækkende arktiske fugle påvirkes af overudnyttelse,
forstyrrelser og mistede levesteder uden for Arktis, og
udryddelsen af eskimospoven hovedsagelig som følge
af jagt i dens raste- og overvintringsområder, udgør et
dystert eksempel herpå. Ligeledes er der tegn på, at den
kritisk truede skeryle står over for udryddelse pga. tab
af levesteder og fangst i dens overvintringsområder i
Sydøstasien, mens forstyrrelser og dødelighed i rasteog overvintringsområderne sandsynligvis bidrager til
den truede status for dværggås, rødhalset gås, alaskaspove og snetrane.
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Enkelte padder og krybdyr forekommer i Arktis, som f.eks. denne
spidssnudede frø fra Eurasien. Foto:
Konstantin Mikhailov/naturepl.com

Pga. fysiologiske begrænsninger hos disse koldblodede
dyr er padder og krybdyr fåtallige i Arktis og findes
kun langs den sydlige periferi (Kuzmin & Tessler,
kapitel 5). Kun udbredelsen af fem primært boreale og
tempererede padder – fire i Eurasien og én i Nordamerika – sammen med et enkelt eurasisk firben strækker sig ind i Arktis, og alle betragtes som stabile. Der
mangler dog bestands- og forekomstdata fra de fleste af
deres arktiske levesteder.
Ca. 250 saltvands- og 127 vandre- og ferskvandsfiskearter findes i arktisk hav- og ferskvand (Christiansen
& Reist, kapitel 6). Tilsammen svarer de 378 fiske
arter inden for Arktis til 1,3 % af det samlede globale
antal fiskearter. Hvis de tilstødende subarktiske have
medregnes, dvs. Norskehavet, Barentshavet og Beringshavet, stiger antallet af saltvandsarter til næsten 640.
Langt den største marine fiskediversitet findes i de ‘arktiske passager’, dvs. de subarktiske have, der forbinder
Polhavet med Atlanterhavet og Stillehavet. Kun 63 arter
af saltvandsfisk betragtes som egentlige arktiske specialister, og ingen af dem anses for at være truede. Pga.
manglende data er 95 % af de arktiske saltvandsfisk
dog ikke blevet trusselsvurderede i henhold til IUCNkriterier. Stor lokal fiskediversitet findes også i de store
arktiske flodmundinger, hvor ferskvandsarter blander
sig med vandrende former og kystnære saltvandsarter.
Lokalt fiskeri af de fleste ferskvandsfisk og anadrome7
7 Anadromi er en særlig form for diadromi, hvor arter, der feder
sig op i havet om sommeren, vender tilbage til ferskvand for at
yngle og/eller overvintre.

fisk langs de arktiske kyster og under deres vandring
op ad floderne om efteråret er foregået i århundreder.
Lokal fangst er ofte ganske omfattende, og fiskene
anvendes primært som føde til mennesker og hunde.
Der findes begrænset erhvervsfiskeri i visse områder,
selvom landingerne er små sammenlignet med havfiskeri. Adskillige ferskvandsarter og vandrende arter er
opført som ‘truet i en vis grad’ i henhold til nationale
bevaringsdefinitioner svarende til IUCN-kriterierne.
I de fleste tilfælde har disse taksonomiske grupper
begrænset udbredelser i følsomme habitater, der er
udsat for menneskeskabte stressfaktorer. Der eksisterer
ingen klare tilfælde af udryddelse af arter af ferskvands- eller vandrefisk, selvom lokale bestande er blevet
udryddet i nogle områder. Sådanne bestande er ofte
unikke former, men er ikke beskrevet som særskilte
arter. For saltvandsfisk kan erhvervsfiskeriets landinger
være store – f.eks. op til to millioner tons fra en enkelt
bestand af atlanterhavssild i Nordøstatlanten. Mens sild
og andre pelagiske fiskebestande udviser negative eller
meget varierende udviklingstendenser, er den overordnede tendens for bundfisk og her specielt torskefisk
tilsyneladende stærkt positiv. I 2012 var den samlede
tilladte fangstmængde (TAC) for alaskasej i Beringshavet omtrent 1,2 millioner tons, mens TAC for atlanterhavstorsk i Barentshavet er på historiske 1 million tons.
Sidstnævnte kvote deles mellem Norge og Rusland.
Der findes op mod 4.750 arter af landlevende- og
ferskvandsinvertebrater i Arktis, repræsenterende
27 dyreklasser fordelt på mindst 16 slægter (Hodkinson, kapitel 7). Én klasse, Micrognathozoa, kendes
kun fra Grønland og den subantarktiske ø Crozet. De
mest artsrige grupper er amøber, hjuldyr, vandbjørne,
vandlopper, ostracoder, enkytræide orme, rundorme,
edderkopper, springhaler, mider og insekter. Blandt
insekterne er de ægte fluer (Diptera) den dominerende
gruppe. Mange arter mangler stadig at blive beskrevet,
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og dækningen af den kendte fauna i Arktis er meget
forskellig fra gruppe til gruppe. Jordlevende, jord-/
overflade-levende eller akvatiske taksonomiske grupper
såsom amøber og springhaler udgør ofte en betydelig
procentdel af verdens beskrevne arter (7-18 %). Derimod er den taksonomiske gruppe med en høj andel
af fritflyvende og planteædende arter, insekter, langt
mere beskedent repræsenteret (0,3 %). Forekomsten af
arktiske endemer er ligeledes meget varierende blandt
de taksonomiske grupper. Den er høj hos enkytræide
orme (19 %), mesostigmatide mider (31 %) og calanoide vandlopper (28 %), men lav hos slørvinger (0 %),
cyclopoide vandlopper (0 %), amøber (3 %) og springhaler (3 %). Nogle globalt sjældne arktiske endemiske
arter såsom bladlusene Sitobion calvulus og Acyrthosiphon
svalbardicum samt flere forskellige billearter i Beringområdet har stærkt begrænsede forekomster og synes
særligt følsomme over for menneskeskabte påvirkninger og klimaændringer. Bestandstætheden hos enkelte
hvirvelløse dyr såsom nematodeorme, springhaler og
mider kan nå titusinder til millioner pr. m2. Livscyklus
er meget varierende inden for og mellem grupperne.
Nogle bladlus producerer 2-3 generationer om året,
mens andre arter såsom nogle springhaler, mider, stankelben og møl har en livscyklus, der spænder fra tre til
otte år. Den nøjagtige livscyklus og generelle biologi er
ukendt blandt de fleste arktiske hvirvelløse dyr. Planteædende arter er forholdsvis fåtallige, men hvirvelløse
dyr spiller en væsentlig rolle i flere økosystemprocesser, især i form af nedbrydning af organisk materiale
og genanvendelse af næringsstoffer. De er afgørende
for bestøvning af mange arktiske planter og tjener
som det vigtigste fødegrundlag for mange ynglefugle
og ferskvandsfisk såsom fjeldørreden. Der er mangel
på gode kvantitative datasæt, der kan vise langsigtede
udviklingstendenser inden for arktiske hvirvelløse
bestande og samfundsstrukturer. Ikke desto mindre
tyder en voksende mængde uformelle observationer

blandt oprindelige folk og forskere på, at bestandene
af hvirvelløse dyr er under forandring. Nogle større
arter, bl.a. biller, observeres på steder, hvor de tidligere
var ukendte, og nogle steder ændrer de sæsonbestemte
mønstre for forekomst og tæthed af bidende fluer sig.
Ekskl. mikrober findes der omkring 5.000 arter af
marine invertebrater i 17 rækker (phyla) i Arktis
(Josefson & Mokievsky, kapitel 8). Disse organismer
lever i tilknytning til havis, pelagisk eller bentisk, hvor
de bundlevende er klart mest dominerende (ca. 90 %
af beskrevne arter findes der). Men eftersom der ikke
eksisterer tilstrækkeligt med prøver fra flere områder,
især det Østsibiriske Hav, det canadiske Arktis og dybe
havområder i det centrale arktiske bassin og ved den
arktisk-atlantiske grænse, forventes dette tal at vokse
væsentligt i takt med, at der gennemføres flere undersøgelser. I modsætning til de terrestriske biomer er
den hvirvelløse marine fauna ikke artsfattig i forhold til
mere sydlige biomer og udgør en mellemgruppe, hvad
angår artsrigdom. Marine leddyr, som er langt den
mest artsrige gruppe i det marine Arktis og tegner sig
for 37 % af alle hvirvelløse havdyr i Polhavet, udviser
stor artsrigdom i Arktis sammenlignet med visse tilstødende ikke-arktiske områder. Vores nuværende viden
peger dog på, at Polhavet i det store hele er et hav med
arter, der har oprindelse uden for Arktis, og der er få
endemiske arktiske arter. En af grundene til dette kan
være den lave grad af isolering af Polhavet fra tilstødende oceaner siden Pliocæn. Selvom data er begrænsede, tyder nogle undersøgelser på, at forekomsterne af
boreale arter er stigende i de arktiske farvande – herunder visse invasive arter såsom kongekrabbe i Barentshavet – med negative virkninger på indfødte arter.
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Tægen Chlamydatus pullus, der finder sin føde i
mælkebøttens blomster, på den fredede Østerli
nær Arktiske Station ved Godhavn/Qeqertarsuaq,
Vestgrønland. Foto: Jens J. Böcher.
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Purpurstenbræk er en meget almindelig plante i
spredt bevoksede områder i hele Højarktis. Den vokser tilmed på Kaffeklubben Ø i Nordgrønland, der
ligger på 83°40’ N – den nordligste plantelokalitet i
verden. Den er blandt de første planter, som blomst
rer om foråret, og er nationalblomst for Nunavut i
Canada. Foto: Erik Thomsen, Zackenberg 2003.

Blandt planterne (Daniëls et al., kapitel 9) findes
omtrent 2.220 arter af karplanter (inkl. underarter,
apomiktiske aggregater8 og kollektive arter) i Arktis,
hvilket er mindre end 1 % af verdens samlede antal.
Ikke færre end 106 arter (omkring 5 % af den arktiske
karplanteflora) er endemiske for Arktis. Næsten alle er
ikke-græsarter og græsarter med høje ploidiniveauer9.
Forekomstmønstre og økologiske karakteristika for
de indfødte arktiske karplanter betragtes stadig som
intakte, og ingen naturligt hjemmehørende arter vides
at være uddøde pga. menneskelige aktiviteter. Ingen
sådanne oplysninger er til rådighed omkring mosser
og alger. Der er registreret omkring 900 mosarter i
Arktis, hvilket er omkring 6 % af verdens samlede
antal. De forekommer i næsten alle vegetationstyper, og
lokalt dominerer de i moser, kær og snelejer. Sammen
med laver bidrager de særlig stærkt til den høje artsdiversitet i højarktiske økosystemer. Endemisme er ikke
veludviklet blandt mosser. Der findes skønsmæssigt små
4.000 algearter i cirkumpolære områder, herunder både
ferskvands- og havalger (mikro- og makroalger såsom
tang), hvilket repræsenterer omkring 10 % af verdens
anerkendte arter. Kun omkring 10 % af det samlede
estimerede antal globale algearter er dog beskrevet.
8 Gruppe af genetisk nært beslægtede mikroarter, der har ukønnet formering ved hjælp af frø.
9 Variationer i kromosomantal, der involverer mere end det
diploide antal komplette kromosomsæt.

Svampe, herunder både ‘ægte’ svampe (dvs. ikkelicheniserede svampe, her kaldet svampe) og licheniserede svampe (laver), er en af de mest artsrige grupper
af organismer i Arktis (Dahlberg & Bültmann, kapitel
10). Det kendte antal svampearter i Arktis er omkring
4.300, hvoraf 2.030 er makrosvampe med synlige
sporokarper, og 1.750 er laver. Det svarer til omkring 4
% af det nuværende kendte antal svampearter i verden,
men 10 % af det samlede globale antal lavarter alene.
På grund af deres overvejende kryptiske beskaffenhed
er svampe – især mikrosvampe – dog utilstrækkeligt
undersøgt, og den samlede svampeartsrigdom i Arktis
kan overstige 13.000. Svampe er omdrejningspunktet i
arktiske terrestriske fødekæder, eftersom karplanter i
høj grad er afhængige af mykorrhiza10 og nedbrydende
svampe i forhold til at drive nærings- og energicyklusser, mens laver såsom rensdyrlav, dvs. Cladonia (subg.
Cladina) og Stereocaulon spp., er vigtige primærproducenter. Forskellige svampearter bidrager forskelligt til
disse processer. Den igangværende ‘grønning’ af Arktis,
der drives frem af klimaændringer, vil ændre svampediversiteten og svampeøkosystemtjenesterne såsom
planters optagelse af næringsstoffer, nedbrydning og
langsigtet kulstofbinding i jorden. De fleste arter synes
at være til stede i hele det arktiske område og forekommer også i alpine områder uden for Arktis. Kun få
svampe er således endemiske for Arktis. Af laver findes
143 arter alene i Arktis, men det er sandsynligt, at de
fleste vil vise sig at være synonyme med andre arter
eller også findes uden for Arktis. Arktiske svampe er
ikke blevet evalueret for trusselsstatus, men ingen arter
betragtes som truede. I modsætning hertil er op til 296
lavarter muligvis truede, dvs. meget sjældne i Arktis og
10 Mykorrhiza er en udbredt symbiotisk relation mellem svampe
og rødder fra de fleste arktiske planter, hvor svampen får
sukker fra planten, mens planten får fordelen ved effektiv
optagelse af mineralske næringsstoffer og vand ved hjælp af
svampehyfer.
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enten endemiske (126 arter) eller også sjældne uden for
Arktis (170 arter). Alle sjældne taksonomiske grupper
kræver dog en evaluering af deres taksonomiske status.
Der eksisterer ingen data for udviklingstendenser.

Vokshatten Hygrocybe conica var. aurantiolutea er et farverigt
medlem af vokshattefamilien og vokser i græsland i lav- og subarktiske områder. Vokshatte er følsomme over for kvælstof, og
deres forekomst er kraftigt reduceret i tempererede og boreale
egne som følge af forurening med kvælstof og gødning.
Foto: Flemming Rune, Tasiusaq ved Qassiarsuk i Sydgrønland,
1987.

Mikrober, der her defineres som bakterier, archaea
og encellede eukarya (protister), er allestedsnærværende og forskelligartede medlemmer af alle biologiske
samfund med ca. en million celler pr. milliliter havvand
og de fleste typer ferskvand og bidrager til kompleksiteten af mikrobielle fødekæder med et væld af trofiske
interaktioner (Lovejoy, kapitel 11). Den historiske
tvedeling af autotrofe ‘alger’ og heterotrofe ‘protozoer’
underbygges ikke i moderne klassifikationssystemer, og
mange fotosyntetiske mikroalger (Daniëls et al., kapitel
9) er også heterotrofiske. Denne mixotrofiske livsstil er
særlig udbredt i arktisk fersk- og saltvand, hvilket gør
det muligt for fotosyntetiske organismer at opretholde
aktive bestande i løbet af vinteren og under isen, hvor
sollyset er begrænset. Faktisk bestemmer mikrobielle
samfunds interaktioner og dominerende arter i vid
udstrækning effektiviteten af den biologiske kulstofpumpe, hvor kuldioxid trækkes ned fra atmosfæren
og afsondres i dybhavet. Imidlertid er der mangel på
langsigtede og dækkende basisdata for mikrobiel biodiversitet i jord-, ferskvands- og havsystemer, hvilket i vid
udstrækning vanskeliggør forståelsen af økosystemernes struktur og modstandsdygtighed11 på både lokale
og regionale skalaer. På grund af deres lille størrelse
og ofte store bestande kan mikrober i princippet have
globale forekomster, fordi de transporteres af luft- og
vandmasser. Eftersom de for det meste ikke kan identificeres morfologisk, mangler der brugbare historiske
11 Modstandsdygtighed er et systems kapacitet til at absorbere forstyrrelser og omorganisere sig, mens det undergår
forandring, således at det stadig i væsentligt grad bevarer den
samme struktur, funktion og identitet.
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For terrestriske økosystemer ses de forventede
effekter af global opvarmning i stigende omfang i forbindelse med empiriske observationer (Ims & Ehrich,
kapitel 12). Snedækket i juni er aftaget med 17,8 % pr.
årti, siden satellitmålingerne påbegyndes i 1979 (Fig.
7), altså mere end den samtidige reduktion af arktisk
sommerhavis. Vegetationsmæssigt har tidspunktet for
vækst mv. i Arktis i løbet af de sidste 30 år udviklet
sig i retning af de forhold, der tidligere var 7 ° bredder
nærmere ækvator, mens planteblomstring nu finder
sted op til 20 dage tidligere end for 30 år siden. Som
følge heraf er den primære produktivitet og karplantebiomasse (‘grønning af tundraen’) vokset hurtigt – især
i form af forøget vækst og ekspansion af høje buske.
Andre planter, der tilhører den laveste vegetationsstratum, dvs. kryptogamer såsom mosser og laver, har
vist sig at aftage i tæthed. Tilsammen ændrer disse
strukturforandringer økosystemets funktion i form
af reduceret albedo, forøget jordtemperatur, højere
økosystemrespiration og forøget frigivelse af sporgasser. Omfanget af grønning (både tidligere begyndelse
på sæsonen og forøget plantebiomasse) som registreret
vha. satellitbilleder er dog regionalt meget uensartet,
hvilket til en vis grad kan skyldes rumlig variation i
hastigheden af klimaændringerne, men også et væld
af andre faktorer, herunder menneskeskabte stressfaktorer. Forandrede tætheder af primære planteædere
12 En heterotrof er en organisme, der er afhængig af andre organismer som fødekilde.

