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Hvordan studere havets 
og klimaets historie?

Carin Andersson og Audrey J. Geffen

Innstrømmingen av Atlanterhavsvann inn i De nordiske hav er en viktig komponent i 
klimasystemet og av avgjørende betydning for klimaet i mesteparten av det 
nordlige Europa. Alle arter påvirkes av klimasvingninger, og de som lever i 

marine miljøer utviser forskjellige reaksjoner, avhengig av deres 
fysiologi og geogra ske utbredelse. 

Marin produktivitet på høyere bred-
degrader kan respondere positivt på 
varmere temperaturer med økt tall-
rikhet og med vekstrater som sprer 
seg gjennom hele næringsveven. 
Både vandringsveier og utbredelse 
kan bli forandret når marine arter 
forflytter seg nordover eller sørover 
når havtemperaturen endrer seg. 

Omfanget av klimaeffekter på 
økosystemer
Tidsskalaene for de marine klima-
endringene er viktige å diskutere. 
På en orbital tidsskala styrer for ek-
sempel solstråling klimaendringer i 
perioder på 100 000, 41 000, og 23 
000 år. Kortere, periodiske varia-
sjoner i marint klima er relatert til 
prosesser slik som Den atlantiske 
multidekadiske oscillasjonen, dvs. 
den naturlige klimasvingningen 
over en periode på 60 – 70 år som 
påvirker havoverflatetemperaturen 
i Nord-Atlanteren og Norskehavet. 
Det er disse korte tidsskalaene som 
er mest interessante når vi skal vur-
dere hvilken effekt klimaendringer 
har på oss mennesker og hvordan vi 
kan høste av de marine ressursene. 
 Det er mange uløste spørsmål 

omkring dynamikken i naturlig 
klimavariabilitet, både sett ut i fra 
lengre og kortere tidsperspektiv. Vi 
må identifisere hva som er de na-
turlige trendene og de potensielle 
syklusene, dvs. mekanismene for 
hvordan de samvirker og de fakto-
rene som virker inn på dem, for så å  
skille menneskeskapte klimasignal 
fra naturlige endringer. Ut i fra dette 
kan vi utvikle modeller for fremtidig  
menneskeskapt (antropogen) på-
virkning av klimaet. For å løse disse 
spørsmålene trenger vi data som be-
skriver klimasystemet bakover i tid.
 Svingninger i marine økosyste-
mer er et resultat av komplekse in-
teraksjoner mellom biofysiske kom-
ponenter som ofte gjør det uklart 
hva som er naturlige og  hva som er 
menneskeskapte klimapåvirkninger. 
Begrep som alternative tilstander 
i økosystemer og regimeskifte er i 
løpet av de siste tiårene brukt for å 
beskrive sykliske, ikke-lineære end-
ringer. Disse endringene og proses-
sene har blitt identifisert på tvers av 
mange systemer, og knyttet til natur- 
lig klimapådriv. 
 Både resultat av menneske-
lig aktivitet og/eller naturlige årsa-

ker ha endret havklimaet noe som 
som førte til regimeskiftene i ma-
rine økosystemer i Stillehavet sent 
på 1970-tallet og Nordsjøen på 
1980-tallet. Dette var resultat av en 
kompleks interaksjon mellom kli-
mapådriv og responser på trofisk 
nivå som blant annet påvirket det 
kommersielle fisket i stor grad. Å 
forstå hvordan systemer veksler , 
hvordan de responderer på natur-
lige og menneskeskapte endringer i 
klima, beskatningsgrad og foruren-
sing, er fremdeles en utfordring. Det 
er både behov for grunnlagsdata 
som dekker de siste 1000 år, og det 
er spesielt viktig å identifisere de 
endringene som er skjedd ganske 
nylig i løpet av de siste 150 årene 
ved overgangen til industrisamfun-
net. Samlet effekt av oppvarming 
av havet, økt forsuring, utnyttelse 
og forurensning kan forstås bedre 
dersom vi kan identifisere hvor slike 
endringer har skjedd. Vi må stu-
dere responsen fra ulike økosystem- 
komponenter og mellom forskjellige 
stadier av økosystem. 