4

Udstrækning af snedække i juni

optegnelser, og der anvendes nye værktøjer til taksonomisk at identificere disse små arter igennem DNA
og RNA indsamlet fra miljøet. I Arktis, hvor jord‑,
ferskvands- og marine heterotrofer12 samt mikroalger
er særlig lidt kendt, er denne tilgang blevet brugt til at
identificere sandsynlig arktisk endemisme blandt mixotrofiske mikroalger og heterotrofe encellede græssere.
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Figur 7. Udviklingen i terrestrisk snedække i juni 1967-2012 i
Nordamerika og Eurasien. Værdierne er standardiserede afvigelser i forhold til gennemsnittet for 1988-2007. Kurverne er
glidende femårs gennemsnit (adapteret fra Derksen & Brown
2012). Den kombinerede effekt af tidspunktet for snesmeltningen og dermed vækstsæsonens længde er af stor betydning for
funktionen og feedbackmekanismerne i de arktiske økosystemer.

såsom lemminger, rensdyr, gæs og insekter fremmer
undertiden grønningen af tundraen og modvirker den
andre steder. Konsekvenserne af regionale kollaps af
lemmingcyklusser, menneskeskabt overflod af hovdyr
og gæs samt nye tilfælde af fænologidrevne trofiske
synkrone og asynkrone forbindelsesled er også begyndt
at blive betragtet som væsentlige påvirkninger af terrestriske fødekæder med negative følger for endemiske
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arktiske arter og positive effekter for ekspanderende
boreale arter. Blandt sådanne virkninger er mislykket
reproduktion hos rensdyr (fænologisk misforhold til
tidspunktet for fødeplanternes vækst) og hos lemmingprædatorer og deres alternative byttedyr (som følge
af sammenbrud af cyklusser) samt udbredelsen af nye
insektskadedyrearter og plantepatogener nord for skov/
tundra-overgangszonen.
Arktiske ferskvandsøkosystemer er vigtige trans
økologiske integratorer (dvs. de forbinder jord-, ferskvands- og havmiljøer) af adskillige miljømæssige og
menneskeskabte drivkræfter og stressfaktorer (Wrona
& Reist, kapitel 13). Således tjener ferskvandsøkosystemer og deres tilknyttede strukturelle og funktionelle
biodiversitet som vigtige økologiske overgangszoner
inden for og imellem økosystemer, idet de koncentrerer
nøgleprocesser og drivkræfter. Ferskvandsøkosystemer
er under hastig forandring som reaktion på effekter
fra både miljømæssige og menneskeskabte drivkræfter.
Primære faktorer, der påvirker fordelingen, forekomsten, kvaliteten og dermed diversiteten af ferskvandsøkosystemerne og de tilknyttede levesteder omfatter
klimavariationer og -ændringer, ændringer i kryosfæriske komponenter på landskabsniveau (dvs. nedbrydning
af permafrost, ændringer i sne- og isregimer) samt
ændringer af den ultraviolette (UV) stråling. Direkte
og indirekte har disse drivkræfter og samspil mellem dem løbende vist sig at påvirke typerne, antallet
og fordelingen af ferskvandsøkosystemer i Arktis og
den tilknyttede biologiske og funktionelle diversitet.
Observerede ændringer i ferskvandskemien, herunder

Arktis er rigere på vådområder end de fleste
andre biomer på Jorden. Foto: Patrick J.
Endres/AlaskaPhotoGraphics.com

øget næringsstoftilførsel (eutrofiering) i forbindelse
med frigivelsen af oplagrede næringsstoffer fra optøning af permafrost og uddybning af det aktive lag,
længere periode med åbent vand om sommeren som
resultat af aftagende isdække, højere vinter- og forårsvandtemperaturer samt øget UV-stråling har vist sig at
påvirke ressourcetilgængeligheden, produktiviteten og
de trofiske interaktioner samt ferskvandsorganismernes
dynamik. Ændringer i isregimet og forøget landbaseret
produktivitet kombineret med permafrostnedbrydning
på tundraen og tilknyttede jordskred ud i vandområderne (som begge er effekter af klimaændringer) kan
forøge ferskvandslevestedernes produktivitet, tilgængeligheden af føde og vandfugles mv. udnyttelse heraf
og derved øge den ‘naturlige eutrofiering’ af arktiske
økosystemer i søer, damme og andre vådområder.
Blandt andre sekundære miljømæssige og menneskeskabte drivkræfter, som øges cirkumpolært og påvirker
de arktiske ferskvandsøkosystems kvantitet og kvalitet,
kan nævnes øget forsuring og forurening fra deponering af industrielle og andre menneskelige aktiviteter
(spildevand, frigivelse af oplagrede miljøgifte, langtransport og bioakkumulation af miljøgifte), landskabsændringer fra menneskelig udvikling (dæmninger,
udledninger, minedrift, olie- og gasaktiviteter sammen
med etablering af lineære korridorer som veje, spor
og højspændingstracéer samt befolkningstilvækst) og
udnyttelse af ferskvandssystemer (fiskeri, vandudtag).
De arktiske have er kendetegnet ved en bred vifte af
miljømæssige forhold, herunder ekstreme temperaturer, saltholdighed, lysforhold og tilstedeværelse (eller fravær) af havis, hvilket fører til forskelligartede
marine arktiske økosystemer (Michel, kapitel 14).
Omkring halvdelen af Polhavet overlejrer shelfområder, dvs. områder med vanddybder på under 200 m på
kontinentalsoklerne, hvilket betyder, at Polhavet har de
største shelfområder i verdenshavene og tegner sig for
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Figur 8. I 1987 faldt ynglebestanden
af lomvier drastisk i Barentshavet som
resultat af et sammenfald af lave bestande
af deres foretrukne føde, atlanterhavstorsk
(i 0-gruppen), lodde og atlanterhavssild
(i 0-gruppen). Disse lave fiskebestande
skyldtes formentlig en kombination af
klimavariationer, havstrømsændringer og
overfiskeri med forskellig vægt af disse
årsager blandt arterne. Eftersom en sådan
situation med samtidig forekomst af små
bestande ikke har eksisteret sidenhen
(øverste figur), er lomviernes årlige ungeproduktion på Hornøya i Nordøstnorge
fortsat høj, og lomviebestanden på denne
ø er nu højere end før faldet (fra Erikstad et
al. 2013).
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næsten 30 % af de globale shelfområder. De arktiske
marine økosystemer gennemgår hastige ændringer af
deres kemiske, fysiske og biologiske egenskaber kombineret med et hidtil uset socioøkonomisk pres. Der er
allerede observeret forandringer i forekomst og tæthed
af vigtige arter samt drastiske effekter på samspil-
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let mellem arterne, strukturen og funktionaliteten af
havets fødekæder. Ekspansion af arter finder sted i hele
Arktis med en nordgående udvidelse af subarktiske
arters forekomst og indskrænkning af arktiske levesteder. Forskydninger i fordelingen af Stillehavets og
Atlanterhavets vandmasser påvirker allerede fordelin-
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gen af hvirvelløse dyr og fiskearter og fordelingen af
parasitter, især blandt havfugle (Hoberg & Kutz, kapitel
15). Ændringer i fordelingen af vandmasserne har
også effekter på marine subarktiske systemer igennem
transarktisk transport af marine arter (Michel, kapitel
14). Det hastige fald i omfanget af sommerhavis – et
samlet gennemsnitligt tab på 39 % i september 20102012 i forhold til gennemsnittet for 1979-2000 – sker
hurtigere end forudsagt af klimamodellerne og forventes at føre til et stort set sommer-isfrit Polhav inden
for de næste 30-40 år, hvis det fortsætter med denne
hastighed. Virkningerne af de igangværende ændringer i havisen ses på alle økosystemets niveauer – fra
sammensætningen af protistbestandene til forekomsten
af rovdyr øverst i fødekæden, såsom spækhuggere og
isbjørne. Unikke arktiske økosystemer såsom flerårig
is og årtusinder gammel shelf-is er i øjeblikket i hastig
tilbagegang. Udnyttelse af havets ressourcer er også
under forandring. Ud over en fornyet interesse for
udnyttelse af kulbrinter har visse fiskerityper også
ændret sig. F.eks. har fangsten i Vestgrønland forandret
sig – som i andre dele af Nordatlanten – fra at være
stærkt domineret af atlanterhavstorsk til dybhavsrejer
(Christiansen & Reist, kapitel 6, Michel, kapitel 14). Et
andet eksempel er de betydelige ændringer blandt fisk
og havfugle, der fandt sted i Barentshavet i slutningen
af 1980’erne (Fig. 8).
50 µm

Protostrongylus stilesi, en lungenematode, der typisk findes i
dalls får fra Brooks Range og Alaska Range i det nordamerikanske Arktis, samt i moskusokser fra Brooks Range og de arktiske
kystsletter i Alaska og Yukon i Canada. Her er haledelen på en
voksen han vist med de kønsdele, der er vigtige for artsbestemmelsen af disse mikroskopiske parasitter. Foto: E. P. Hoberg.

Parasitter udgør over 40-50 % af Jordens arter, er
integrerende elementer i alle økosystemer og er betydeligt involverede i mindst 75 % af trofiske led i fødekæderne (Hoberg & Kutz, kapitel 15). En erkendelse af
dette komplekse interaktionsnetværk er en forudsætning for at forstå den bemærkelsesværdige betydning
af parasitter i økologiske strukturer og biodiversitet.
Makroparasitter (orme og leddyr) og mikroparasitter
(vira, bakterier og protozoer) har mindst én livsfase,
der skal foregå på eller i en anden art eller vært. Para-
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sitter er taksonomisk komplekse og forskelligartede,
selv i systemer på høje breddegrader karakteriseret af
relativt enkle parasit/værtsgrupperinger, og er betydeligt mere artsrige sammenlignet med de værter blandt
hvirveldyrene, som de forekommer i. På baggrund af
globale skøn er der mellem 75.000 og 300.000 arter af
indvoldsorme, som inficerer landlevende og akvatiske
hvirveldyr. I Arktis udgør diversiteten af indvoldsorme i saltvandsfisk (ca. 3.780 arter), ferskvandsfisk
(720), fugle (1.700) og pattedyr (900) skønsmæssigt
7.100 arter, men denne værdi er et forsigtigt estimat.
Generelt aftager artsrigdommen af parasitter fra syd til
nord i terrestriske, ferskvands- og marine økosystemer,
hvilket afspejler samspillet mellem historiske processer
og aktuelle økologiske forhold. Men selv for de bedst
kendte værtsarter er der en generel mangel på langsigtede og omfattende referencescenarier for parasitdiversitet i Arktis, mens en betydelig diversitet endda
stadig ikke er blevet dokumenteret. Paradoksalt nok er
tilstedeværelse af mangfoldige parasit/værtsgrupperinger tegn på et sundt økosystem, fordi deres tilstedeværelse betyder stabilitet og opretholdelse af forbindelser
mellem fisk, fugle eller pattedyr inden for og på tværs
af komplekse fødekæder. Parasitter er særligt følsomme
over for økologiske forhold, miljømæssige ændringer,
vandringsveje og habitater, fordi transmissionen af
parasitter oftest er direkte forbundet med fødevalg og
fourageringsadfærd hos værter.

Mange arter, der er indført af mennesker, findes
i områder lige syd for Arktis og vil sandsynligvis
kunne sprede sig nordpå i et varmere klima,
hvilket vil sætte hjemmehørende arter under
pres. En af disse arter er lupin, der spreder
sig voldsomt i Island, og som også findes i
Sydgrønland. Foto: Sigurður H. Magnússon.

Relativt få invasive arter, dvs. menneskeindførte
fremmede arter, der sandsynligvis vil medføre økonomiske eller miljømæssige skader eller skade på folkesundhed, er i øjeblikket kendt i Arktis (Lassuy & Lewis,
kapitel 16). Økosystemforandrende invasive planter
er dog kendt for at have invaderet lavarktisk Alaska.
Over et dusin landlevende invasive plantearter kendes
allerede fra det canadiske Lav- og Højarktis, og 15 % af
floraen på den arktiske øgruppe Svalbard er fremmed.
Lupin har nu invaderet menneskepåvirkede områder
og subarktisk hedevegetation i næsten hele Island og
forekommer også i Sydvestgrønland, dog uden endnu at
have spredt sig til tundravegetation. Status for akvatiske
invasive arter i Arktis og Subarktis er mindre kendt,
men marine bundlevende dyr i Nordnorge og på Kolahalvøen er sandsynligvis allerede nu påvirkede af den
indførte kongekrabbe.
Genetiske perspektiver er nøglen til at forstå bestandens udsving, identificere og karakterisere endemiske
arter, spore invasion af arter, anerkende nye patogener,
afgøre status for truede arter og påvise tilpasninger,
der gør det muligt for arter at trives i Arktis (Cook,
kapitel 17). Med henblik på at afbøde virkningerne
af klimabetingede ændringer består et vigtigt første
skridt i at udvikle en forståelse for, hvordan arter og
økosystemer på høje breddegrader er blevet påvirket
af tidligere miljøændringer. En historik med økologiske ændringer og forandringer af dyrelivet i både
land- og vandmiljøerne forårsaget af cykliske ændringer
i klimaet er et gennemgående tema for økosystemer
på høje breddegrader. Tidligere arktiske klimaer og
biomer i forskellige tidsskalaer er blevet kortlagt ved
hjælp af fossile og subfossile organismerester såsom
kiselalger, dinoflagellatcyster, biller, dansemyglarver,
ostracoder og amøber (Hodkinson, kapitel 7) foruden
af pollen i al almindelighed. Molekylær genetik udgør
en anden stærk kilde til indsigt i tidligere forandringer
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i arktiske bestande. Integrerede genetiske undersøgelser har peget på vigtigheden af mekanismerne bag
arters geografiske ekspansion (eller tilbagetrækning),
genetisk introgression, ændrede niveauer af sympatri
og parasitværtskolonisering, når det drejer sig om at
påvise bredere biodiversitetsmønstre (Hoberg & Kutz,
kapitel 15). Forståelse af, hvordan arktiske systemer har
udviklet sig i denne smeltedigel af dynamiske ændringer, tilvejebringer en analog til identifikation af de
mulige udfald af den accelererede globale opvarmning
og miljøændringerne. DNA-baserede indsigter, især når
de integreres i økologiske niche- eller andre modelleringstilgange, udgør grundlaget for at kunne udforske,
hvordan biomer og enkelte arter vil reagere i fremtiden, og er således vigtige komponenter i et avanceret
varslingssystem for naturlige systemer i Arktis. Men
fordi arktiske miljøer er fjerntliggende og vanskeligt
tilgængelige, og få genetiske prøver er til rådighed,
er der begrænsede oplysninger om den geografiske
struktur eller det genetiske grundlag for tilpasning for
de fleste arter. En række arktiske arter gennemgår nu
en reduktion i deres forekomster, tæthed og evne til at
udveksle individer blandt bestande, som i sidste instans
vil reducere bestandenes levedygtighed. Disse faktorer vil hæmme eller dæmpe tilpasningsevnen under
foranderlige vilkår og evt. potentialet for at opretholde
modstandskraften overfor eksponering for nye patogener og parasitter.

5 µm

Mikroorganismer spiller en vigtig funktionel
rolle i alle arktiske økosystemer. Her er et epifluorescens-mikrofotografi taget fra en vandprøve
fra den nordlige del af Baffinbugten. Bakterier
og kernen i encellet eukaryotplankton ses i
blåt. De små punkter er bakterier, og de store er
eukaryoter. Foto: Connie Lovejoy.
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Når man ser på biodiversitet, er det vigtigt at erkende
og forstå den funktionelle betydning af de forskellige
arter og artsgrupper inden for arktiske økosystemer.
Med funktionel betydning mener vi den præcise kvantificerbare rolle, som hver organismegruppe spiller i
forhold til at drive de væsentlige økosystemprocesser,
såsom primærproduktion, nedbrydning og næringsstofomsætning, der opretholder livet i Arktis. Dette er
især vigtigt for de mindre karismatiske og ofte mikroskopiske grupper af organismer, herunder visse planter,
mange hvirvelløse dyr, mange svampe, planteplankton
og bakterier, som er af dominerende økologisk betydning i form af energitransporten i økosystemerne, men
som får mindre opmærksomhed og forståelsesmæssig
anerkendelse, end deres økologiske betydning gør dem
fortjent til. Et eksempel er de funktionelt meget vigtige
nedbrydnings-mikroorganismer, som er ansvarlige for
størstedelen af jordens respiration i forbindelse med
nedbrydningsprocessen (Heal et al. 1981). Den kemiske nedbrydning af cellulose og lignin, de vigtigste
komponenter i nedfaldne blade, er næsten udelukkende forbeholdt disse mikroorganismer sammen med
et meget begrænset antal hvirvelløse jordlevende dyr.
Jordlevende hvirvelløse dyr fremskynder dog nedbrydningsprocessen ved at reducere affaldsstoffernes
partikelstørrelse samt ved at fortære og dermed opløse
ældede mikroflorale kolonier og således restimulere
deres aktivitet. Mikroorganismer er de væsentligste
bidragydere til udslippet af de vigtige drivhusgasser
kuldioxid og metan fra tundrajord og er af afgørende
betydning for forandringer af det arktiske klimasystem.
Sammensætningen af biodiversitetens mere kryptiske
komponenter kan afgøre, om Arktis vil blive en kilde til
eller et dræn for drivhusgasser i et varmere klima, og
om den forhøjede effekt på det arktiske klima vil blive
stærkere eller svagere.

Forsynings- og kulturelle tjenesteydelser er
to af de økosystemtjenester, som leveres af arktisk
biodiversitet, sammen med regulerings- og støttetjenester (som ikke er behandlet i EAB’en pga. manglende
informationer) (Huntington, kapitel 18). Af forskellige årsager ændrer disse tjenester sig med tiden, men
i det store hele er de forholdsvis stærke med få tegn
på alvorlige nedgange. Der har været store forandringer inden for i hvert fald visse aspekter af rensdyravl,
men disse er overvejende et resultat af samfundsmæssige ændringer såsom opløsningen af Sovjetunionen
og dens støtteordning til renavlere i fjerntliggende
egne. Hos nogle nordamerikanske vandrende bestande
af vilde rensdyr har nye og hurtige fald i bestanden
gennemtvunget reduktion i den ikke-kommercielle
fangst. Erhvervsfiskeriet er blandt de store økonomiske
aktiviteter i Barents- og Beringshavet samt i grønlandske og islandske farvande, selvom der har fundet store
forskydninger sted i nogle områder, f.eks. overgangen
fra torskefangst til rejefangst i Sydvestgrønland (Christiansen & Reist, kapitel 6). Traditionel jagt, fiskeri og
indsamling er fortsat væsentlige bidragydere til kosten
og den samlede trivsel i mange arktiske samfund,
selvom sådanne fødevarer udgør mindre andele af det
daglige energiindtag end tidligere. Sportsfiskeri og jagt
vokser i omfang i takt med, at Arktis bliver en mere
populær destination for turister, hvilket potentielt kan
sætte pattedyr, fugle og fiskebestande under yderligere
pres. Arktis’ dyreliv og vildmark værdsættes i stigende
grad af mennesker over hele verden netop i kraft af at
være, som den er (Huntington, kapitel 18), hvilket kan
være et tegn på den stigende globale knaphed på uspoleret natur og biodiversitet. Med andre ord forbliver
disse tjenester stærke i Arktis.
Udviklingstendenserne inden for habitatændringer,
feedback og naturbevarelse ser ikke så positive ud
(Huntington, kapitel 19). Stigende industriel aktivitet
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beskyttede havområder er stort set ikkeeksisterende.
Beskyttelsestiltag for arter er voksende, hvilket kan
være tegn på et større engagement i denne bevaringsmetode, selvom det også kan indikere, at flere arter
har behov for beskyttelse. Som noget mere positivt
har inddragelse af lokalsamfundene i overvågnings- og
bevarelsesaktiviteter vist sig at være stigende.

Brug i moderne medier er af afgørende betydning for overlevelsen af oprindelige folks sprog. Foto: Magnus Elander.

fører til påvirkninger i flere og flere områder, især i forbindelse med anlæggelse af nye veje. Moderne teknologi
til byggeri, råstofudvinding og transport indeholder
imidlertid potentiale for mindre skader på naturen
end tidligere, selvom den overordnede udviklingstendens går i retning af et større menneskeligt fodaftryk
i Arktis. Feedback i klimasystemet har tendens til at
forværre drivhusgasinduceret opvarmning af Arktis
(se afsnit 5.2.1). Beskyttede områder på land er en stor
bidragyder i forhold til naturbevarelse i Arktis, men

Biodiversitetskonventionen (CBD) anerkender, at
sproglig diversitet er en nyttig indikator for
bevaring og brug af traditionel viden, herunder viden
om biodiversitet. 21 nordlige sprog er uddøde siden
1800-tallet, og 10 af disse er forsvundet efter 1990,
hvilket indikerer et stigende omfang af døende sprog
(Barry et al., kapitel 20). 30 sprog klassificeret som
kritisk truede har akut behov for opmærksomhed,
før de også går tabt for evigt. Over 70 % af de oprindelige nordlige sprog tales kun i et enkelt land og er
således særlig afhængige af en enkelt regerings politikker, hvilket dog også muliggør en mere aktiv bevaring
af disse sprog, eftersom der ikke kræves indsats på
tværs af lande. De resterende sprog er fordelt over en
række jurisdiktioner og er derfor underlagt forskellige
tilgange, når det drejer sig om at tage hånd om deres
revitalisering. Sproglig revitalisering er mulig, hvilket
flere eksempler illustrerer. Den investering af tid og
ressourcer, der kræves i forhold til at gøre revitalisering
til virkelighed, er dog et spørgsmål, der skal tages hånd
om snarest muligt. Mange nordlige grupper af oprindelige folk er allerede begyndt at arbejde på sproglig revitalisering, som de betragter som en vigtig del af deres
identitet. I denne sammenhæng gør CBD det muligt
for oprindelige folk at bevare deres traditionelle levevis.
Den udvider rollen og omfanget af bevaringsforanstaltninger og muliggør en dybere forståelse af relevansen af
indfødte kulturer, praksisser og sprog i forbindelse med
bevaring af biodiversitet. Artikel 8j i konventionen har
gjort det muligt for lokalsamfundene at tage aktivt del
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i drøftelser af biodiversitet og bidrager til bevarelsen
af oprindelige folks ‘viden og praksis’, herunder deres
sprog.
Hvis alle aspekter af biodiversitet tages i betragtning,
finder de mest fremtrædende klimarelaterede ændringer inden for arktisk biodiversitet sted i form af
ekspansion mod nord (og opad på bjergskråninger)
– som observeret af både forskere og arktiske beboere – både blandt pattedyr, fugle, padder, fisk, landlevende og marine hvirvelløse dyr, parasitter, planter
og havplankton (herunder nye skadedyr og invasive
arter) (Reid et al., kapitel 3, Ganter & Gaston, kapitel
4, Kuzmin & Tessler, kapitel 5, Christiansen & Reist,
kapitel 6, Hodkinson, kapitel 7, Josefson & Mokievsky,
kapitel 8, Daniëls et al., kapitel 9, Lovejoy, kapitel 11,
Ims & Ehrich, kapitel 12, Wrona & Reist, kapitel 13,
Michel, kapitel 14, Hoberg & Kutz, kapitel 15, Lassuy &
Lewis, kapitel 16). Faldende udbredelse og varighed af
det årlige havisdække påvirker marine arter, herunder
visse isbjørne- og hvalrosbestande, mens omfattende og
hyppigere overisninger har forårsaget nedgang i nogle
bestande af moskusokser og rensdyr (Reid et al., kapitel
3). Lemmingcyklusser har ændret sig i nogle arktiske
områder, sandsynligvis pga. forandringer i tidspunktet
for opbygningen og kvaliteten af snepakken med deraf
følgende konsekvenser for lemmingprædatorerne og
disses alternative byttedyr (Reid et al., kapitel 3, Ims
& Ehrich, kapitel 12). Tidligere snesmeltning kan føre
til tidligere plante- og leddyrfænologi, hvilket risikerer
at forstyrre synkronien mellem disse begivenheder og
vandringerne hos rensdyr og trækfugle samt disses
reproduktionscyklus (Reid et al., kapitel 3, Ganter
& Gaston, kapitel 4, Hodkinson, kapitel 7). Hastigt
stigende primærproduktion, plantebiomasse og spredning af buske på tundraen har resulteret i ‘grønning’ af
tundraen og en transformation af visse dele af Lavarktis
til subarktiske forhold, mens tætheden af kryptogamer

har vist sig at være faldende. Disse vegetationsændringer omfatter højere økosystemrespiration og forøget
frigivelse af sporgasser (Ims & Ehrich, kapitel 12). Der
er også observeret forandringer i floraen på fugtige til
våde steder såsom snelejer, moser, kær og lavvandede
vandhuller, sandsynligvis som følge af opvarmning og/
eller udtørring af underlaget forbundet med stigende
temperaturer og tidligere snesmeltning (Daniëls et
al., kapitel 9). Klimarelaterede forandringer og sæsonbestemte bevægelsesmønstre har ændret rovdyr/
byttedyr-relationer, hvilket f.eks. har medført ændringer i visse havfugles føde (Ganter & Gaston, kapitel 4).
Tilsvarende har forekomster af og spredningshastigheden for infektioner med så forskellige patogener som
lungeorm (hos rensdyr og moskusokser), indvoldsorm,
protozoer (i laks) og fuglekolera forandret sig som
resultat af vor tids opvarmning og mere gunstige levevilkår for disse patogener (Hoberg & Kutz, kapitel 15).
Marine arktiske økosystemer gennemlever også drastiske klimarelaterede forandringer, der påvirker deres kemiske, fysiske og biologiske egenskaber. Der er allerede
observeret ændringer i forekomst og tæthed af visse
nøglearter samt drastiske effekter på samspillet mellem arterne samt strukturen og funktionen af havets
fødekæder (Josefson & Mokievsky, kapitel 8, Michel,
kapitel 14, Hoberg & Kutz, kapitel 15). Konsekvenserne
af den hastigt aftagende sommerhavis er tydelige på
alle niveauer i økosystemet – fra sammensætningen
af protistbestande til forekomst og tæthed af rovdyr i
den øverste del af fødekæden. Unikke arktiske økosystemer såsom flerårig is og årtusinder gammel shelf-is
er i øjeblikket i hastig tilbagegang (Michel, kapitel
14). Endvidere er en åbenlys ekspansion af parasitter i
havfugle fra Beringshavet til det arktiske bassin opstået
samtidig med udviklingen af nye oceaniske strømmønstre, der forbindes med klimaopvarmning (Hoberg &
Kutz, kapitel 15).
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5. STRESSFAKTORER OG
AFHJÆLPNING AF DEM
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Som et bidrag til at standse tabet af biodiversitet påbegyndte Arktisk Råd nærværende Evaluering af Arktisk
Biodiversitet og udbad sig videnskabelig rådgivning om,
hvad der kunne gøres for at afhjælpe effekterne af de
stressfaktorer, som sætter arktisk biodiversitet under
pres. I de enkelte kapitler er der detaljerede råd, og i
dette afsnit giver hovedforfatterne til de videnskabelige
kapitler i EAB’en et overblik over stressfaktorer for
arktisk biodiversitet sammen med mulige tiltag for at
forbedre bevaringen af biodiversiteten. Vores mål er at
foreslå passende, videnskabeligt baserede tiltag, der skal
ses som befordrende og ikke foreskrivende.
Arktisk biodiversitet er truet af klimaændringer og
andre menneskeskabte stressfaktorer, og dette pres
skal afhjælpes igennem en hastig og samordnet indsats på lokalt, nationalt, cirkumpolært og globalt plan.
Inden for Arktis inkluderer stressfaktorer, som direkte
berører levesteder og bestande, omfattende menneskelig infrastruktur, ikke-bæredygtig fangst, forstyrrelser
og forurening. Stressfaktorer, der kommer fra lande
uden for Arktis, omfatter klimaændringer, forurening,
invasive arter, spredning af boreale arter i Arktis samt
trusler mod vandrende arter i deres raste- og overvintringsområder.
Arktiske økosystemer er modstandsdygtige over for
betydelig klimatisk variabilitet og forandring (Payer
et al., kapitel 2). Men den nuværende opvarmning vil
sandsynligvis være alt for hurtig og intens for mange

Arktisk biodiversitet er under pres fra en række
stressfaktorer, der stammer fra Arktis selv såvel
som fra resten af verden. Nogle kan løses på
nationalt niveau, mens andre kræver internationalt samarbejde. Foto: Susan Morse.
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arter og processer til, at arterne kan tilpasse sig in situ.
Global opvarmning forårsager allerede nu lokale ændringer i arktiske klimaregimer svarende til forandringer fra et biom til et andet (se afsnit 4). Meget afhænger
af, om arktiske arter og biologiske samfund kan nå at
tilpasse sig i takt med de ændrede klimaregimer eller
overleve i refugier, hvor forandringerne er mindre
hurtige eller ekstreme. Desuden er klimarelaterede
ændringer af mange kryosfæriske komponenter (f.eks.
gletsjere, iskapper, permafrost og havis) tilbøjelige til at
generere nye biofysiske tilstande, der ikke er nemme at
revertere inden for århundreder eller tilmed årtusinder
(AMAP 2011a), hvilket vil generere nye livsbetingelser
for de fleste arter og biologiske samfund, hvis demografi og interaktioner fungerer på årlige til tiårige tidsskalaer. Dette indebærer ikke kun ændringer i temperatur, vind og nedbør, men måske ligeså væsentligt, en
stigende år til år-variation og interaktivt feedback fra
de klimaændringer, der allerede er i gang og forventes
fremover. Alle disse faktorer vil påvirke biodiversiteten
på tværs af mange interagerende skalaer.
Mange arktiske økosystemer udviser tegn på menneskelig aktivitet fra årtier siden, hvilket indikerer langsom
regeneration. Det skyldes, at vækstsæsonen er meget
kort, og tilførslen af solenergi er beskeden, hvilket
betyder, at arktiske habitater og mange bestande er
særdeles lang tid om at regenerere fra fysiske eller
andre ændringer (Freese 2000). Eftersom de egentlige
arktiske arter er tilpasset de krævende arktiske forhold,
men ikke til konkurrence fra ‘sydlige’ arter, kan de
være mere sårbare over for konkurrence fra de arter,
der indvandrer sydfra som følge af klimaændringerne
(Callaghan et al. 2004b). Arktiske økosystemer består
også af relativt få arter med endnu færre nøglearter i
fødekæderne, hvilket indebærer, at bestandsændringer
i blot én nøgleart kan resultere i en voldsom dominoeffekt gennem hele økosystemet (Gilg et al. 2012). Al-

ligevel illustrerer genetableringen af bestandene af visse
fugle, pattedyr og fisk efter overudnyttelse potentialet
for effektive bevaringstiltag.
Stressfaktorer, der påvirker arktisk biodiversitet, kommer fra flere forskellige kilder, hvoraf nogle er hjemmehørende i Arktis, mens andre stammer helt eller delvist
fra Arktis. I afsnit 5.1 behandles ‘interne’ stressfaktorer
og tilhørende forslag til tiltag, som fokuserer på de
stressfaktorer, som arktiske nationer er ansvarlige for.
Andet afsnit (5.2) omhandler ‘eksterne’ stressfaktorer,
som kræver samarbejde fra de lande, som de kommer
fra. I dette og næste afsnit er fokus på menneskeskabte
stressfaktorer (dvs. faktorer, der er skabt af eller fremkaldt af mennesker), som menneskelige samfund kan
gøre noget ved.13

5.1.	Stressfaktorer, der kommer inden for
Arktis
I store dele af verden handler naturbeskyttelse nu om
at beskytte det, der endnu er tilbage, eller forsøge at
genskabe det, der er blevet beskadiget. I denne henseende byder Arktis på en sjælden mulighed for at sætte
bæredygtig udvikling på dagsordenen samt gøre brug
af gedigne beskyttelsesforanstaltninger – ikke som en
eftertanke, men som en prioritet (CAFF 2002).
5.1.1. Direkte menneskeskabte påvirkninger af
levesteder

Sammenlignet med andre dele af verden har mange
arktiske områder oplevet beskedne eller ingen lokalt
drevne, menneskeskabte habitatændringer (MEA
13 I denne rapport tager vi ikke stilling til bestræbelser om at
etablere en international traktat vedr. beskyttelse af Arktis (se
Nowlan 2001 og Ebinger & Zambetakis 2009).
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2005). Navnlig er der meget lidt landbrug og dyrehold – med den vigtige undtagelse af rensdyrhold – og
intet skovbrug; faktorer, der er de vigtigste årsager til
nedgang i biodiversiteten i mange dele af verden (MEA
2005). I store dele af Nordrusland fandt der ydermere
en betydelig affolkning sted efter Sovjetunionens sammenbrud i 1991 (Bogoyavlenskiy & Siggner 2004) med
midlertidig reduktion af den direkte påvirkning fra
menneskelige aktiviteter til følge.
Mange arktiske arter er kendetegnet ved stor udbredelse, og de fleste levesteder er stadig intakte, mens
relativt få arter kun er udbredt i stærkt begrænsede
områder. Det betyder, at mange arter er forholdsvis
modstandsdygtige over for tab af levesteder pga. habitatændringer og infrastruktur. De fleste arktiske arter
reagerer dog på habitatfragmentering og sæsonudsving,
idet de er afhængige af bestemte habitater på bestemte
tidspunkter af året eller på tværs af år. Større arter er
muligvis mest udsatte, fordi de har tendens til at have
mindre bestandsstørrelser og større krav til levestedernes størrelse, hvilket er i konflikt med flere menneskelige aktiviteter på landskabsniveau.
Intensiv græsning og nedtrampning fra tamme rensdyr
kan udgøre det mest udbredte direkte menneskeskabte
pres på terrestriske arktiske levesteder, især i Eurasien,
men årsagerne er ofte en kombination af regulatoriske,
økonomiske og økologiske faktorer (Ims & Ehrich,
kapitel 12). Sådanne menneskeskabte påvirkninger fra
en enkelt art kan forplante sig til andre arter igennem
fødekædeinteraktioner. Unaturligt store bestande af
halvtamme rensdyr i det nordligste Fennoskandia (se
afsnit 3) har således resulteret i indvandring og forøget
tæthed af boreale generalistrovdyr og ådselædere som
den røde ræv med skadelige virkninger på polarræven
til følge (Ims & Ehrich, kapitel 12).

Olie-, gas- og mineraludvinding og -transport er vigtige
stressfaktorer i dele af Arktis og forventes at øges i den
nærmeste fremtid. Men på land er denne aktivitet stort
set begrænset til relativt små områder, hvorimod olieog gasledninger og adgangsveje til miner og borebrønde
har større udbredelse. Desuden påvirker utilsigtede
olieudslip på land sædvanligvis meget mindre områder
sammenlignet med udslip på havet og er derfor nemmere at håndtere. I modsætning hertil er olieudslip på
havet vanskelige at kontrollere, og de udgør en alvorlig
trussel imod de marine økosystemer og især havfugle
og havpattedyr (AMAP 2009b, se afsnit 5.1.4).
Dæmninger, vandmagasiner, omlægninger og vandudtagning medfører fysiske og geokemiske påvirkninger
(f.eks. øget kviksølvmobilisering), der påvirker ferskvandssystemer og deres omgivelser og nedstrømsmiljøer, herunder vådområder, deltaer, flodmundinger og
kystnære marine habitater. Etablering af vandkraftanlæg (navnlig i de canadiske og russiske arktiske områder) samt andre reservoirer forventes at tage til, hvilket
vil have konsekvenser for den lokale og regionale
ferskvandsbiodiversitet (Prowse et al. 2011a, Wrona &
Reist, kapitel 13). I et landskabsperspektiv kan lineære
korridorer (veje, kørespor, højspændingsledninger,
jernbaner og rørledninger), der krydser floder og åer,
have indvirkning på vandkvaliteten. Ligeså vigtige er
seismiske undersøgelseslinjer om vinteren, som sammenpresser vegetationen og kan danne afvandingskanaler og ændre landskaber. Disse kan strække sig over
mange tusinde kilometer i løbet et enkelt år.
Offroad-kørsel med bæltekøretøjer udgør et problem
i dele af Arktis og især i Rusland. Sporene danner
afvandingskanaler, der kan udvikle sig til kløfter og
dræne vådområder og forandre vegetationen (se Kevan
et al. 1995 og Forbes 1998). Under visse omstændig-
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heder kan alvorlige påvirkninger af tundravegetationen
fortsætte i årtier efter forstyrrelser fra bæltekøretøjer
(Jorgenson et al. 2010).
Selvom brande er mere almindelige i boreal skov, er der
brændt tusindvis af kvadratkilometer lav- og subarktisk
tundra i særligt varme og tørre somre (se f.eks. Krupnik 1993, ACIA 2005). Om sådanne brande er naturlige
eller antændt af mennesker, er dog ukendt. Brande har
stort set ikke forekommet i det meste af tundra-biomet
siden begyndelsen af Holocænen (Higuera et al. 2008),
men frekvensen og omfanget er stigende formentlig
som resultat af den globale opvarmning (Hu et al. 2010)
og med en positiv feedbackeffekt (Mack et al. 2011).
I nogle områder kan fiskerimetoder som f.eks. bundtrawling udgøre alvorlige trusler imod bundlevende samfund og udgøre en betydningsfyld stressfaktor, der bør
undersøges og overvåges (Christiansen & Reist, kapitel

6, Josefson & Mokievsky, kapitel 8, Michel, kapitel 14).
Konventionelt bundtrawlfiskeri efter bundfisk er meget
effektivt, men kan være til skade for miljøet, eftersom
det kan forstyrre og ændre sammensætningen af bundlevende samfund (Tillin et al. 2006, Thurstan et al. 2010).
I nogle områder er der gennemført restriktive foranstaltninger for at løse dette problem (Michel, kapitel 14).
Turisme koncentreret omkring bestemte steder kan
have konsekvenser for levestederne pga. slid på følsom
vegetation eller erosion af løs jord. Dette pres er dog
stadig ubetydeligt de fleste steder (f.eks. Daniëls & de
Molenaar 2011) og er relativt enkelt at regulere, hvis
påvirkningerne stiger til det uacceptable. Desuden kan
turister, der er fascinerede af Arktis og dets dyreliv,
fungere som stærke fortalere for bevarelse af arktisk
natur og miljø og dermed øge motivationen for beskyttelse (Prokosch 2003). (Se også afsnit 5.1.3 og 5.2.3.)
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Forvaltning og forståelse af effekterne af menneskelige
aktiviteter på biodiversiteten og økosystemerne er af
voksende betydning, idet direkte effekter på arktiske
habitater vil vokse betydeligt i fremtiden (Nellemann
et al. 2001). I fremtiden vil naturforvaltning kræve
modellerede fremskrivninger af mulige påvirkninger,
empirisk overvågning af potentielle konfliktområder
samt konsultation med en bred gruppe af videnskabsfolk såvel som oprindelige folk og lokale beboere.
Mulige bevaringstiltag

› Hvis bevaring af biodiversiteten skal lykkes, skal

den udgøre en hjørnesten inden for forvaltning af
naturressourcer samt landskabs- og marin planlægning i hele Arktis til gavn for beboere i Arktis og
biodiversiteten i almindelighed. For at opnå dette
skal der bruges en bred vifte af juridiske, regulatoriske og best practice-værktøjer på forskellige skalaer.
Mulige afledte påvirkninger af endemisk arktisk
biodiversitet og unikke arktiske levesteder er vigtige
overvejelser i forhold til planlægning og overvågning
af land- og havaktiviteter.

› Brede nationale tilgange til planlægning og etable-

ring af beskyttede områder er effektive mekanismer
inden for bevarelse af biodiversitet. Regional økolo-

Arktiske levesteder er blandt de mindst
fysisk påvirkede på Jorden, og store områder med næsten uberørte naturtyper
som tundra, bjerge, ferskvand og hav eksisterer stadig. Vestspitsbergen, Svalbard,
med søkongekolonier. Foto: Wild Arctic
Pictures/shutterstock.com

gisk repræsentation, spredningskorridorer, sårbare
områder under arternes forskellige livsstadier,
biodiversitetsanalyser af hot spots og sikring af de
mest produktive og/eller modstandsdygtige områder
er vigtige metoder, som skal tages i betragtning.14
Dette arbejde kan evt. bygge på arbejde, der allerede
er blevet udført f.eks. af AMSA IIC (AMSA 2009) og
RACER (Christie & Sommerkorn 2011).

› Med baggrund i prognosen for kommende æn-

dringer i Arktis, som ofte vil resultere i betydelige
habitatforskydninger (jf. afsnit 5.2.1), er det vigtigt,
at de beskyttede områder er: (1) store nok til at
beskytte kritiske levesteder for relevante bestande,
(2) strategisk udvalgte (dvs. udgør økologiske lokalitetsnetværk) og (3) aktivt forvaltes koordineret med
andre tilgange, der understøtter den samlede modstandsdygtighed for regionale økosystemer og arter
(se også afsnit 19.4.1.3 in Huntington, kapitel 19).

› Med henblik på at sikre artsrepræsentation bør be-

skyttelse af områder med mange unikke arter prioriteres højt, således at det samlede arktiske netværk er
baseret på metoden ‘komplementær artsrigdom’ og
dækker så meget af hele biodiversiteten som muligt
(Vane-Wright et al. 1991, Myers et al. 2000).

14 Målsætningen for udstrækningen af beskyttede områder blev
aftalt internationalt på det 10. møde mellem CBD’s parter i
Nagoya, Japan, i oktober 2010, hvilket vil sige Aichi-målene for
beskyttelse af hhv. > 17 % og > 10 % for land- og havterritoriet. I 2009 var 11 % af Arktis som defineret af CAFF (dvs.
inklusive store områder med subarktisk og boreal skov sammen med en stor del af den grønlandske indlandsis) underlagt
en vis form for beskyttelse. Mere end 40 % af de beskyttede
arktiske områder har en kystkomponent, men for de fleste af
disse områder er det ikke muligt på nuværende tidspunkt at
afgøre, i hvilket omfang det tilstødende havmiljø er inkluderet
(Barry & McLennan 2010).
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› Særligt produktive og varierede områder bør have

høj prioritet i forhold til planlægning og forvaltning
af beskyttede områder. Især i det højarktiske udgør
sådanne områder ofte ‘oaser’, der kan fungere som
spredningskilder for de omkringliggende områder (Hodkinson, kapitel 7, Daniëls et al., kapitel 9,
Michel, kapitel 14). Sådanne hot spot-områder findes
i terrestriske, salt- og ferskvandsbiomer og omfatter
biologisk vigtige polynier, vedvarende områder med
flerårig havis, store floddeltaer, unikke søsystemer,
varme kilder og kolde udsivninger samt sæsonmæssigt vigtige områder til reproduktion, fældning og
opfedning for mange fugle, fisk og pattedyr (Reid et
al., kapitel 3, Ganter & Gaston, kapitel 4, Wrona &
Reist, kapitel 13). Den samme prioritet gælder for
vigtige områder for truede arter og særligt følsomme eller sårbare bestande (se også afsnit 5.1.2).