Å måle endringer 
Omfang er et viktig spørsmål som 
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har innvirkning på vår evne til å 
dechiffrere dynamikken i klima-
endringer. Variasjoner over flere 
tiår (multidekadiske sykluser) i 
temperatur, nedbørsmønster, stor-
mer, sjøis og endringer i marine 
økosystem er sannsynligvis gene-
rert av prosesser som også omfat-
ter havsirkulasjon. Begrensninger i 
tilgjengelige instrumentelle data og 
manglende integrert tilnærming har 
gjort det vanskelig å forstå hva som 
er årsakene til variabiliteten som er 
observert.  Vi har begrenset kunn-
skap om klimavariabilitet på grunn 
av manglende registreringer i havet, 
både årlig eller over sesonger, en 
manglende dokumentasjon som går 
helt fram til i dag.
 Vi har bare instrumentelle og 
observerbare data av havoverflaten 
og atmosfæren for de siste 100–150 
årene. Systematiske observasjoner i 
havdypene startet ikke før tidlig på 
1950-tallet. Moderne instrumen-
telle målinger av f.eks. temperatur, 
saltholdighet eller pH er svært de-
taljerte, men registreringene er gjort 
over svært kort tid. Dette gir bare 
et startpunkt for videre studier av 
naturlig variasjon i klimasystemet. 
Kunnskap om førindustrielle meto-
der for klimavariabilitet er avhengig 
at man kan rekonstruere miljømes-
sige parameter fra fortiden ved bruk 
av for eksempel iskjerner og årrin-
ger (såkalte paleo-indikatorer). 

Disse kan gi oss en dokumentasjon 
av klimaet i fortiden, fastsatt nokså 
presist tidsmessig (intra-årlig til in-
ter-årlig), men dette er sterkt knyt-
tet til atmosfærisk klimavariabili-
tet. Når det gjelder havet, gir også 
dokumentasjon fra overflatelevende 
koraller en tidsmessig nøyaktig do-
kumentasjon, men overflatelevende 
koraller er i hovedsak begrenset til 
tropiske områder. I de resterende 
deler av havet blir vanligvis mar-
ine sedimentkjerner benyttet, men 
disse har en mye lavere tidsmessig 
nøyaktighet som på sitt beste gir en 
maksimum fastsetting i tid på rundt 
5-10 år1. Følgelig står vi igjen med 
to utfordringer 1) den instrumen-
telle registreringen er tidfestet bra, 
men er svært kort, og 2) tradisjo-
nelle marine fortidsregistreringer 
(paleo-arkiver) kan fremskaffe (flere 
tusen år og lengre) rekonstruksjo-
ner av marine klimaendringer, men 
disse arkivene er ikke så presise tids-
messig. 
 Temperaturer og andre aspekt 
ved det marine miljøet kan rekon-

strueres ved å bruke diverse indika-
torer som er registreringer som viser 
respons på miljømessige betingelser. 
Biologiske indikatorer stammer fra 
organismer som gir et temperatur-
avhengig geokjemisk signal av vekst 
i sine harde deler, som skjell eller 
innvendige beinstrukturer, eller er 
basert på endringene på hele sam-
mensetningen av en bestemt gruppe 
av organismer. Temperaturendrin-
ger blir ofte registrert i harde deler 
som endringer i den stabile sam-
mensetningen av oksygenisotoper 
eller sporstoff i karbonat. Andre 
geokjemiske temperatur-indikato-
rer som ofte blir brukt, er moleky-
lære biomarkører, f.eks. alkenoner, 
spesielt for planteplankton. De 
mest nyttige registreringene er av 
de sedimenterte restene av ulike 
planktongrupper som forekommer 
overalt i de øvre lagene av havet. 
De forskjellige artene i disse grup-
pene lever i forskjellige nisjer og ha-
bitater. Derfor påvirkes økologien 
til hver gruppe av temperaturene 
som blir registrert. De fleste plan-