› Udformning og implementering af mekanismer til at
sikre opretholdelsen af økosystemernes strukturer,
funktioner og processer samt repræsentativiteten af
marine habitater og refugier med lav menneskelig
påvirkning bør overvejes. Et cirkumpolært MPAnetværk (marine beskyttelsesområder) kan udgøre
en vigtig del af en sådan indsats. Eftersom mange
vigtige områder krydser jurisdiktioner, er samarbejde helt afgørende. Et sådant netværk kunne omfatte
etablering af et effektivt forvaltningssystem for
dybhavsområder og store flodmundinger, som indeholder en relativt høj andel af endemiske hvirvelløse
dyr samt flere medlemmer af artsrige fiskefamilier
(Christiansen & Reist, kapitel 6, Josefson & Mokievsky, kapitel 8).

› Arktiske fiskearter lever i det store hele på bunden

(Karamushko 2012), og eftersom fiskeri af arktiske bundfisk forventes at tiltage i de kommende år,
er udvikling og udbredelse af fangstmetoder, som

minimerer bifangst og ødelæggelse af havbunden, af
største vigtighed.

› Eftersom beskyttede områder er af ringe bevarings-

værdi, hvis deres juridiske beskyttelse modereres,
når der opstår økonomiske eller andre modstridende
interesser (se afsnit vedr. mislykket områdebeskyttelse hos Sutherland et al. 2011), skal status for
beskyttede områder fastholdes og håndhæves.

› Når uundgåelige forandringer af højt prioriterede

områder finder sted, kan disses konsekvenser afbødes igennem bedre beskyttelse af andre vigtige levesteder. Men reelle kompenserende foranstaltninger
i form af naturgenopretning, som anvendes i andre
dele af verden, er af ringe relevans i Arktis, hvor der
stort set ikke eksisterer modificeret habitat, som kan
reetableres til en mere naturlig tilstand. Områder,
der allerede er påvirket af bundtrawl og hård græsning og nedtrampning af rensdyr, udgør undtagelser
hertil, eftersom der er mulighed for genoprettelse af
de ramte områder igennem mindskning af påvirkningerne og dermed genskabelse af habitaterne.

› Afhjælpning og genoprettelse af forstyrrede eller

beskadigede levesteder skal indarbejdes i udviklingsprojekter allerede på planlægningsstadiet. Det bør
indbefatte hensyntagen til de fulde omkostninger for
genoprettelses- og udbedringsaktiviteter.

Se yderligere diskussioner i afsnit 5.1.2, 5.1.3 og 5.2.1.
5.1.2. Fangst af pattedyr, fugle og fisk

I henhold til artikel 2 i Biodiversitetskonventionen
betyder “bæredygtig brug” anvendelse af bestanddele af den
biologiske mangfoldighed på en måde og i et omfang, der ikke
fører til langsigtet nedgang i biologisk mangfoldighed, således
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at den dermed bevarer sit potentiale i forhold til at opfylde
nuværende og kommende generationers behov og ønsker.
Fangst af pattedyr, fugle og fisk har dannet grundlag
for arktiske samfund, siden mennesket ankom til Arktis
(se afsnit 3). Nøglearter som ringsæl og fisk har været
i stand til at opretholde lokale befolkningsgrupper i
årtusinder, selvom perioder med hungersnød og befolkningsnedgang viser, at det arktiske miljø altid har været
på kanten af menneskelig beboelighed. I dag er fangst
af levende ressourcer fortsat afgørende for arktiske
kulturers befolkninger og bidrager med vigtigt protein
og andre næringsstoffer til mange indbyggere i Arktis
(Huntington, kapitel 18).
I løbet af de sidste få hundrede år har fangst af dyr i
Arktis ændret sig fra at foregå i beskedent omfang af
spredte befolkningsgrupper til anvendelse af moderne
jagt- og fangstteknologier, mere effektive transportmidler som f.eks. snescootere, terrængående køretøjer,
motorbåde og havgående skibe samt øget tilgængelighed via mere omfattende vejsystemer. I kombination
med befolkningstilvækst og kommercielle markeder
har dette yderligere øget presset på flere bestande af
vilde dyr (Huntington, kapitel 18).
Selvom overudnyttelse traditionelt har været blandt de
mest almindelige stressfaktorer for arktisk dyreliv, er
det også den lettest regulerbare (Klein 2005). I de fleste
områder er jagt og fiskeri reguleret, i hvert fald for truede arter. Faktisk er presset fra overudnyttelse stort set
elimineret som en væsentlig problemstilling for de fleste
arter gennem forbedrede forvaltnings- og bevaringstiltag. Overgangen fra hundehold til snescootere har bidraget til at reducere fangsten i mange områder, og ændret
smag samt forøget tilgængelighed af landbrugsfødevarer
har også ført til lavere fangst nogle steder (Huntington,
kapitel 18, se også Michel, kapitel 14).

I det russiske Arktis, hvor der fandt en betydelig befolkningsreduktion sted efter Sovjetunionens sammenbrud, resulterede dette i store forandringer i fangst af
dyreliv. Den reducerede befolkning medførte et mindsket jagttryk på dyrelivet i almindelighed, men har også
forøget lokal afhængighed af fangst af lokalt dyreliv som
følge af faldende tilskud (Duhaime 2004, Wheeler et al.
2010). Eftersom regulering og retshåndhævelse samtidig aftog, har resultatet været, at belastningen fra jagt,
indsamling af æg og fiskeri på nogle bestande er vokset,
mens andre bestande har nydt godt af den reducerede
udnyttelse (K.B. Klokov & E.E. Syroechkovskiy i litt.).
I mange områder af det eurasiske Arktis har indførelsen
af rensdyravl ført til udryddelse eller markant reduktion af vilde rensdyr samt drastiske reduktioner af ulv,
los, jærv og andre rovdyr, der jager rensdyr (Nuttall
2005).

»

Jeg kan sige med sikkerhed, at der er langt flere grønlandshvaler nu, end der var, da vi var børn. I dag ser man
en enkelt hval eller to, tre eller fire hvaler i en gruppe. I gamle
dage var vi kun vant til at se enkelte grønlandshvaler og aldrig
mere end en ad gangen…

(Elijah Panipakoocho, Nunavut, Canda; Hay et al. 2000).

Visse bestande (f.eks. nogle hvaler, moskusokser og
ederfugle, Fig. 9) har reetableret sig eller er ved at reetablere sig fra overudnyttelse som følge af bevaringsog forvaltningstiltag indført i løbet af de seneste årtier
(Reid et al., kapitel 3, Ganter & Gaston, kapitel 4).
Tilsvarende har bedre regulering af grønlandshvalfangsten i Bering-Chukchi-Beaufort-området hjulpet med
at forøge bestanden fra tidligere forarmede niveauer
(se Boks 14.6 i Michel, kapitel 14). Andre bestande
udviser ingen eller beskedne tegn på gendannelse (flere
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sub- og lavarktiske rovdyrbestande, visse isbjørnebestande og nogle rensdyrbestande sammen med hvalros,
spættet sæl og polarlomvie i Vestgrønland, hvoraf de
tre sidstnævnte er rød-listede i Grønland; Boertmann
2007, Rosing-Asvid 2010, Reid et al., kapitel 3, Ganter
& Gaston, kapitel 4).
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Figur 9. Tilbagegangen og den senere fremgang
af ederfugle i Vestgrønland fra det tidlige
19. århundrede og frem til i dag (estimater
fra F. Merkel in litt. baseret på Müller 1906
(dunindsamling), Merkel 2002, 2004a, Christensen
& Falk 2001 og årlige vækstrater fra 2001 til 2007 i
Nordvestgrønland fra Merkel 2010). Tilbagegangen
skyldtes formenligt primært overudnyttelse
(jagt og indsamling af æg), mens fremgangen er
resultatet af skærpet lovgivning og samarbejde
med lokale fangere siden 2001 (Gilliland et al. 2009,
Merkel 2010).

Artsbeskyttelse har fokuseret på at forebygge overudnyttelse, der historisk har udgjort den største
trussel mod arktisk biodiversitet. Havfugle er et
eksempel på biodiversitet, som er sårbar over for
sådan overudnyttelse, der har forårsaget nedgang i
bestandene i visse områder. I disse områder er nøje
regulering af fangst nødvendig som en del af en
bevarings- og genopbygningsstrategi. Foto: Knud
Falk, Kippaku, Nordvestgrønland.

Overudnyttelse har ikke kun forårsaget reduktioner
blandt visse bestande, men har i visse tilfælde også haft
væsentlige effekter på økosystemet. For eksempel kan
udryddelsen af de store hvaler i forbindelse med kommerciel hvalfangst have resulteret i stigende bestande
af mindre havpattedyr sammen med visse havfugle
(Springer et al. 2003). Et andet eksempel er nedgangen
af store rovfiskebestande (Smetacek & Nicol 2005),
der kan have resulteret i reduceret genetisk variation
(Cook, kapitel 17). Generelt er påvirkningen fra tidligere tiders fangst af havpattedyr, fisk og havfugle på
de nuværende marine arktiske økosystemer dog ikke
veldokumenteret, men fjernelsen af en så stor biomasse
af de udnyttede arter må have påvirket energiomsætningen og de trofiske interaktioner i de marine arktiske
fødekæder, der tidligere eksisterede (Michel, kapitel
14).
Hos flere arter af havfugle og småhvaler har bifangst
i fiskenet og på kroge ført til overudnyttelse, hvilket
har resulteret i yderligere dødelighed oven i den øvrige
udnyttelse. Bifangst i hildingsgarn i Arktis lader dog
til at have aftaget i de seneste årtier, i hvert fald i det
atlantiske område, takket være reduceret brug af disse
garn i åbne havområder omkring Grønland og Norge
(Bakken & Falk 1998). Det er dog stadig væsentlige
problemer inden for kystfiskeri, f.eks. i Vestgrønland og
det nordvestlige Stillehav (Chardine et al. 2000, Merkel
2004b, 2011).
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»

Det går bedre med laksebestanden. Det var i 1970’erne,
nordmændene forbød trawlerlignende havfiskeri. Allerede
næste år så vi små laks, der svømmede opstrøms. I dag fiskes
havene tomme for rejer, så laksene kun har beskedne mængder
at leve af. Det har fået farven på laskene til at blegne. Den er
ikke nær så rød som atlanterhavslaksen fra Polhavet engang
var. Kødet var også langt tykkere førhen. Dengang var en saltet
laksefilet som en træplade. Det skyldes også overudnyttelse af
rejer.

(Laksefiskeren Jouni Tapiola fra Kaava, Finland;
Helander et al. 2004).

Fiskeribevarings- og forvaltningstiltag iværksat i løbet
af de sidste par årtier har resulteret i – set fra et globalt
perspektiv – relativt godt forvaltede kommercielle
fiskerier i Arktis, selvom der har været forvaltningsfejl,
og et højt fangstpres fortsætter på nogle fiskebestande
(Christiansen & Reist, kapitel 6, Huntington, kapitel
18). Arktiske lande er på forkant med udviklingen
inden for bæredygtigt fiskeri. Eksempler på forbedringer omfatter nationale og regionale regulativer,
restriktioner og omfattende planlægningsprocesser for
forvaltningen samt internationalt samarbejde (Huntington, kapitel 18, se navnlig boks 18.3). Behovet for
at gøre brug af forsigtighedsprincippet i fiskeri- og ressourcestyring forstærkes af manglen på baggrundsdata
samt langsigtet overvågning i Arktis sammenlignet med
andre marine økosystemer kombineret med hastige
klimarelaterede forandringer (Michel, kapitel 14). I
amerikanske farvande i Arktis er kommercielt fiskeri
f.eks. for nylig blevet forbudt i overensstemmelse med
Arctic Fisheries Management Plan, indtil der foreligger
flere oplysninger til støtte for en bæredygtig forvaltning af potentielt fiskbare arter (NPFMC 2009).
Nøjagtige statistikker omkring bifangst er afgørende
for forvaltningen af fremtidigt arktisk fiskeri og kræver

dynamisk forvaltning for at kunne honorere målsætninger vedr. god forvaltning. Der eksisterer ingen perfekt
fangstpraksis (Pitcher & Lam 2010), men CQM (Catch
Quota Management; Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, Danmark, 2012), en ny politik, der
i øjeblikket testes i nordsøfiskeriet, kan tilvejebringe
hårdt tiltrængte data om bifangst som et første skridt
til bedre kontrol af bifangstens effekter.
Mens fangst kan være en væsentlig faktor, der påvirker økosystemernes struktur og funktion ved at
forandre artssammensætningen og samspillet mellem
arterne, interagerer den også med andre stressfaktorer og påvirkninger. Mens udviklingstendenserne
i visse områder f.eks. kan indebære ‘nedfiskning’ af
økosystemet, kan ændringen af bestandsstruktur og
fangstsammensætning falde sammen med en hurtig
forandring af klimatiske og oceanografiske forhold samt
andre stressfaktorer. Ikke desto mindre vil bidraget
af klimaændringer og direkte menneskelig indgriben
få dybtgående indvirkning på de marine økosystemer
(Christiansen & Reist, kapitel 6, Michel, kapitel 14).
Fangst af dyr inden for Arktis er ikke den eneste kilde
til stress fra fangst, eftersom vandrende arter også
fanges uden for Arktis (se afsnit 5.2.4).
Mulige bevaringstiltag

› Med henblik på at maksimere fangstdyrbestandenes

tilpasningsevne i forhold til fangst, klimaændringer
og genetisk sundhed skal bestandene kunne opnå
og fastholde sunde bestandsniveauer, som opfylder
målene for bæredygtig forvaltning af fangsten. Dette
skridt omfatter at give reducerede bestande mulighed for at genetablere sig (se teksten ovenfor for
eksempler). Bevaring af levedygtige bestande kan
eksempelvis opnås ved regulering af selve fangsten,
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fangstmetoderne og etablering af beskyttede områder, f.eks. til reproduktion, fældning og fødesøgning.

› Principperne for økosystembaseret forvaltning for-

deler risici, således at økosystemernes bæredygtighed
forbedres og ikke lider uforholdsmæssigt under
virkninger af forvaltningsmæssige beslutninger vedr.
udnyttelse af arktiske ressourcer. Denne tilgang vil
bidrage til at understøtte modstandskraften og bæredygtigheden hos økosystemerne i relation til fangst
og anden anvendelse af og indvirkninger på arktiske
ressourcer og områder.

› Det er nødvendigt med løbende forbedringer af

dataindsamling og analytiske teknikker til estimering af bæredygtig udnyttelse. Ideelt vil sådanne
oplysninger omfatte muligheden for at skelne mellem forskellige bestande, foretage gentagne skøn af
bestandstørrelse eller bestandstæthed samt indhente
præcise og fuldstændige høst- eller fangstdata,
herunder af data for skudte men tabte individer. Det
samme gælder for bifangst af pattedyr, fugle og fisk
i fiskeriet.

› Fortsat og øget internationalt samarbejde omkring

indsamling og evaluering af data om fælles bestandes
struktur, overvågning af fangst samt fangstmetoder
og -forordninger er nødvendigt med henblik på at
forbedre planlægning og forvaltning af fangsten. Eksisterende eksempler er den internationale aftale om
beskyttelse af isbjørne og samarbejde igennem North
Atlantic Marine Mammal Commission. Mange andre
arter og tværnationale anliggender kræver en tilsvarende opmærksomhed (se også afsnit 5.2.4).

› Forbedrede muligheder for at få adgang til og ud-

veksle oplysninger mellem jægere, fiskere, forskere
og forvaltningsmyndigheder er af afgørende betyd-

ning. Dette kan indebære implementering af lokale
overvågningsprogrammer, uddannelse, oplysningskampagner om bæredygtighed, deltagelse i offentlige
debatter m.v.15
5.1.3. Bortskræmning af dyr fra vigtige levesteder

Effekten af forstyrrelser i form af bortskræmning af
pattedyr og fugle fra vigtige levesteder er tæt forbundet
med de enkelte arters skyhed (Madsen & Fox 1995,
Laursen et al. 2005). Denne skyhed er både en nedarvet (genetisk fikseret) og erhvervet egenskab. Begge
er relateret til det niveau af pres på bestanden, der er
forårsaget af sådanne forstyrrelser i form af død og
skader gennem generationer. Jo mere en bestand af pattedyr eller fugle har været genstand for jagt, desto mere
sky er den generelt, og desto stærkere indvirkning kan
yderligere forstyrrelse (f.eks. i form af menneskelig tilstedeværelse) have på bestanden. Undtagelserne herfor
er arter, som har kryptisk adfærd, såsom ryper.
De fleste pattedyr og fuglearter i Antarktis er indifferente over for mennesker på land, hvor der aldrig har
været rovpattedyr (se Boks 4). Tilsvarende er meget
dyreliv i Arktis relativt indifferent over for menneskelig
tilstedeværelse, således at mennesker kan nærme sig
dem inden for en afstand på 10-20 m – svarende til
flugtafstanden fra ræve og andre rovpattedyr. Dette er
ikke tilfældet for jagede bestande, der ofte har flugtafstande på flere hundrede meter, i hvert fald i jagtsæsonen. Omvendt kan fugle og pattedyr undertiden
15 Hensigtsmæssigheden af lokal involvering i forvaltningsbeslutninger ligger det uden for rammerne af denne rapport at
forholde sig til. Der er imidlertid stor erfaring i arktiske lande
med, hvordan det håndteres, hvis sådanne metoder ønskes (se
Huntington, kapitel 19).
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reducere deres flugtafstand overraskende hurtigt, når
de beskyttes imod jagt (f.eks. gråænder og andre vandfugle i ‘byens parker’ som i større byer i Grønland – en
situation, der var utænkeligt indtil for få årtier siden,
H. Meltofte, pers. obs.).
Få undersøgelser har dokumenteret effekter af forstyrrelser på bestandsniveau (se Madsen & Fox 1995),
formentlig fordi de er vanskelige at adskille fra andre
indvirkninger af menneskets tilstedeværelse som f.eks.
direkte dødelighed eller forringelse af levesteder. Store
koncentrationer af ynglende, fældende og overvintrende vandfugle, havpattedyr på landgangspladser
samt kælvende rensdyr kan være yderst følsomme over
for forstyrrelser. Dette betyder, at intense og gentagne
forstyrrelser har effekter svarende til tab af levesteder,
eftersom fugle eller pattedyr forhindres i at udnytte
vigtige habitater. Sådanne adfærdsændringer kan føre
til nedsat fourageringstid, forøget energiforbrug og forringet fysiologisk kondition med deraf følgende reduceret ynglesucces og forøget dødelighed. Forstyrrelse kan
også have indirekte påvirkninger såsom øget prædation,
når fugle forlader deres reder pga. menneskelige forstyrrelser, så rovdyr kan tage æg eller unger. Denne effekt er navnlig et problem i tætte fuglekolonier. I nogle
tilfælde kan det være vanskeligt at adskille effekten af
forstyrrelse fra den direkte effekt af bortskydning af individer fra bestanden. Når hvalrosser f.eks. ikke længere
går på land i Vestgrønland (Born et al. 1994), kan det
være vanskeligt at afgøre, om dette skyldes beskydning
på landgangspladserne eller bortskydning af de lokale
bestande. Sandsynligvis er det en kombination af begge
dele.
Den potentielle forstyrrelse pga. menneskelig tilstedeværelse er tæt forbundet med omfanget af jagt, som
de pågældende bestande er udsat for. Eksempelvis kan
turister opleve rugende rider og lomvier på få meters

afstand på Svalbard, mens disse og andre jagede arter
flygter på flere hundrede meters afstand i områder,
hvor de jages, såsom i Grønland (Merkel et al. 2009,
pers. com., Egevang 2011, H. Meltofte, pers. obs.).
Balancen mellem jagtinduceret skyhed og hensynet til
interesserne blandt ikke-jægere, herunder turister, for
at kunne opleve dyrelivet, afhænger i sidste ende af
prioriteringerne hos de myndigheder, der har ansvaret
for jagt- og fritidsaktiviteter.
Andre potentielt skadelige forstyrrelser er skibstrafik,
seismiske operationer og fly, der kan have samme indvirkning som direkte menneskelig forstyrrelse. Lavtgående fly – især helikoptere – kan fortrænge fugle og
pattedyr fra vigtige levesteder og kan endda forårsage
destruktion af æg og unger på fuglefjelde (Mosbech &
Glahder 1991, Chardine & Mendenhall 1998, Overrein
2002, Moore et al. 2012). Lyds spredning i vand er af
særlig bekymring, eftersom stigende skibstrafik kan
hæmme hvalers evne til at kommunikere over store
afstande (Southhall et al. 2007).
Omfanget af forstyrrelser vil utvivlsomt stige i fremtiden, og det er fortsat en udfordring at forebygge
skadelige forstyrrelser af følsomme arter såsom hvaler
og andre havpattedyr eller særligt følsomme områder
såsom fældningsområder for vandfugle samt yngleområder for havfugle.
Den hastige reduktion i arktisk havis, herunder faldet i
udbredelsen af flerårig is, vil åbne store havområder for
økonomisk udvikling såsom udnyttelse af naturressourcer, der tidligere var fysisk eller økonomisk utilgængelige. Dette indebærer også nye sejlruter og øget turisme
(AMSA 2009).
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Mulige bevaringstiltag

› Indvirkningerne af menneskelige forstyrrelser på bestandes størrelse og ynglesucces er stort set ukendt.
I takt med at menneskelige aktiviteter forøges,
bør indsigt i og overvågning af denne stressfaktor
forbedres.

› Menneskelig forstyrrelse bør holdes på et niveau, der

ikke væsentligt påvirker dyrenes muligheder for at
udnytte føderessourcerne, ændrer deres naturlige
adfærd eller muligheder for at yngle, fælde og hvile.
Et af redskaberne til at opnå dette er oprettelsen af
reservater og andre områder med beskeden forstyrrelse som refugium for især jagede bestande (se f.eks.

Jo mere en bestand af pattedyr eller fugle har været
genstand for jagt, desto mere sky er den generelt, og
desto større indvirkning kan yderligere forstyrrelse
(f.eks. i form af menneskelig tilstedeværelse) have på
bestanden. Foto: Jenny E. Ross/Lifeonthinice.org

Madsen & Fox 1995). Andre værktøjer omfatter
årstidsbestemte begrænsninger, hastighedsbegrænsninger, reduktion eller minimering af trafik i vigtige
områder i løbet af følsomme perioder16, højderestriktioner for fly samt minimering af støj i marine
økosystemer, herunder regulering af seismiske
aktiviteter.

› For arter, der kommer under hårdt pres fra klimaændringerne, bør der oprettes eller bevares alternative levesteder såsom sikre landgangspladser for
hvalrosser i områder, hvor drivis ikke længere er
tilgængelig som hvileplads.

16 Følsomme perioder såsom forårskælvning (rensdyr og moskus
okser), valg af ynglegrav (ræve), redevalg (f.eks gæs, ugler
og rovfugle) samt fældning (gæs og andre vandfugle) kræver
særlig opmærksomhed.
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5.1.4. Forurenende stoffer med oprindelse i Arktis

Mennesker, der lever i Arktis, forbruger sandsynligvis
ligeså mange varer og ligeså meget energi pr. person
som mennesker fra den industrialiserede verden (jf.
Grønlands Statistik 2011), således at de formentlig i
ligeså høj grad bidrager til den globale forurening pr.
indbygger som mennesker andre steder. Der er dog relativ beskeden industriel produktion i Arktis, og befolkningstætheden er meget lav. Den samlede udledning
af miljøgifte er således minimal i Arktis sammenlignet
med mere sydlige breddegrader. Forurening i Arktis
foregår både direkte via lokale udslip (f.eks. kuldioxid
og kulpartikler fra energiproduktion og forbrænding
af affald, ofte på åbne lossepladser, ozonnedbrydende
stoffer fra køleskabe osv.) samt indirekte via forbrug
af importerede varer, hvis fremstilling og transport
bidrager til den globale forurening – som efterfølgende
kan spredes til Arktis. En reduktion af den lokale
forurening vil gavne biodiversiteten omkring arktiske
samfund og vil bidrage til den globale indsats vedr.
forureningsbekæmpelse. Desuden er f.eks. minedrift,
olie- og gasaktiviteter samt militærbaser betydelige
forureningskilder i Arktis (f.eks. AMAP 1998, 2004,
2009b).
Udvinding og forbrug af olie, gas og andre mineraler
er formentlig den vigtigste menneskeskabte kilde til
forurening, både lokalt i form af udslip af toksiske
forbindelser samt ulykker (AMAP 2009b) og globalt
i form af drivhusgasser, kulpartikler og kviksølv, når
fossile brændstoffer forbrændes. Dette er særligt gældende for Arktis, eftersom området potentielt rummer
en femtedel af verdens endnu uopdagede ressourcer
(Fig. 10, USGS 2011, Michel, kapitel 14). Olie spildt
både på land og i havet nedbrydes langsommere i det
kolde arktiske miljø end på varmere breddegrader og
forbliver dermed bioaktiv i længere tid (AMAP 2007).

Desuden ligger katastrofeberedskabet i Arktis typisk
langt under det, der findes i andre olieproducerende
regioner (AMAP 2007). En risikovurdering foretaget
af to store forsikrings- og risikoanalyseselskaber, Lloyds
og Chatham House (2012), konkluderede, at “mens
særlige risikobegivenheder – såsom et olieudslip – ikke
nødvendigvis er mere sandsynlige i Arktis end i andre
ekstreme miljøer, kan de potentielle miljømæssige følger, vaskeligheder og omkostninger til oprydning være
væsentligt større med konsekvenser for myndigheder,
virksomheder og forsikringsbranchen.”
Utilsigtede udslip af olie i det arktiske havmiljø truer
alle trofiske niveauer (se Michel, kapitel 14). Mest
indlysende for offentligheden er indvirkninger på fugle
og pattedyr, navnlig dem, der går ud over deres fjer
og pels, og som resulterer i afkøling og potentiel død.
Desuden er der dokumenteret metaboliske virkninger
hos hvirvelløse dyr, fugle og pattedyr. Arktiske havfugle
og havpattedyr er ydermere særligt udsatte over for
olieudslip, hvis et sådant opstår, hvor og når de samles
i store tal for at yngle og fælde (Reid et al., kapitel 3,
Ganter & Gaston, kapitel 4).
Ifølge Arktisk Råds oversigtsrapport over olie og gas
fra 2007 (AMAP 2007) “eksisterer der ingen effektive
midler til begrænsning og oprensning af oliespild i
områder med drivis”. Den samme konklusion nåede det
amerikanske National Research Council (2003) frem
til: “Ingen nuværende oprensningsmetoder kan fjerne
mere end en brøkdel af olie spildt i havvand, navnlig
ved tilstedeværelse af drivis”. Nylige eksperimenter
udført under optimale betingelser har dog opnået ‘in
situ-afbrænding’ af væsentlige andele af olien i farvande
dækket med 70 % drivis (Sørstrøm et al. 2010).
Ulykker med oliespild fra fragt-, militær- og passagerskibe (Fig. 11) udgør en alvorlig lokal trussel, især i
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Figur 10. Cirkumpolær
fordeling og sandsynlighed for
nye fund af olie og gas (fra US
Geological Survey, 2011).
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Figur 11. Subarktiske og
arktiske skibsulykker – samt
årsagerne til disse, 1995-2004
(fra AMSA 2009).

87

områder med havfuglekolonier og lignende koncentrationer uden for yngletiden (raste-, fældnings- og overvintringsforekomster i særligt vigtige områder, AMSA
2009). Størrelsen af udslip fra skibe – selv olietankskibe – er dog væsentligt mindre end det potentielle
omfang af et udslip fra en defekt oliebrønd under havet.
Deepwater Horizon-katastrofen i Den Mexicanske
Golf omfattede et oliespild, der var tyve gange så stort
som Exxon Valdez-oliespildet i Prince William Sound,
Alaska (ca. 790.000 m3 kontra ca. 37.000 m3, AMAP
2009b, Graham et al. 2011). Selvom oliespild på land
generelt er nemmere at indsamle, udgør de stadig en
alvorlig trussel imod tundra-, sø- og flodsystemer.
Miljøgifte (f.eks. PCB’er på Svalbard) samt radioaktivitet fra nedlagte militære installationer kan potentielt
have indvirkning på biodiversitet (f.eks. AMAP 1998,
Bustnes et al. 2010). Åbne lossepladser kan have en
negativ indvirkning på dyrelivets bestandsdynamik pga.
et forøget antal rovdyr og parasitter samt spredning
af miljøgifte (f.eks. fra industriaffald) og patogener (se
f.eks. Pamperin et al. 2006, Weiser & Powell 2011,
Stirling & Derocher 2012).

› Forskningsindsatsen i forhold til at forstå konsekvenserne af olieudslip i havismiljøer er fortsat afgørende
for at sikre fremskridt inden for viden og udvikling
af forbedrede teknologier, som er specifikke for olieog gasefterforskning og -udvinding i Arktis.18

› Nogle værktøjer, der kan hjælpe til at mindske anden
forurening, som stammer fra Arktis, er: (1) For
skibsdrift i Arktis ville en obligatorisk polarprotokol
omfattende fartøjskonstruktion, vedligeholdelse og
drift (f.eks. ruter, hastigheder) hjælpe med at minimere risiciene, (2) best practices for lokal affaldshåndtering er ønskelig i hele Arktis, (3) minimering
af kulpartikelemissioner vil reducere effekten af
denne vigtige faktor i forhold til klimaforandringer, og (4) oprydning af forurenede lokaliteter fra
tidligere militær aktivitet og minedrift samt olie- og
gasefterforskning og -udvinding vil reducere forurenende input til miljøet.

Se yderligere diskussioner i afsnit 5.2.1 og 5.2.2.

Mulige bevaringstiltag

› Et større olieudslip i isfyldte arktiske farvande ville

være ødelæggende for biodiversiteten og meget
vanskeligt at oprense, især i forbindelse med problematiske vejr-, lys- og isforhold. Hvis der påbegyndes
olieefterforskning og -udvinding, vil et forsigtighedsprincip i forhold til at overholde regler og retningslinjer, som er specifikke for Arktis og baseret
på den bedste tilgængelige videnskab, dog reducere
risici, herunder at olieefterforskning og -udvinding
undlades i de mest følsomme områder.17

17 Se AMAP 2007, der indeholder anbefalinger vedr. forvaltning.

18 EPPR’s (Emergency Prevention, Preparedness and Responsearbejdsgruppen under Arktisk Råd) arbejde opnåede markante
fremskidt inden for denne problemstilling i forbindelse med
rapporten Behavior of oil and gas and other hazardous and noxious
substances spilled in Arctic waters fra 2011 samt øvrigt arbejde på
forebyggelse af forurening. Lignende arbejde af andre fortsætter med at fremme videnskaben bag olie- og gasudvinding i
isfyldte farvande, herunder et norsk projekt ledet af SINTEF
(www.sintef.no/jip-oil-in-ice), samt canadisk arbejde udført af
Environmental Studies Research Fund (www.esrfunds.org) og
Program on Energy Research and Development (www.nrcan.
gc.ca/energy/science/programs-funding/1603). Ligeledes
fortsætter ny forskning med arbejdet på mikrobers potentiale i
forhold til at nedbryde olie i isfyldte miljøer.
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5.2. Stressfaktorer, der kommer fra områder
uden for Arktis
5.2.1. Klimaforandringer

Siden 1980 har temperaturstigningerne i Arktis været
dobbelt så høje som på resten af Jorden (McBean 2005,
IPCC 2007a, AMAP 2009a, AMAP 2011a), og prognoser viser, at Arktis kommer til at gennemgå de største
fremtidige temperaturændringer i verden (Overland
et al. 2011). Dette er et resultat af ‘polar forstærkning’
forårsaget af en kombination af feedback-mekanismer
såsom smeltende sne og is, der fører til sænket albedo,
hvilket igen fører til yderligere smeltning af sne og is
osv., samt øget varmetransport fra lavere breddegrader (Graversen et al. 2008, Screen & Simmonds 2010,
AMAP 2011a).
Ud over den velkendte effekt af drivhusgasser på den
globale opvarmning (IPCC 2007a) frigiver ufuldstændig afbrænding af fossilt brændsel og biomasse samt
skovbrande kulpartikler, som – når de aflejres på is og
sne – forøger smeltningen ved at reducere albedoen.
Således bidrager kulpartikler til den positive feedbackeffekt fra sne- og issmeltning (AMAP 2011c, UNEP et
al. 2011, se også afsnit 5.1.4) og kan – i kombination
med et fald i reflekterende sulfataerosoler – have spillet
en væsentlig rolle i forhold til opvarmningen af Arktis i
løbet af de seneste årtier (Lenton 2012).

Arktiske arter er godt tilpasset de
barske forhold, men har ofte svært ved
at konkurrere med arter, der breder sig
sydfra som følge af klimaopvarmning.
Foto: Kent Olsen.

»

For længe siden varede foråret i lang tid. Jeg opholdt mig
derude [i jagtlejr] i månedsvis. Om foråret (...) fisker vi
først. Efterfølgende jager vi gæs og vender så tilbage til fiskeriet
igen. Nu fisker vi ikke engang længere efter gåsejagten, fordi
isen smelter for hurtigt.

(Geddes Wolki, vestcanadiske Arktis; Nichols et al. 2004).

Fuldstændig implementering af de tiltag, som anbefales
af UNEP et al. (2011) til at reducere opvarmningen globalt, skønnes at kunne reducere opvarmningen i Arktis
i løbet de næste 30 år med omkring to tredjedele i
forhold til prognoserne.
Forøget plantevækst som følge af global opvarmning er
en anden potentiel feedbackmekanisme, som fungerer
igennem en reduktion af albedoen og dermed fører til
yderligere opvarmning (McBean 2005, Ims & Ehrich,
kapitel 12). Endelig kan massive mængder kulstof i tørv
og gashydrataflejringer, der er bundet i permafrost både
på land og i havets shelfområder, frigives med accelererende hastighed. Denne proces frigiver både kuldioxid
og den langt mere potente drivhusgas, metan (Zimov et
al. 2006, Shakhova & Semiletov 2007, AMAP 2009a,
Lenton 2012, se også Huntington, kapitel 19). I hvilket
omfang dette vil blive opvejet af forøget kulstofoptagelse igennem øget plantevækst på tundraen, er
dog usikkert (Callaghan 2005, AMAP 2009a, 2011a).
Medvirkende til denne usikkerhed er muligheden for,
at forøget plantevækst og ændret plantesammensætning fremkalder nettotab af kulstof til atmosfæren via
svampeaktivitet, der øger hastigheden af nedbrydning
af organisk stof i jorden.
Tiårsperioden 2001-2010 var kendetegnet ved den
højeste globale middeltemperatur registreret for en 10årig periode, siden registreringerne påbegyndes i 1850
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Figure 12. Reduktionen i udbredelsen af sommer-is i Polhavet er gået
langt hurtigere, end de oprindelige
prognoser havde forudset, og det
samlede sommerminimums-isdække nåede et historisk lavpunkt i
september 2012 med kun den halve
udbredelse i forhold til gennemsnittet for 1979-2000 (modificeret fra
Stroeve et al. 2007; se også foto på
side 4). Tilsvarende var ismassen i
Polhavet i august 2013 76 % lavere
end det maksimale volumen i 1979
(Polar Science Center 2013).
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(WMO 2012), og der er tegn på, at sommertemperaturer i Arktis i løbet af de seneste årtier har været højere
end på noget tidspunkt i løbet af de sidste 2000 år
(Walsh et al. 2011). Inden for nærværende århundrede
forventes temperaturen i Arktis at fortsætte med at
stige med større hastighed end det globale gennemsnit,
dvs. med en stigning i årsmiddel på mellem 2,8 og 7,8
°C og med de mest markante stigninger om efteråret
og vinteren (Kattsov & Källén 2005, Dahl-Jensen et
al. 2011, Overland et al. 2011). Junis snedække på den
nordlige halvkugle (dvs. næsten udelukkende inden for
Arktis) er allerede faldet med mere end 45 % siden
satellitmålinger påbegyndtes i 1979 (se Fig. 7). Det
samme gælder for den arktiske sommerhavis – og især
omfanget af flerårig is – der aftager med accelererende
hastighed, således at det samlede minimumsisdække
om sommeren nåede et historisk lavpunkt i september
2012 med kun den halve udstrækningen sammenlignet
med gennemsnittet for 1979-2000 (Fig. 12). Aktuelle
prognoser tyder på, at Polhavet stort set vil være isfrit
om sommeren inden for de næste 30-40 år (Meier et al.

2050
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2011). Tilsvarende forventes den negative massebalance
for arktiske iskapper og gletsjere at bidrage til en forventet global havstigning på 0,7-1,6 m ved udgangen af
det 21. århundrede (Grinsted et al. 2010, Dahl-Jensen et
al. 2011).
Konsekvenserne af klimaforandringerne omfatter en
lang række forandringer af det fysiske miljø, som vil få
dybtgående effekter på arktisk biodiversitet. Forholdene
vil variere geografisk, men bortset fra temperaturstigningerne vil de mest udtalte ændringer formentlig
inkludere (jf. Callaghan 2005, Kattsov & Källén 2005,
AMAP 2011a):
• forøget nedbør med mere snefald om vinteren
• forøget frekvens af tø/frost-begivenheder i løbet af
vinteren, herunder regn på sne, der resulterer i dannelse af isskorper
• tidligere og mere variabel snesmeltning
• tidligere udtørring af tundradamme
• bortsmeltning af flerårige snelejer
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Klimaforandringerne forårsager allerede tidligere afsmeltning, hvilket i første omgang kan gavne mange arktiske organismer. Men på
længere sigt vil mere konkurrencedygtige sydlige arter få mulighed for at fortrænge de specialiserede arktiske arter og økosystemer.
Foto: Erik Thomsen.
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Figur 13. Temperaturmæssig reaktion (°C) på en forøgelse af
CO2 fra 280 til 400 ppm beregnet som ‘jordsystemfølsomhed’,
hvilket viser en markant større følsomhed sammenlignet med
‘traditionelle’ modeller. Fra Lunt et al. 2010 og Richardson et al.
2011. Genoptrykt med tilladelse fra Nature Publishing Group.
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• længere perioder med sommertørke, men med mere
alvorlige regnskyl
• optøning af permafrost og termokarstudvikling med
dræning af tørvemoser og damme eller dannelse af
nye vandhuller
• forøget ferskvandsudledning i Polhavet
• bortsmeltning af shelf-is
• oversvømmelse af lave kystområder
• erosion af kystområder
• senere opbygning af snedække om efteråret
• hyppigere og alvorligere ekstreme hændelser (isdannelse, erosion, storme, oversvømmelser, brande)
• accelererende reduktion af havis, navnlig flerårig is,
samt
• forsuring af havvandet.
I hvilket omfang, disse effekter forventes at udvikle sig,
varierer fra prognose til prognose, men den overordnede tendens er klar, og flere af dem er allerede tydelige
nu (AMAP 2011a).
Udover lineære forandringer er der risiko for at nå
vendepunkter, hvor et system (geofysisk eller økologisk) bevæger sig fra én tilstand til en anden, og hvorfra
det er vanskeligt at revertere, når en bestemt tærskel
er overskredet (ARCUS 2009, Rockström et al. 2009,
Barnosky et al. 2012). Her “kan vi allerede være ved
(eller meget tæt på) et vendepunkt for visse store
systemer i Arktis” såsom den grønlandske indlandsis
(Richardson et al. 2011, Lenton 2012). At risikoen for
at nå sådanne vendepunkter er højere end forventet
på et så tidligt tidspunkt, skyldes den kendsgerning,
at de seneste udviklingstendenser inden for en række
klimarelaterede elementer har været mere udtalte, end
IPCC’s prognoser havde varslet (f.eks. AMAP 2011a).
Med andre ord kan ‘jordsystemet’ være mere følsomt
over for kuldioxid end tidligere antaget (Fig. 13, Lunt et
al. 2010, Richardson et al. 2011).

Den mest udtalte effekt vil være tab af is på land (permafrost), i ferskvand og i havet (AMAP 2011a, Prowse
et al. 2011b). Dette forventes at have store og ofte ikkelineære effekter på arktisk biodiversitet pga. komplekse
feedbacks og interaktioner mellem tilfrysnings-/smeltecyklusser og samfund af arter (Callaghan 2005, se
også Walther 2010), og sådanne feedbacks forventes at
fremskynde ændringer i det fysiske miljø og i biodiversiteten (AMAP 2011a). De direkte effekter af højere
temperaturer, og i nogle tilfælde mere nedbør, kan
i første omgang indebære en forøget plantevækst og
muligvis stigende bestande af visse dyr, men på længere
sigt vil virkningerne sandsynligvis omfatte uddøen af
store dele af det, vi i dag kender som arktiske økosystemer og bestande og dermed overgå virkningerne af
alle andre stressfaktorer tilsammen (Callaghan 2005,
Meltofte et al. 2007).