  Figur 1. Rekonstruert temperaturanoma-
lier for Norskehavet. Spredningsområdet er 
de individuelle rekonstruerte anomaliene, de 
heltrukne linjene er de tilsvarende ikke-para-
metriske regresjonstilpasninger og det skyg-
gelagte kvantifiserer spredningen. Rekon-
struksjonene er syntetisert for to, kvalitativt 
forskjellige overflatetemperatur-indikatorer 
hver for seg (basert på alkenoner og forami-
niferer). Tilpasset etter Eldevik et al., 2014.
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teplanktonarter som kokkolittofo-
rider (som alkenoner stammer fra) 
og diatomeer vokser og trives i den 
øvre vannlag, i de øvre 50 meterne 
(den fotiske sonen) og blomstrer når 
næringsstofftilgang og lysforhold i 
det øvre blandete laget er gunstige. 
Dyreplankton som foraminiferer og 
radiolarier inneholder en kombina-
sjon av arter med brede preferanser 
for habitat i dybden. Foraminifer-
ansamlinger består ofte av både 
overflatenære (0–50 m) arter og mer 
dyptlevende (>100 m) arter. Dette 
betyr at temperatur-estimater fra 
overflaten som stammer fra forami-
niferer inneholder en integrasjon av 
miljøforhold over et bestemt dybde-
område. 
 Andre biokronologiske re-
gistreringer, slik som skjell og øre-
stein fra lengelevende muslinger og 
fisk, kan også utvide den marine 
instrumentelle registreringen fra 
farvann på høyere breddegrader, 
og knytte dette til marin produkti-
vitet og menneskelig ressursbruk. 
Den fysiske strukturen i vekstlagene 
i disse skjellene og øresteinene, og 
også dens kjemiske sammensetning 
og stabile isotoptall, er indikato-
rer på miljømessige betingelser og 
biologiske interaksjoner, slik som 
temperatur, saltholdighet og trofisk 
struktur i økosystemet. Forskjel-
lige typer data kan trekkes ut. I de 
fleste tilfellene kan vi gjøre gjentatte 
målinger av den samme prøven og 
multiplisere mengden av informa-
sjon som er trukket ut om individet, 
populasjonen og miljøet. 
 Allsidigheten i den tilgjenge-
lige temporale skalaen gjør disse 
biologiske arkivene til en ideell indi-
kator-kilde som kan levere robuste 
data om historiske variasjoner. 

Dette utvider området for moderne 
målinger, og styrker vår forståelse 
av underliggende prosesser og re-
sponser. 

Temperaturendringer i løpet av 
de siste 10 000 år
Holocen er navnet på vår nåvæ-
rende geologiske epoke, som star-
tet i tiden etter siste isbredannelse. 
Klima og temperaturer har spesiell 
interesse i løpet av denne perioden 
fordi det reflekterer betingelsene 
mennesker opplevde gjennom ut-
viklingen av samfunn og spredning 
av bosetning nordover som fulgte i 
kjølvannet av isbreenes tilbaketrek-
ning. Betingelsene i løpet av de siste 
10 000 årene er svært interessante 
for oss, fordi vi lettere kan forholde 
oss til effektene klimasvingninger 
har hatt for menneskelig bosetning. 
Å avlese historien om temperatur-
endringer i løpet av de siste 10 000 
årene ut i fra indirekte biologiske 
indikatorer (proxier) er ikke så 
enkelt som å laste ned registrerte 
termometer-data. Temperatur-
rekonstruksjonene fra for eksem-
pel forskjellige indikatorer danner 
komplekse mønstre som krever 
grundig tolkning. 
 En av de mest høyoppløselige 
rekonstruksjonene av havoverflate-
temperaturer for den østlige delen 
av Norskehavet er basert på analyse 
av planktonsamfunn fanget i la-
gene av marin sedimentkjerne med 
høy oppløsning fra Vøringplatået 
(MD95-2011). Sedimentkjernen 
avdekker kun den mer langsiktige 
variabiliteten i overflatetemperatur 
som indikerer en oppvarming i ti-
den 12 000 – 10 000 år siden med 
maksimumstemperatur i midt-
holocen. De ulike indikatorene vi-