»

Man ser et eksempel på [overisning], hvor rensdyrene
nu er begyndt at vandre mere, og mange folk spekulerer
over, hvorfor de ikke bliver heromkring. De vil gerne have, at de
bliver, men de er i skovene i stedet. Hvorfor er de dernede? Fordi
bakkerne er komplet tilisede. Der er ren is flere steder, og dyrene
kan ikke få fat i deres føde, så de bliver ikke på steder, hvor de
ikke kan grave gennem sneen. De ved mere, end vi gør. Og de
ved, hvad der kommer. Det ved de. Jeg ved ikke, hvordan de ved
det, men de ved, at der kommer mere is, og de fortsætter med
at vandre.

(Ron Webb, Anaktalâk Bay, Labrador; Davies 2007).

En metaanalyse af data fra de sidste 40 år har vist, at en
lang række arters forekomster har bevæget sig væk fra
ækvator med en medianhastighed på 16,9 km pr. årti
og opad bjergskråninger med en medianhastighed på
11,0 m pr. årti, samt at disse områdeændringer har fulgt
temperaturændringerne (Chen et al. 2011). Lignende
udvidelser i nordlig retning er også set i udbredelsen
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af subarktiske og arktiske arter, hvor der også er sket
en markant ‘forgrønning’ i store områder, siden relevante satellitbilleder blev tilgængelige i 1982 (Jia et al.
2007, se afsnit 4, der indeholder en række observerede
klimarelaterede ændringer ledsaget af henvisninger til
relevante kapitler). Det er muligt, at omkring halvdelen af den nuværende tundra ved udgangen af det 21.
århundrede er overtaget af buske og træer, der breder
sig fra syd (Callaghan 2005, Kaplan 2005, SNAP 2012,
Pearson et al. 2013) – forudsat, at udbredelsen af træagtig vegetation ikke modvirkes af tørke (Callaghan et al.
2011a), skadedyrsepidemier eller intensiv græsning (Ims
& Ehrich, kapitel 12). Lignende ændringer finder sted
i havmiljøet, herunder ændringer i tidspunkterne for
dannelsen og varigheden af fastisdække samt reduktion af den dårligt kendte biota, der findes i forbindelse
med kystnær shelf-is, hvilket indebærer tab af et unikt
globalt økosystem (Michel, kapitel 14). Desuden betyder
sommerhavisens forsvinden fra kontinentalsoklerne tab
af et helt økosystem på global skala. Eftersom disse ændringer allerede er i gang, er reduktioner af menneskeskabte klimaforandringer den mest presserende opgave
i forhold til at sikre arktisk biodiversitet for fremtiden,
eller – som det fremgår af AMAP (2011a, sammenfattende rapport): “Bekæmpelse af menneskeskabte klimaforandringer er en presserende fælles udfordring for det
internationale samfund, som kræver øjeblikkelig global
indsats og internationalt engagement.”
Pga. de hastige forandringer vil den dominerende
reaktion fra mange arktiske arter i forhold til klimaændringer være mere tilbøjelig til at være fænotypisk19 adaptation snarere end genotypisk20 adaptation
19 Sammensætningen af en organismes observerbare egenskaber
eller træk såsom morfologi, udvikling, biokemiske eller fysiologiske egenskaber, fænologi og adfærd.
20 Den genetiske sammensætning af en celle, en organisme eller
et individ.

»

Vi har aldrig set sådan nogen før. Her er, hvad vi har iagttaget. Der er kommet nye planter hertil og til tundraen.
Floder og søer er fyldt med en slags andemad [Lemnaceae]
med små blomster, så søen begyndte at blomstre. Fiskenes
livsvilkår er blevet vanskeligere, hvilket også er gældende for
folk, der lever af fiskeri, eftersom søerne er ved at vokse til med
de nye planter…

(Larisa Avyedeva, Saami fra Luujavre, Rusland, om nye plantearter,
der er kommet til Kola Saamiernes land 2001-2004; Cherenkov et al.
2004).

( Callaghan 2005, Gilg et al. 2012). Dette kan indebære
forskydning af hele habitater mod nord, hvilket vil
resultere i en reduktion af det område, som dækkes af
arktiske økosystemer – navnlig dem, der er karakteristiske for det højarktiske område – pga. reduktionen i
det tilgængelige overfladeareal, der falder i takt med,
at man nærmer sig polen. Hos terrestriske arter og
økosystemer stopper dette tab af areal i sidste ende
ved nordkysterne af kontinenterne og øerne, således
at subarktiske og boreale arter, der spreder sig fra syd,
presser arktiske levesteder – og særligt højarktiske
levesteder – op mod Polhavet (Callaghan 2005, Kaplan
2005, Meltofte et al. 2007, Hof et al. 2012, Hope et al.
2013). I betragtning af at glaciale perioder, sensu lato,
tegnede sig for > 85 % af de sidste 0,8-1,0 millioner år
med langt mere udbredt steppe/tundra end i mellemistiderne som den nuværende, kan hele det arktiske
biom allerede nu siges at udgøre et refugium for arktisk
biodiversitet (Ims & Ehrich, kapitel 12).

Arktisk biodiversitet har været udsat for omfattende selektionspres i det barske og stærkt
svingende arktiske miljø i op til tre millioner år
med gentagne istider afbrudt af relativt korte
mellemistider.
Foto: Jenny E. Ross/Lifeonthinice.org
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Figur 14. På grund af socioøkonomiske ændringer og klima
svingninger har fiskeriet i Vestgrønland gennemgået en voldsom forandring fra fangst baseret på atlanterhavstorsk 
(~ 1920-1970) til nutidens fangst af dybhavsrejer. Denne fangst
forventes at forandres igen i de kommende år som følge af havenes opvarmning (ACIA online, se Christiansen & Reist, kapitel 6).

I modsætning til mange lavere breddegrader, hvor
spredning og kolonisering i hvert fald teoretisk kan
resultere i en omlægning af økosystemer uden nødvendigvis at involvere tab af arter, vil global opvarmning
ved høje breddegrader – hvis den får lov til at fortsætte
ukontrolleret – i det lange løb med sikkerhed forårsage
udslettelse af mange specialiserede højarktiske organismer sammen med endemiske arter på småøer (Cook,
kapitel 17). Men i absolutte tal kan relativt få arktiske
arter være i farezonen for udryddelse i det 21. århundrede. En række genuint arktiske hvirveldyr og havisassocieret biota vil sandsynligvis være de mest udsatte
(Callaghan 2005, Smetacek & Nicol 2005, Michel,
kapitel 14. Se også afsnit 5.2.2, der indeholder oplysninger om de potentielle effekter af forsuring af havene).
En stor del af det areal, der i øjeblikket klassificeres

som højarktisk, består desuden af øer, der er isolerede
fra kontinentale landmasser (f.eks. Svalbard, Franz
Josef Land, den canadiske arktiske øgruppe). Fremtidige ændringer i disse øbaserede økosystemer vil blive
stærkt påvirket af deres isolation. En simpel udvidelse
af eksisterende lavarktiske økosystemer mod nord vil i
stigende grad blive hæmmet af vand/is-barrierer i takt
med, at sæsonen med åbnet vand bliver længere. Meget
mobile arter som fugle og visse insekter kan sprede sig
til disse øer, i takt med at klimaet ændres, mens det
kan tage landpattedyr, ikke-flyvende hvirvelløse dyr og
planter med animalsk spredte frø meget længere tid at
nå frem til dem. Beskyttelse af højarktisk flora og fauna, især dyr såsom lemminger, sneharer og moskusokser, vil sandsynligvis være nemmere i sådanne refugier,
mest af alt fordi deres maritime klimaer forventes at
forblive køligere end klimaet i de kontinentale områder
(Gaston et al. 2012).
Ikke desto mindre er forudsigelser af sådanne ændringer kendetegnet af store usikkerheder. Aktuelle
økologiske modeller er ofte mekanistisk naive i den
forstand, at de ikke tager højde for forskelligartede
spredningskorridorer og interspecifikke interaktioner (cf. Guisan & Thullier 2005, van der Putten et al.
2010). Således kan nye typer levesteder og økosystemer
dukke op i forbindelse med hastige klimaforandringer.
Ifølge prognoserne fra de globale klimamodeller er
der mulighed for dannelse af ‘nye klimaer’ uden nogen
nuværende paralleller (Williams et al. 2007), hvilket
naturligvis begrænser mulighederne for at forudsige,
hvordan biota er tilbøjelige til at reagere.
I havmiljøet foregår spredningen af subarktiske arter
nordpå (se eksempel i Fig. 14) via spredning og transport af planktoniske larver eller voksne dyr. Hertil
kommer, at stigende temperaturer og åbning af transportveje i takt med, at isen trækker sig tilbage, mulig-
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De stærke selektionspres, der er i det barske og stærkt
varierende arktiske miljø, og som er foregået i to millioner år, betyder, at de, der har klaret sig, er modstandsdygtige over for klimatisk variabilitet og forandring (se
Beaumont et al. 2011 og Walsh et al. 2011). Det betyder
dog ikke, at klimavariationer og -forandringer vil have
beskeden effekt. Et par graders stigning i den gennemsnitlige vintertemperatur vil resultere i hyppigere og
langt mere udtalte fryse/tø-begivenheder, herunder
vinterregn, som medfører is-skorpedannelse (Rennert et al. 2009), der kan give alvorlige problemer for
eller tilmed udrydde adskillige arter med efterfølgende
ændringer i økosystemernes strukturer (se eksempel
i Fig. 15). Ligeledes vil et par graders temperaturstigning resultere i en omfattende reduktion af havisen,
navnlig flerårig is, hvilket allerede finder sted (Smetacek & Nicol 2005). Som et resultat heraf forventes den
globale bestand af isbjørne at falde med 30 % i løbet
af de kommende 45 år (Amstrup et al. 2008, Stirling
& Derocher 2012), og isbjørnenes udbredelse ventes at
aftage, navnlig i de sydlige dele af artens udbredelsesområde (Durner et al. 2009).
Desuden er arktiske bestande ikke udelukkende sammensat af almindelige og udbredte arter. Nogle hvirvelløse dyr og lavarter er f.eks. enten vidt udbredte men
fåtallige i en bestemt bestandstype eller har en meget
begrænset udbredelse. Vi forstår endnu ikke fuldt ud
økologien bag sjældenhed, den funktionelle betydning
af disse sjældne arter i økosystemernes processer eller

0

% reduktion i ynglesucces

gør spredning af marine arter som spækhuggeren med
forventede indvirkning på havenes fødekæder (Michel,
kapitel 14). Desuden vil global opvarmning forøge
potentialet for udveksling af arter og bestande mellem
Stillehavet og Atlanterhavet (Cook, kapitel 17). Det
samme gælder for spredning af invasive arter (Lassuy &
Lewis, kapitel 16).
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Figur 15. I de seneste årtier er der set større eller mindre fald
i lemmingbestandenes svingninger i flere arktiske områder,
hvilket tilskrives forøget hyppighed af afsmeltning/tilfrysning,
der har ført til isskorpedannelse i sneen (Ims & Ehrich, kapitel
12). Effekten af sådanne fald i forekomsterne af ‘lemmingår’ på
den reproduktive ydeevne hos tre arktiske rovdyrearter med
forskellige grader af specialisering i lemmingbytte blev dokumenteret på Traill Ø i Nordøstgrønland. Hvis de to perioder med
henholdsvis tilstedeværelse (1998-2000) og fravær (2000-2011)
af normale topår sammenlignes, faldt ungeproduktionen hos
sneuglerne med 98 %. Samtidig forsvandt lemmingreder med
spor af prædation fra lækat. Data fra Schmidt et al. (2012).

deres rolle i samfundenes modstandskraft. Kapaciteten i forhold til hurtig tilpasning af organismer til et
foranderligt arktisk miljø vil variere markant mellem
artsgrupperne. Bakterier, mikroalger og nogle mindre
hvirvelløse dyr er f.eks. tilbøjelige til hurtigere at tilpasse sig ændringer in situ end fugle eller pattedyr, som
er mere tilbøjelige til at flytte til nye områder i jagten
på gunstige vilkår.
Hos hovdyr har stigende temperaturer allerede vist sig
at have stor indflydelse på udviklingshastighed, bestandsfremgang, udbredelse og forekomsten af syg-
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domme, der kan tilskrives visse indvoldsorme. Temperaturændringer kan bidrage til ekspansion af parasit- og
værtssamfund fra syd, hvilket vil føre til en række
interaktioner med nordlige endemiske faunaer, herunder ændrede mønstre for eksponering for zoonotiske
parasitter overført fra dyr til mennesker (Hoberg &
Kutz, kapitel 15).
For menneskelige samfund i Arktis er klimaændringerne og deres indvirkning på biodiversiteten nu – og vil
i stigende grad være – en udfordring (Hovelsrud et al.
2011). Nogle vil måske betragte de mange forandringer
som fordelagtige, f.eks. mindre barske vintre, længere
somre, nemmere bådtrafik (herunder havjagt og fiskeri,
hvor dette først og fremmest finder sted fra både, se

f.eks. Hvid 2007 and Michel, kapitel 14), bedre muligheder for landbrug og akvakultur sammen med forbedret adgang til mineralressourcer. Desuden kan forøget
marin produktivitet og nye fiskearter samt andre
dyrearter blive tilgængelige for fangst og forbedre de
økonomiske muligheder (MacNeil et al. 2010). I hvilket
omfang disse fordele vil blive opvejet af de negative
konsekvenser, såsom faldende ressourcer af de arter,
der udnyttes i øjeblikket, er dog usikkert og vil desuden i høj grad være afhængigt af den enkeltes situation
og præferencer, herunder følelsen af ‘arktiske identitet’.
Vellykket tilpasning til klimaændringerne vil kræve
en betydelig tilpasning til nye stressfaktorer såvel som
evnen til at gøre brug af nye muligheder (se f.eks. Nuttall 2005). Bestræbelserne på at bevare de biologiske
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Figur 16. Skibspassager gennem Nordvestpassagen 1906-2011. Fra NT’s miljørapport (ENR 2011) med data fra NORDREG opdateret
til 2011.
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ressourcer består så vidt muligt i at holde effekterne af
alle stressfaktorer inden for rammerne af tilpasning og
justering (dvs. modstandskraft) i alle socio-økosystemkomponenter, herunder mennesker, således at der ikke
sker massive ødelæggelser af økosystemerne.
Når effekterne af klimaændringerne på arktiske
økosystemer skal vurderes, skal samspillet mellem
klimaændringer og andre stressfaktorer inddrages.
Offshore olie- og gasefterforskning, der forøger landog skibstrafik (Fig. 16) samt fiskeri, tungmetaller og
organisk forurening er alle stressfaktorer, som kan blive
forværret af de igangværende klimaændringer (Callaghan 2005, Callaghan et al. 2011b, Wrona & Reist,
kapitel 13, Michel, kapitel 14). Desuden kan et varmere
klima – ud over ‘naturligt ekspanderende’ boreale arter
– muliggøre invasion af en række indførte arter i det
nuværende Arktis (Lassuy & Lewis, kapitel 16, se også
afsnit 5.2.3).
Klimaændringerne vil også ændre produktiviteten
i arktiske akvatiske økosystemer (Wrona & Reist,
kapitel 13, Michel, kapitel 14). De fleste arktiske lakse
fisk (f.eks. fjeldørred, helt) – vigtige arter i kyst- og
lystfiskeriet – er repræsenteret ved polymorfe former
og udviser også variable livshistorier (Christiansen &
Reist, kapitel 6). Stressfaktorer (f.eks. klimaændringer,
opdæmninger) vil resultere i ændringer i de relative
andele af disse varianter med mulige negative konsekvenser for fiskeriet til følge. Et eksempel er den
nuværende dominans af anadromi blandt fjeldørredbestandene på de mellemste breddegrader (dvs. 50-70 °N
i Nordamerika) i forhold til ikke-vandrende bestande
i de samme søer, hvor hav-vandrende fisk foretrækkes
i fiskeriet pga. større størrelse/vægt, større antal og
lavere parasitbelastninger. Anadromi hos fisk menes
at stamme fra en større produktivitet i havet i forhold
til ferskvand (Gross 1987). Dette gælder især i Arktis,

hvor forskellen er markant. Stigninger i produktiviteten fra de nuværende niveauer pga. klimaændringer vil
sandsynligvis være højere i ferskvand end i de tilstødende havområder. Følgelig vil fordelene ved at vandre
ud i havet (f.eks. øget vækst) være lavere i forhold til
omkostningerne (f.eks. migration, prædation), således
at der kan opstå reduceret anadromi med konsekvenser for kvalitet og mængden af fisk (Reist et al. 2006).
Begrænset evidens indsamlet til dato tyder på, at nogle
fjeldørredbestande allerede udviser et lavere omfang af
anadromi (Finstad & Hein 2012).
Den store variation mellem de effekter, som klimaændringerne har på forskellige arter og endda på de
samme arter i forskellige dele af Arktis, kan medføre
betydelige ændringer i ‘match’ mellem artsamfund og
fødekæder såsom samtidighed i blomstring og fremkomsten af insektbestøvere (Gilg et al. 2012). Dette
kan resultere i forbedrede ‘matches’ i visse relationer
mellem arterne (Vatka 2011 Ims & Ehrich, kapitel 12),
men det er mere sandsynligt, at sådanne ændringer vil
resultere i trofiske uoverensstemmelser, hvilket fører til
nedsat forplantning hos mange arktiske arter (Ganter
& Gaston, kapitel 4, Michel, kapitel 14, se også MillerRushing et al. 2010 vedr. diskussion) som antaget for
det grønlandske rensdyr (Post et al. 2009).
Klimaændringerne forventes også at have betydelig
indvirkning på niveauet af miljøgifte og deres indvirkninger på dyrelivet. Klimaforandringerne kan gøre miljøgifte mere mobile i det arktiske miljø. F.eks. forventes
kviksølvindholdet at stige i Mackenzie-floden med øget
afstrømning (Leitch et al. 2007) og primærproduktion
som følge af højere temperaturer og mindre isdække
(Carrie et al. 2010). Ligeledes forventes klimaændringerne at frigive miljøgifte akkumuleret i iskapper, gletsjere og permafrost, der nu smelter og tør (Callaghan et
al. 2011b, Kallenborn et al. 2011, UNEP/AMAP 2011).
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Mulige bevaringstiltag

› Det er nødvendigt med en tilstrækkelig indsats for

at reducere den globale udledning af drivhusgasser
og de dermed menneskeskabte klimaændringer, hvis
truslen fra klimaforandringerne skal kunne håndteres. Fortsat opvarmning er den største og mest
alvorlige forudsete trussel imod arktisk biodiversitet, eftersom den fundamentalt vil ændre arktisk

biodiversitet på habitat-, arts- og økosystemniveau.
Faktisk kan det globale mål, som verdens ledere
har sat for modvirkning af klimaændringer, dvs.
2 °C (UNFCCC 2010), vise sig at være utilstrækkeligt til at beskytte arktisk biodiversitet, eftersom
Arktis opvarmes dobbelt så hurtigt som det globale
gennemsnit. Mekanismer til håndtering af klimaforandringerne er fremlagt af IPCC (2007b), UNEP
et al. (2011) og andetsteds i erkendelse af, at hastige

Med den forsuring, der forventes i de
arktiske farvande, kan bestandene af
arktiske pelagiske bløddyr – såsom
vingesneglen Limacina helicina – blive
alvorligt truet pga. de hæmmede forkalkningsprocesser. Det grønlandske
navn, Tulukkaasaq (den, der ligner en
ravn), referer til den vingede, flyvelignende bevægelse, som kendetegner
denne lille og meget almindelige sorte
havsnegl. Foto: Kevin Lee.
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og vidtrækkende globale tiltag er nødvendige for at
løse dette problem, som har verdensomspændende
årsager og globale effekter.21 Denne evaluering tilvejebringer yderligere evidens for nødvendigheden i
hurtigt at løse dette problem.

› En reduktion af kulpartikler er af høj prioritet,

eftersom en reduktion i udledningen af kulpartikler
(og troposfærisk ozon) er den hurtigste metode til at
reducere den globale opvarmnings ‘polare forstærkning’ i Arktis (Lenton 2012).

› Naturforvaltningsplanlægningen bør give høj priori-

tet til beskyttelse af netværk af store, repræsentative
levesteder. Dette bør omfatte de nordlige ‘refugier’
med henblik på at støtte op om og vedligeholde
modstandsdygtigheden for arktiske økosystemer,
såsom arktiske øer og bjergområder sammen med
de tilbageværende områder med flerårige havis, hvor
unik arktisk biodiversitet har de bedste chancer for
at overleve klimaforandringerne.

› Endvidere vil reduktion eller minimering af alle

andre stressfaktorer for biodiversiteten bidrage til at
afbøde klimaændringernes effekter (IPCC 2007c).

5.2.2. Miljøgifte med oprindelse uden for Arktis

Bortset fra klimagasserne, der behandles i afsnit 5.2.1,
er de vigtigste miljøgifte, som når frem til Arktis fra de
sydlige lande:
21 Medmindre kulstofopsamling og -oplagring (CCS) bliver
økonomisk realistisk, omfatter disse tiltag, at CO2 fra “mindre
end halvdelen af de kendte økonomisk udnytbare olie-, gas- og
kulreserver kan (...) udledes frem til 2050”, hvis den maksimale
stigning på 2 °C skal overholdes (Meinshausen et al. 2009).

• Miljøbelastende gifte, der er persistente, bioakkumulerende og underkastet atmosfærisk eller oceanisk
langtransport.
• Aerosoler, som forårsager ozonnedbrydning og
dermed forøget UV-stråling, der potentielt kan skade
levende organismer.
Desuden kan luftbåren nitrat (et plantenæringsstof)
bragt til Arktis fra sydlige kilder, som ellers i øjeblikket
befinder sig på et relativt lavt niveau i Arktis, forventes
at stige i fremtiden (Callaghan 2005).
De fleste bioakkumulerbare miljøgifte, der findes i
Arktis, stammer fra industrialiserede områder i Eurasien og Nordamerika og bringes ind i Arktis igennem
luft- og havstrømme (AMAP 2010, 2011b). Biologisk
opkoncentration finder sted igennem fødekæder, hvilket resulterer i, at de højeste koncentrationer findes i
rovdyr i den øverste del af fødekæden (og ådselædere),
herunder mennesker (Reid et al., kapitel 3).
Der er fundet væsentlige niveauer af miljøgifte (tungmetaller, organiske klorforbindelser, bromerede flammehæmmere osv.) i en række arktiske dyr, men indtil
videre er der meget beskeden videnskabelig dokumentation for, at miljøgifte har nået et niveau, hvor de har
resulteret i reducerede bestande. Undtagelser herfor kan
være gråmåger på Bjørnoya (Verreault et al. 2010) og
ismåger i Canada (Ganter & Gaston, kapitel 4, se også
Miljeteig et al. 2012) sammen med bundlevende hvirvelløse havdyr i områder med mineaffald (Josefson &
Mokievsky, kapitel 8). I en række andre arter er niveauerne så høje, at der kan opstå skadelige virkninger på
enkeltindivider (Letcher et al. 2010, Dietz et al. 2013).
Visse miljøgifte såsom POP’er fra tidligere udslip er dog
nu på retur i store dele af Arktis (AMAP 2009c, Rigét et
al. 2010, 2013), sandsynligvis som følge af international
regulering af udledningerne såsom Stockholm-konven-
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tionen om POP’er, som Arktisk Råds AMAP-resultater
bidrog til (f.eks. Downie & Fenge 2003).

på kommercielt udnyttede fiskebestande i nogle af de
rigeste fiskevande på Jorden.

I modsætning hertil er Arktis et omfattende ‘dræn’
for luftbåren kviksølv, som hovedsageligt stammer fra
industrielle kilder (f.eks. afbrænding af kul) (Ariya et
al. 2004) og ferskvandsafstrømning, og hvor koncentrationen af kviksølv i havdyr er stabil eller stigende i
det canadiske Arktis og i Vestgrønland (Braune et al.
2005, Niemi et al. 2010, AMAP 2011b). Omfanget af
en række nye men ringe undersøgte miljøgifte såsom
polybromerede diphenylethere (PBDE) er også stigende
(Braune et al. 2005). Der findes yderligere oplysninger
herom i afsnit 5.1.4.

Øget UV-stråling som følge af ozonnedbrydende stoffer, der udledes til atmosfæren, har negative konsekvenser for planter (Newsham & Robinson 2009) og
potentielt andre levende organismer i Arktis (Wrona &
Reist, kapitel 13).

Kuldioxid har også alvorlige konsekvenser for surhedsgraden i oceanerne og dermed levevilkårene for
kalkholdige organismer og tilmed fisk (AMAP 2013,
Christiansen & Reist, kapitel 6, Josefson & Mokievsky,
kapitel 8, Lovejoy, kapitel 11, Michel, kapitel 14). Disse
organismer (bløddyr, pighuder m.v.) er sandsynligvis allerede under pres pga. lave temperaturer, fordi omkostningerne ved kalkdannelse er omvendt proportionale
med temperaturen (Clarke 1992). Stigende temperatur
og forsuring kan medføre, at én stressfaktor afløses
af en anden, men hvorvidt de vil være i balance, er
vanskeligt at sige. Gassers opløselighed, herunder CO2,
er desuden højere i kolde end varme vande, så Polhavet
er særlig udsat for skadelige virkninger fra forsuring
(Bates & Mathis 2009, Carmack & McLaughlin 2011,
Lovejoy, kapitel 11). Den globale forsuring af havene
sker nu i et tempo, der sandsynligvis er det højeste i de
seneste 55 millioner år, og områder i Polhavet viser allerede konsekvenser af forsuring (AMAP 2013). Pteropoder som Limacina helicina, en vigtig planktonart, der
findes i de øverste lag af Polhavet, synes at være særlig
udsatte (Comeau et al. 2011, Michel, kapitel 14). Dette
kan have alvorlige negative effekter, herunder effekter

Mulige bevaringstiltag

› Bestræbelserne på at identificere og evaluere nye

miljøgifte, der kan udgøre en trussel for arktisk
biodiversitet, bør fortsætte i kombination med implementering af passende kontrolmekanismer med
henblik på at begrænse deres forekomst i Arktis.

› De hidtidige succesfulde internationale bestræbelser

på at forbyde de mest problematiske stoffer bør fortsætte og kunne udvides til at begrænse udledningen
af resten.

› Der kunne etableres yderligere integreret, tværfaglig
forskning og overvågning med henblik på at forbedre vores forståelse af konsekvenserne, transporten

I betragtning af antallet og størrelsen
af de floder, der strømmer mod nord i
Arktis, samt betydningen af ferskvandsog vandrefisk for både økosystemer
og mennesker i området, udgør de
samlede effekter fra bioakkumulerede
miljøgifte reelle og aktuelle trusler
(Christiansen & Reist, kapitel 6). Vandrende hanner af sølvlaks fra Babbagefloden i Yukon, Canada, i den farve, de
har før gydning. Foto: Neil Mochnacz,
Fisheries and Oceans Canada.
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og effekterne af miljøgifte på biota samt på økosystemernes strukturer og funktion, herunder opnåelse
af bedre mekanistisk forståelse af interaktioner med
andre relevante miljømæssige stressfaktorer (f.eks.
klimavariabilitet/-ændring) og kumulative effekter.
5.2.3. Invasive arter

I denne evaluering defineres invasive arter som fremmede arter, der forsætligt eller uforsætligt er indført af
mennesker, og som er tilbøjelige til at forårsage miljømæssig eller økonomisk skade eller skade på folkesundheden. Dette omfatter invasive arter, der har spredt
sig mod nord efter oprindeligt at have været indført af
mennesker til subarktiske økosystemer. Spredningen
af arter naturligt hjemmehørende i Subarktis betragtes
ikke som ‘invasive’ i den betydning, der anvendes her,
selvom mange muligvis kan have de samme negative
effekter.
Næst efter tab af levesteder betragtes invasive arter på
globalt plan som den største trussel imod den biologiske
mangfoldighed (Vitousek et al. 1997, Clavero & GarciaBerthou 2005, IUCN 2012), men til dato er dette problem mindre kritisk i Arktis sammenlignet med andre
steder. Nogle velkendte eksempler på invasive arter
med alvorlige effekter i nærarktiske områder er dog
den amerikanske mink, som er indført af pelsbranchen
i flere områder i Nordeuropa og nu bl.a. findes i Island,
Finland og Norge, samt lupin i Island og kongekrabbe i
Barentshavet (Lassuy & Lewis, kapitel 16).
Mange landlevende fremmede arter, der allerede er
invasive i subarktiske økosystemer, kan bevæge sig
nordpå med klimaændringerne, menneskelig bosætning
og industriel aktivitet. Nogle af disse er tilbøjelige til at
være ‘kulturfølgere’ og nyder godt af forøgede mængder menneskeligt affald i Arktis og fungerer som nye

rovdyr, hvilket muligvis påvirker det arktiske dyreliv
(Ims & Ehrich, kapitel 12). Et varmere Arktis har allerede medført en kraftig stigning i skibsfart og energiudvindingsaktiviteter, som direkte forøger risikoen
for biologiske invasioner fra arter, der transporteres
nordpå med ballastvand, skibsskrog eller boreplatforme
samt tilknyttede landbaserede aktiviteter såsom havne,
veje og rørledninger (Lassuy & Lewis, kapitel 16).
Derudover forventes spredningen nordpå af komplekse
netværk af parasitter blandt landlevende, ferskvands- og
marine hvirveldyr at resultere i nye faunakombinationer og forskellige effekter på landskabet på regionalt
niveau (Hoberg & Kutz, kapitel 15). Patogener og
sygdomsvektorer kan ligeledes invadere eller ankomme
sammen med invasive arter.
Eksempler på invasive arter i Subarktis omfatter flere
udsætninger (dvs. forsætlige translokationer) af ferskvands- og vandrefisk i Norge og Hvidehavet i Rusland,
som kan være relevante for Arktis i fremtiden (Christiansen & Reist, kapitel 6 og de tilhørende referencer).
Disse omfatter både introduktion af fremmede arter
(f.eks. pukkellaks) til områder langt uden for deres
naturlige udbredelse samt flytning af arter (f.eks. europæisk hvidfisk og heltling) til vandsystemer, der støder
op til deres oprindelige områder. Intentionen med disse
translokationer er typisk at forøge mulighederne for
de lokale fiskerier eller akvakultur. Men effekterne er
som regel skadelige i og med, at de medfører forøget
konkurrence eller prædation på oprindelige fiskearter,
hvilket ofte resulterer i fortrængning eller udryddelse
fra området.
Mulige bevaringstiltag

› Omkostningseffektive overvågningsnetværk til tidlig

registrering af invasive arter tilknyttet et fælles arkiv
ville lette øjeblikkelig og dermed effektiv respons.
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Figur 17. Større trækruter for
arktiske fugle. Fugletræk forbinder arktiske yngleområder med
alle andre dele af verden (fra
ACIA 2005).
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› Det er vigtigt at implementere forebyggende tiltag,
som blokerer vejene for introduktion af invasive
arter, både på nationalt og internationalt plan.22

› Der er behov for udvidet kontrol ved indgangspor-

tene til Arktis (f.eks. veje, lufthavne og havne) med
henblik på hurtigere udryddelse af introduktioner
såsom rotter på havfugleøer tidligt i invasionsprocessen.

› For marine arter er støtte til igangværende inter-

nationale bestræbelser på at reducere risikoen for
introduktion af fremmede arter, f.eks. i form af
behandling af ballastvand og effektiv rengøring og
behandling af skibsskrog og borerigge fra andre
marine økosystemer, vigtig.

22 Dette kunne omfatte mere konsekvent brug af basale forebyggende værktøjer såsom HACCP-planlægning (Hazard Analysis
and Critical Control Points) (ASTM 2009), der har været
anvendt effektivt i dyre- og planteavl og er anvendelig til en
lang række operationer.

5.2.4. Stressfaktorer for vandrende arter

En stor andel af arterne i Arktis er vandrende arter, og
mange af dem lever mere end halvdelen af året uden for
Arktis (Fig. 17). De mest alvorlige trusler mod arktiske
vandrende arter uden for Arktis er tab og nedbrydning af levesteder (Ganter & Gaston, kapitel 4). Dette
gælder navnlig for mange vandfugle og vadefugle, hvor
tabet af raste- og overvintringsområder (vådområder
som ferskvandsområder og tidevandsflader) sker med
alarmerende fart, især i Østasien omkring det Gule
Hav (Syroechkovski 2006, Wetlands International
2012, MacKinnon et al. 2012) – men også i andre dele
af verden. Desuden kan der forventes stærkt stigende
tab af kyst- og tidevandsflader i forbindelse med klimabetinget stigende vandstand i havene, da menneskeskabt infrastruktur såsom diger forhindrer landværts
‘flytning’ af disse naturtyper. Denne situation vil blive
forværret af stadigt mere omfattende kystudvikling.
Ydermere foregår der overdreven fangst og jagt nogle
steder, især i Østasien. Omvendt har regulering af jagt
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i form af forkortede jagtsæsoner, forbedrede reservatnetværk og forbud mod visse fangstmetoder (net- og
fældefangst, grænser for våbenkapacitet m.v.) resulteret
i fremgang for flere forskellige vandfuglebestande i
Vestpalearktis og Nordamerika i løbet af det sidste halve århundrede (Ely & Dzubin 1994, Madsen et al. 1999,
Mowbray et al. 2002, Alisauskas et al. 2009, Meltofte &
Clausen 2011, Wetlands International 2012).
Som nævnt ovenfor har overudnyttelse formentlig ført
til udryddelsen af eskimospoven og nær-udryddelse af
skerylen (Ganter & Gaston, kapitel 4). Tilsvarende har
overfiskning af atlantiske dolkhaler på den sidste forårsrasteplads i Delaware Bay reduceret tilgængeligheden
af æg som føde for de nordtrækkende islandske ryle på
den amerikanske østkyst, hvilket har forårsaget kraftige
reduktioner i bestanden. Snetranen er blandt de østasiatiske arter, der er reduceret voldsomt i antal som følge
af tab af levesteder og overudnyttelse kombineret med
fortrængning fra mange potentielle raste- og overvintringsområder pga. menneskelige forstyrrelser, herunder jagt. Bestanden af den østasiatiske storryle menes
også at være gået ned i antal pga. tab af rastepladser
omkring Det Gule Hav (Moores et al. 2008).
For havfugle er truslen fra oliespild (se afsnit 5.1.4)
mindst ligeså stor uden for Arktis som inden for. Millioner af arktiske havfugle, herunder havdykænder,
overvintrer i farvande med tung trafik af olietankskibe
og anden skibsfart, f.eks. Østersøen og farvandet ud for
Newfoundland, hvor utilsigtet samt (ulovlig) forsætlig
dumpning af olie er af stor bekymring (Wiese & Robertson 2004, Skov et al. 2011).
Markante bestandsstigninger blandt en række gåsearter
i Arktis og Subarktis gennem de senere årtier forårsaget
af bedre fourageringsforhold i tempererede overvintringsområder og muliggjort af forbedret beskyttelse af

gæssene både på ynglepladserne og i raste- og overvintringsområderne, har skabt en ‘overflod’ af gæs, der
påvirker deres arktiske levesteder (se Ganter & Gaston,
kapitel 4 og Ims & Ehrich, kapitel 12). Selvom dette fænomen er relativt begrænset i geografisk udstrækning,
har det resulteret i nedbrydning af følsom kærvegetation i visse arktiske områder (f.eks. omkring den sydvestlige Hudson Bay og James Bay in Canada (Batt 1997).
Der er gjort forsøg på at reducere bestanden af snegæs
gennem forøget jagt i raste- og overvintringsområderne
– men med begrænset succes (Alisauskas et al. 2011).
Tilsvarende er en plan til forebyggelse af yderligere forøgelse af Svalbard-bestanden af kortnæbbede gæs under
udvikling blandt områdets stater (AEWA 2012).
Andre stressfaktorer omfatter forurening med klorholdige pesticider, som rammer rovdyr i den øverste
del af fødekæden som f.eks. vandrefalken under dens
overvintring i tempererede og tropiske områder,
hvilket resulterer i reduceret ynglesucces, omend dette
problem er aftaget for de fleste bestande (Ganter &
Gaston, kapitel 4). Selvom blyforgiftning af dyreliv som
følge af indtagelse af blyhagl synes at være på retur – i
det mindste i Nordeuropa og Nordamerika – efter
nationale forbud mod brug af blyhagl til vandfuglejagt,
benyttes de i mange lande stadig til jagt på andre arter
(Anderson et al. 2000, UNEP/AEWA 2008).
De fleste rensdyrbestande omkring Arktis foretager
omfattende vandringer ofte med overvintringsområder
ganske langt fra kælvning- og sommergræsgangene.
Kælvningsområderne – og ofte også vandreruterne –
er veldefinerede og kan beskyttes som sådan. Sådanne
områder kan få reduceret bæreevne, hvis rensdyrene
udsættes for forstyrrelse, spærringer og habitatændringer, hvilket resulterer i reduceret overlevelse (grundet
rovdyr og jagt) og lavere ynglesucces (grundet habitat
ødelæggelse, fordrivelse og ændrede energibudgetter).
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Klimaforandringerne er en trussel mod vandringerne af
de bestande, som krydser havis, når denne smelter tidligere og fryser til senere. Disse risici vil blive forværret af stigende skibsfart (Poole et al. 2010). Industriel
udvikling og landskabsændringer har også potentiale til
at ændre rensdyrenes vandringsveje.
Der kan være lignende problemer for hval- og fiskebestande, men disse kan være af mere begrænset omfang, bortset fra at vandkraftværker kan hæmme eller
tilmed forhindre vandrefisk i at bevæge sig op og ned
ad floderne. Overudnyttelse af bestande af vandrefisk
kan forekomme, når de både fanges, mens de befinder
sig i havet (f.eks. Stillehavets laksearter), og når de
vender tilbage til ferskvand for at overvintre og/eller
formere sig (f.eks. ørreder, hvidfisk og atlanterhavslaks;
Christiansen & Reist, kapitel 6). Håndtering af sådanne
kumulative effekter på arter, der i begrænset omfang
vandrer til havs i arktiske farvande (dvs. fjeldørred og
heltling), er vanskelig men opnåelig igennem regionalt
samarbejde. Forvaltning af arter (f.eks. stillehavs- og
atlanterhavslaks), der foretager omfattende vandringer
til havområder uden for arktiske farvande, kræver mere
komplekse tiltag.
Mulige bevaringstiltag

› Samarbejde med ikke-arktiske stater er afgørende

for at kunne imødegå trusler imod trækfugles rasteog overvintringsområder. Dette omfatter internationalt samarbejde igennem multilaterale og bilaterale
aftaler. Ét eksempel er Konventionen om beskyttelse
af migrerende arter sammen med dens regionale
aftaler og forvaltningsplaner (se Scott 1998).

› Tab af levesteder udgør i dag den mest alvorlige trussel mod de fleste trækfugle, og beskyttelsestiltag bør
omfatte bevarelse af vådområder og andre vigtige

levesteder for rastende og overvintrende arktiske
fugle.

› Overudnyttelse og forgiftning af fugle med blyhagl

skal reduceres, hvor dette stadig udgør et problem.

› Med henblik på at beskytte de arktiske havfugle

imod olieudslip i deres raste- og overvintringsområder er det vigtigt, at de arktiske lande fortsætter
bestræbelserne på at reducere denne risiko.

› For truede arter såsom skerylen skal der udarbejdes
og implementeres internationale reetableringsprogrammer (se også afsnit 5.1.2 og Tab. 1).

› Rensdyrvandringer kan beskyttes ved at beskytte

kælvningsområder og større vandreruter (se afsnit
5.1.3).

› Regulering af fangsten af fisk- og hvalbestande igennem eksisterende internationale aftaler bør støttes,
overholdes og videreudvikles i overensstemmelse
med den bedste videnskabelige rådgivning.

› Det store antal gæs, der har udviklet sig i løbet af

det sidste halve århundrede, skal nøje overvåges.
Hvor forvaltningsplaner ikke allerede forefindes, skal
de udvikles, implementeres og følges op på i samarbejde mellem de relevante lande.
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6. MANGLENDE VIDEN

109

Grundlæggende viden om langt størstedelen af den
arktiske biodiversitet er begrænset. Ofte er kun forekomsten af pattedyr, fugle og karplanter tilstrækkeligt
dokumenteret. Omfattende data om antal, bestands
tæthed og udviklingstendenser er generelt kun tilgængelige for hvirveldyr, som har direkte betydning for
mennesker, f.eks. til kommerciel eller anden fangst, og
for mange artsgrupper er selv den taksonomiske status
ufuldstændigt kendt. Der er således betydelige huller i
vores viden om biodiversiteten, og en mere synoptisk
tilgang er nødvendig i forhold til at:
• Tage hånd om kritiske mangler i vores grundlæggende og funktionelle forståelse for diversitet som
grundlag for indsigt i og forudsigelse af virkningerne
af de accelererende forandringer pga. klimaændringerne og andre forstyrrelser.
• Forbedre forståelsen af diversitet (fra arter til bestande) og interaktioner hos hvirveldyr, hvirvelløse
dyr og mikroorganismer, der tilsammen danner de
økologiske netværk i de nordlige hav-, ferskvands- og
terrestriske systemer.
• Forbedre forståelsen af arktiske økosystemers funktion med henblik på at skabe et solidt videnskabeligt
grundlag for økosystembaseret forvaltning.
• Opbygge den nødvendige viden, der kan understøtte
bæredygtig forvaltning, samt metoder for tilpasninger
i arktiske samfund, der skal reagere på hurtige forandringer og stigende trusler imod fødevaresikkerheden.
Der er store mangler i vores viden om artsrigdommen inden for mange organismegrupper i
Arktis, og naturovervågningen her halter langt
bagefter i forhold til andre dele af verden. Selv
for de bedre undersøgte arktiske arter og økosystemer er data om udviklingen i udbredelse,
antal og fænologi utilstrækkelige. Foto: Orsolya
Haarberg/naturepl.com
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Årsagerne til visse huller i vores viden er de samme
over hele verden, mens andre er mere specifikke for
Arktis, såsom vanskelighederne ved at lave undersøgelser i fjerntliggende og barske miljøer, udfordrende
logistik samt mangel på permanent videnskabelig
infrastruktur. Dette er i stigende grad sammenfaldende
med voksende global mangel på forskere med relevant
ekspertise i pålidelig artsbestemmelse som grundlag for
undersøgelse, bestandsstatus og overvågningsaktiviteter
for biodiversitet.
Navnlig det marine Arktis er beskedent undersøgt og overvåget.
Grønlandshvaler, der kommer op til overfladen, mens tejster
hviler på isen. Foxe Basin, Nunavut, Canada, juli.
Foto: Eric Baccega/naturepl.com

Der skal udvikles arkiver af prøver, der både er geografisk dækkende og som strækker sig ind i kvartærtiden,
og som etableres i samarbejde med museumssamlinger,
der indeholder georefererede prøver med tilhørende
internettilgængelige databaser til lagring af analyser på
tværs af Arktis (f.eks. Christiansen & Reist, kapitel 6,
Hodkinson, kapitel 7, Daniëls et al., kapitel 9, Dahlberg & Bültmann, kapitel 10, Hoberg & Kutz, kapitel
15, Cook, kapitel 17). Internationale samarbejdsaftaler
og deltagelse fra lokalsamfundenes side er afgørende i
forhold til effektiv opbygning af sådanne ressourcer på
høje breddegrader. Pga. manglen på sådanne ressour-
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cer som det funktionelle grundlag for informationssystemer er hurtig udvikling af en bredere forståelse
af nutidig arktisk biodiversitet ikke mulig. Artsarkiver
indsamlet i løbet af årtier udgør et væsentligt grundlag
for dokumentation og evaluering af årsagerne til rumlige og tidsmæssige forandringer i de nordlige økosystemer og giver mulighed for implementering af nye og
bredere analytiske tilgange i forhold til evaluering af
biodiversitet.
Det er en stor udfordring for vores forståelse af,
hvordan arktiske økosystemer fungerer, samt vores
evne til at forvalte dem, at der er meget få målrettede programmer og forskningsstationer, der har fuldt

integrerede økosystembaserede tilgange til forskning og
overvågning i Arktis. Regelmæssigt gentagne målinger,
som både er målrettet specifikke hypoteser og som
muliggør registrering af overraskelser (Lindenmayer et
al. 2010), er afgørende for at kunne overvåge ændringer i bestandssammensætning og -struktur, diversitet,
produktivitet, fænologi og andre kritiske aspekter af
biodiversitet og økosystemets integritet. Yderligere
viden om effekterne af de talrige påvirkninger, som
arktisk biodiversitet er udsat for, er grundlæggende for
vores forvaltning af den. Til støtte for evalueringen af
biodiversitet på Jorden kan målinger fra satellitter og
fly give data, som er vigtige for overvågningen, med bemærkelsesværdig hastighed og omkostningseffektivitet.
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Der skal udvikles integrerede dataarkiver (indsamling
af prøver, undersøgelser, opgørelser og overvågning)
sammen med feltobservationer og optællinger, der
dækker det cirkumpolære område. En model for dette
findes i CBMP (Circumpolar Biodiversity Monitoring
Program), selvom det er afgørende, at dette og lignende
programmer tilknyttes prøvetagning, konkrete data og
sikker artsbestemmelse med henblik på at dokumentere
aktuelle og fremtidige økologiske forhold (se Boks 5).
Tilsammen udgør sådanne programmer grundlaget for
omfattende økosystembaserede tilgange til forskning
og overvågning, som kan afsløre, hvordan biodiversiteten påvirkes af stressfaktorer på tværs af fødekæderne.
Dette kræver dog yderligere fokus på integration på
økosystemniveau i alle faser af de videnskabeligt baserede udredninger – fra prøvetagning, gennem databearbejdning, statistisk modellering og fortolkning af de
empiriske resultater.
Tilsvarende anbefaler ISAC (International Study of
Arctic Change) dannet af IASC (International Arctic
Science Committee) og AOSB (Arctic Ocean Science
Board) en forøget indsats for at forstå og modellere de
fysiske og biologiske interaktioner i arktiske økosystemer og deres relation til Arktis’ folk og resten af verden
(Murray et al. 2010).
Traditionel viden blandt oprindelige arktiske folk
indeholder et væld af oplysninger om anvendelserne
af arktiske arter, herunder nuværende og historiske
gydepladser for fisk, fænologiske hændelser osv., der
ofte indgår i stednavne. Der er taget en række initiativer med henblik på forbedret udnyttelse af traditionel
viden og for at mindske konflikter mellem lokale fangere og fiskere og de ansvarlige myndigheder (Freese
2000, Klein 2005). Et eksempel herpå er programmet
Lokal dokumentation og forvaltning af levende ressour-

cer i Grønland (Huntington et al., kapitel 19). Bedre
kendskab til de betingelser og handlinger, der fremmer
et sådant samarbejde, samt gensidig forståelse vil hjælpe
med udformningen og implementeringen af lokale
bevaringsprogrammer.
Kommerciel udnyttelse af genetiske ressourcer er allerede i gang i arktiske økosystemer, navnlig i det marine
miljø, og nøje koordineret evaluering er nødvendig for
at kunne skabe balance mellem arktiske samfund og
kommercielle interesser (Leary 2008). Potentialet for
udnyttelse af de genetiske ressourcer, der er til stede
i Arktis, er dog stadig dårligt kendt, hvilket gør det
vanskeligt at vurdere deres værdi.
Set fra et videnskabeligt synspunkt kan mangel på
viden fra bestemte områder hæmme opnåelse af åbne
og fordomsfri analyser samt gøre præcise konklusioner
og forudsigelser meget vanskelige. Af samme årsag er
mulighederne for indsamling, samarbejde og deling af
data fra alle dele af Arktis vigtige i forhold til videnskabelig analyse og ressourceforvaltning.
Mulige tiltag

Detaljerede forslag til udfyldning af specifikke huller
i vores viden fremgår af de tekniske kapitler i denne
evaluering. I nærværende afsnit beskriver vi, hvorfor
større huller i vores viden skal udfyldes hurtigst muligt
og med forenede kræfter. Som det fremgår af dennes evaluerings kapitler, ved vi en hel del om arktisk
biodiversitet, og behovet for en energisk og øjeblikkelig
bevaringsindsats understøttes stærkt af den nuværende
viden. Samtidig er der stadig meget, der er uklart, og
som vil kunne bidrage til at udforme og implementere
mere konkrete og effektive bevaringstiltag i forbindelse
med hurtige forandringer og øget industriel udvikling
i Arktis.
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›

Manglen på grundlæggende viden om mange aspekter af arktisk biodiversitet hæmmer vores evne til at
evaluere effektiviteten af bevaringstiltag. Truslen fra
overudnyttelse er blevet kraftigt reduceret i Arktis,
delvis fordi der eksisterer tilstrækkelig viden til at
kunne udvikle effektive bevaringstiltag og skabe
støtte til disse handlinger. Denne succes er dog
kun gældende for de relativt få arter, der udnyttes.
Andre bevaringstiltag kompenserer for manglen på
konkret viden ved en bred tilgang, således som det
er tilfældet ved beskyttelse af store naturområder.
Der er behov for en samlet tilgang til indsamling af
data om arter og økosystemer med henblik på bedre
at forstå, hvordan miljøændringer og forandringer i
menneskets aktiviteter vil påvirke arktisk biodiversitet og bevarelsen heraf.

› Den manglende overvågning og modelleringskapa-

citet for mange aspekter af arktisk biodiversitet og
de faktorer, der påvirker dem, gør det vanskeligt
at evaluere forandringerne, deres årsager og deres
konsekvenser, og hvad der kan gøres ved dem. Forandring kan ikke måles uden et udgangspunkt. For
mange arter og økosystemprocesser eksisterer dette
udgangspunkt af viden ikke. Ligeledes har modelleringsarbejde fokuseret på det fysiske miljø og nogle
få vigtige arter eller økosystemparametre. Der er
behov for en koordineret overvågnings- og modelleringsindsats på økosystemniveau i forhold til at
kunne støtte op om bevaringstiltagene for biodiversitet i en tid med hurtige forandringer.

› Manglen på prøver og museumssamlinger betyder, at

der ikke eksisterer et solidt grundlag for evaluering af
biodiversiteten og ændringer heraf. Et solidt udgangspunkt kræver konkrete data og gedigne prøver. Dette
område har hidtil fået utilstrækkelig opmærksomhed. En samarbejdsbaseret tilgang til indsamling og

arkivering af prøver kan hjælpe med til at sikre, at
yderligere ændringer kan evalueres og kvantificeres.

› Der er gennemført omfattende forskning inden for

forskellige aspekter af arktisk biodiversitet, men der
eksisterer ikke overordnede data- og videnbaser for
de fleste emner. En cirkumpolær undersøgelse af
arktisk biodiversitet hindres yderligere af adgangsbarrierer i felten. Bred opbakning til åben videnskab,
fra feltarbejde til analyse til arkiver, kan hjælpe med
at tage hånd om dette problem og udgøre et middel
til indsamling af kollektiv viden og ekspertise.

› Manglen på kvalificerede fagfolk inden for flere

aspekter af biodiversitet betyder, at udfyldning af
huller i vores viden fortsat vil være en udfordring.
Der er for få forskere til rådighed til arbejdet inden
for mange aspekter af biodiversitet – fra taksonomi
og systematik til integrativ problemløsning på
økosystemniveau. Der kunne ydes en større indsats i
forhold til at rekruttere og bakke op om specialister
på disse områder, således at der i tide kan genereres
den nødvendige viden med henblik på at støtte op
om bevarelsen af den arktiske biodiversitet.

› Den manglende opmærksomhed på de fleste aspek-

ter af arktisk biodiversitet kombineret med den begrænsede udstrækning, hvormed indbyggere i Arktis
er involveret i forskning og bevaring af biodiversitet,
reducerer den offentlige og politiske støtte til vigtige
bevaringstiltag. Karismatiske arter får stor opmærksomhed, hvilket kan hjælpe med at støtte artsorienterede bevaringstiltag. En forpligtelse i forhold til
at bevare den samlede biodiversitet som en vital arv
for hele menneskeheden vil dog kræve en bredere
offentlig forståelse for, hvad der er på spil, samt et
mere omfattende engagement i forhold til at generere oplysninger og løsninger.
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7. FORESLÅEDE BEVARINGS- OG
FORSKNINGSPRIORITETER
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Nedbrydningen af global biodiversitet er ikke den
eneste krise i vores tid. Der har været argumenteret
for, at ændringerne i klima, biodiversitet, infektionssygdomme, energiforsyning, mad, ferskvand, befolkning
og det globale finansielle system er dele af én moderne
global udfordring, og at de skal behandles som sådan
(Steffen et al. 2011). Hvis dette ikke sker på en integreret og bæredygtig måde, kan bestræbelser på at løse en
udfordring meget vel forværre en eller flere af de andre
udfordringer betydeligt. Også globale markeder søger
udnyttelse af ressourcerne i Arktis, hvilket resulterer i
større forbindelser mellem Arktis og resten af verden.
Med henblik på at beskytte arktisk biodiversitet og de
ydelser, vi modtager fra den, behandles her tre niveauer
af stressfaktorer: (1) globale og arktiske stressfaktorer
som klimaforandringer og langtrækkende transport af
miljøgifte i luft og havvand, (2) regionale stressfaktorer
som overudnyttelse, spredning af invasive arter og (3)
mere ‘lokale’ stressfaktorer såsom mineral- og olieudvinding samt skibsulykker. Her fremlægger vi en række
foreslåede prioriterede indsatsområder, der er defineret i henhold til disse tre geografiske skalaer. Disse
prioriteter er afledt fra de foreslåede tiltag i de tekniske
kapitler og nærværende sammenstilling. De er tænkt
som vejledning for CAFF i forbindelse med udvikling af
anbefalingerne fra denne rapport.

Flere arktiske sælarter er tæt forbundet med
havis, og det accelererende tab af denne naturtype vil få alvorlige konsekvenser for levevilkårene for både biodiversitet og mennesker i
Arktis. Remmesæler. Foto: Steven Kazlowski/
naturepl.com
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Reduktion af stressfaktorer med cirkumpolære effekter
på arter og økosystemer kræver generelt internationalt
samarbejde som led i en effektiv forvaltning (Steffen et
al. 2011).23

› Bevaring af det unikke arktiske biom vil kræve alle

mulige bestræbelser på at begrænse den menneskeskabte globale opvarmning.

› Globale og regionale tiltag for at reducere indtrængning af både eksisterende og nye miljøgifte i arktiske økosystemer skal fortsætte og om nødvendigt
intensiveres i overensstemmelse med eksisterende
internationale konventioner.

› Effektiv bevaring af arktisk biodiversitet skal være

global og kræver et betydeligt internationalt samarbejde for at lykkes. Ethvert tiltag for at tage hånd
om en global udfordring bør tage hensyn til andre,
således at tiltag til afhjælpning af én stressfaktor ikke
forøger andre.

Eftersom mange fisk, fugle og pattedyr vandrer mellem
de forskellige regionale og nationale jurisdiktioner, kan
forvaltningen have gavn af regionalt samarbejde.

med tilbageværende flerårig havis, hvor unik arktisk
biodiversitet har de bedste chancer for at overleve
klimaforandringerne.

› Et større olieudslip i isfyldte arktiske farvande ville

være ødelæggende for biodiversiteten og meget
vanskeligt at oprense, især i forbindelse med problematiske vejr-, lys- og isforhold. Hvis der påbegyndes
olieefterforskning og -udvinding, vil et forsigtighedsprincip i forhold til at overholde regler og retningslinjer, som er specifikke for Arktis og baseret
på den bedste tilgængelige videnskab, dog reducere
risici, herunder at olieefterforskning og -udvinding
undlades i de mest følsomme områder.

› Der er behov for fokuseret forvaltning af fangst af

fisk, fugle og pattedyr for arter og bestande, som har
oplevet store tilbagegange, og hvor fangst er blandt
årsagerne hertil (se afsnit 5.1.2).

› Med henblik på at beskytte rastende og overvintrende arktiske vandfugle imod både tab af levesteder og
overudnyttelse bør der implementeres koordinerede
internationale tiltag for at bevare et netværk af nøgleområder og tage hånd om overudnyttelse.

› Med henblik på at maksimere modstandskraften hos
arktiske økosystemer er effektiv beskyttelse af store
repræsentative naturområder, herunder hotspots for
unik arktiske biodiversitet og nordlige ‘refugier’ af
afgørende betydning. Dette omfatter arktiske øer
sammen med bjergområder og forventede områder

23 Se f.eks. Johnsen et al. (2010) for en oversigt over og en diskussion af internationale aftaler med relevans for Arktis, deres
dækning blandt arktiske stater og deres effektivitet.

I det marine Arktis er beskyttede områder
næsten ikke-eksisterende, og regionalt medfører bundtrawl og udnyttelse af ikke-fornybare mineralske ressourcer store udfordringer
for den arktiske havbiodiversitet. Fotografier
af havbunden fra den østlige del af Baffinbugten i Vestgrønland med forskellige bentiske
habitater. (A) blødt mudder, (B) blødt sediment med skaller og sten, (C) gruset bund og
(D) stenbund (fra Sejr et al. 2011).
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Sabinemågen er et sjældent syn
i store dele af Arktis. Om vinteren
trækker den til den sydlige halvkugles have. Foto: Ryan Askren
Wildlife and Nature Photography.

› I forhold til effektiv beskyttelse af naturligt hjemmehørende arter og økosystemer i Arktis mod ødelæggende virkninger fra invasive arter er der behov for
en passende indsats for at forhindre, at de etablerer
sig i Arktis. Tidlig påvisning og forebyggende tiltag
skal fokusere på områder med menneskelig aktivitet
og forstyrrelse.

Selvom lokale stressfaktorer fuldt ud kan tages hånd om
af nationale eller lokale myndigheder, kan bilateralt eller internationalt samarbejde omkring fælles standarder
være gavnligt.

› Med henblik på at beskytte arktisk biodiversitet mod
alvorlige påvirkninger fra lokal udvikling og industriel aktivitet skal bevaring af biodiversitet udgøre
en hjørnesten i forvaltningen af naturressourcerne
samt planlægning på land og til havs.

› Forbedret overvågning og forskning er nødvendig i

forhold til at kunne undersøge, kortlægge, overvåge
og forstå arktisk biodiversitet, herunder indsamling
af integrerede, gentagne målinger i overensstem-

melse med anbefalede standardiserede protokoller
og prioriteter samt inddragelse af arktiske borgere
i undersøgelserne og overvågningen, hvis vi skal
fremme vidensbaserede beslutninger i Arktis. Støtte
til nationalt og internationalt koordinerede tiltag
såsom CBMP og BAR Code of Life er vigtig for at
kunne udfylde kritiske mangler i data om bestands
tæthed og udviklingstendenser for mange arktiske
landlevende og marine arter samt om ændringer i
funktion og tjenester fra arktiske økosystemer.
Hvis der skal kunne reageres effektivt på disse foreslåede prioriteter, er der behov for internationalt samarbejde og direkte handling på nationalt plan. Mange af
disse bestræbelser er allerede iværksat, og de arktiske
lande besidder stærke juridiske rammer, som kan danne
grundlag for en effektiv bevaring af arktisk biodiversitet. Arktisk Råd har også fastlagt mekanismer vedr.
lokalt og videnskabeligt samarbejde omkring forskning og overvågning, f.eks. CBMP. Sådanne aftaler og
initiativer er af ringe nytte, hvis de ikke bakkes op af
sikker, langsigtet finansiering, håndhævelse og folkelig
forståelse.
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Verdens øjne vender sig mod nord. I de senere år er interessen
for Arktis vokset markant, både inden og uden for de arktiske
lande. Dette afspejles i interessen for arktisk biodiversitet. Mens
opdagelsesrejsende, forskere, kunstnere og fotografer har haft
fokus på landskaber og dyreliv i Arktis i mange år, og regionen har
været hjemsted for en række forskellige folkeslag i årtusinder, har
arktisk biodiversitet indtil for nylig ikke haft en særligt fremtrædende
plads i nationalt eller internationalt politisk arbejde. Dette er dog
ved at ændre sig, eftersom de unikke værdier, der kendetegner den
arktiske natur, i stigende grad drøftes på højere niveauer. Samtidig
har grænsefladen mellem videnskab og politik fået mere og mere
opmærksomhed med henblik på at sikre, at politikken bygger på den
bedste tilgængelige forskning.
Biodiversitet er mangfoldigheden af alt liv på Jorden. Den er
hele grundlaget for vores eksistens. I Arktis er forbindelserne
mellem biodiversitet og traditionelle livsformer ofte tydeligere
sammenlignet med mange andre dele af verden. De er eksempler
på økosystemtjenester – de ydelser, som vi modtager fra naturen.
Mange økosystemer og økosystemfunktioner i Arktis er stort set
ikke undersøgt og omfatter lidet kendte organismer, især mikrober.
Nærværende Evaluering af Arktisk Biodiversitet fremlægger også aktuel
viden om disse processer og organismer og skaber dermed grundlag
for det videre arbejde.
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