ser imidlertid tydelig at det finnes 
en klar forskjell mellom overflate 
temperatur-estimatene utledet fra 
registre av planteplankton (dvs. al-
kenon)  og dyreplankton (forami-
niferer). Forskjellige teorier er blitt 
framsatt for å forklare hvorfor det 
ikke er samsvar mellom rekonstruk-
sjoner av ulike havoverflatetempera-
turer, særlig mangelen på en tidlig 
holocen varmeperiode i det østlige 
Norskehavet.
 Arbeid utført i senere tid har 
undersøkt de sesongmessige møn-
strene i registreringene og innlem-
met økologien for de forskjellige 
artene i en ny fortolkning. Tren-
dene innen rekonstruerte overflate-
temperaturer fra planteplankton-
alkenoner viser en klar trend med 
avtagende sommertemperaturer 
fra midten av holocen-perioden. En 
lignende langsiktig trend med avta-
gende temperatur er også ofte sett 
i rekonstruksjoner av temperaturer 
på land, slik som den pollen-baserte 
temperatur rekonstruksjonen i juli 
fra Nord-Finland. Den sommerlige 
temperaturrekonstruksjonen basert 
på foraminiferer viser trender mot 
noe høyere temperaturer henimot 
sen holocen, i tillegg til en variasjon 
over tiårsperioder med flere nedkjø-
linger gjennom hele registreringen. 
 Graden av manglende samsvar 
mellom de forskjellige temperatur-
indikatorene bør kunne forventes 
fordi ulike indikatorer faktisk re-
gistrerer helt forskjellig miljømes-
sige betingelser. Dette skyldes for-
skjellige økologiske preferanser hos 
plante- versus dyreplankton. 
 Den observerte forskjellen 
mellom holocen-trender i konstruk-
sjoner av temperaturer for plante-
plankton- og dyreplankton kan for-
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klares av endringer i hydrografi ved 
overflaten og dybder under overfla-
ten i løpet av somrene. Klimamo-
deller indikerer at mens den sesong-
messige sommeroppvarmingen av 
havoverflaten var sterkere i løpet av 
midt-Holosen, var det en nedkjø-
ling i dybder under overflaten over 
et bestemt dybdeområde (40-75 m) 
ved Vøring-platået. Den nedkjølin-
gen under overflaten påvirker både 
overflatenære og mer dyptlevende 
arter av foraminiferer, som resulte-
rer i at denne gruppen registrerer et 
mønster med kjøligere havtempera-
tur i midt-holocen.

Historiske endringer i marine 
temperaturer og effektene på 
fiskerier 
En av de største utfordringene for 
studier i klimaendringer er proble-
met med forskjellige tidsskalaer. 
Det er spesielt utfordrende å sam-
menligne forskjellige miljøindika-
torer med ulik oppløsningen i tid.. 
Hendelser som forekommer på geo-
logiske tidsskalaer kan assosieres 
med evolusjonære endringer, men 
det er de kortere tidsskalaene som 
har størst interesse når det gjelder 
samfunn og virkningene av endrin-
ger i klima.  
 Fisk og andre marine arter 
som østers og muslinger, snegl og 
tang og tare  har lenge blitt brukt av 
folk som bor langs kysten. Mange 
kystnære arkeologiske funnsteder 
inneholder rester av fisk og skalldyr 
som bein, øresteiner og konkylier.  
Dette materialet kan brukes som 
grunnlag for å utvikle kronologier 
av det marine miljøet bakover i tid. 
Kronologiene i ulike registreringene 
kan knyttes sammen for å teste ut 
prosessen rundt marine økosystem-

skifter ved hjelp av forbindelsen 
mellom produktivitet i lavere trofisk 
nivå og individ- og populasjonsre-
sponser på høyere trofiske nivå. 
 Endringer i økosystemstruk-
tur, eller regimeskifte, er et resultat av 
de kumulative effektene av klimaet 
på produktivitet og energiflyt gjen-
nom økosystemet. Ofte observerer 
vi at menneskelig påvirkning fører 
til svingninger i deler av nærings- 
veven som øker den bentiske eller 
pelagisk produktiviteten, og er leds-
aget av endringer i artssammensetn-
ing på forskjellige trofiske nivåer.  
De høy-oppløselige dataene fra fisk 
og musling-indikatorer, og registre-
ringen av deres vekstresponser over 
en betydelig tidsperiode, hjelper oss 
å forstå klimavariasjon og regime-
skifter, samt hvordan dette virker 
inn på de marine ressursene som 
mennesket har høstet gjennom his-
torien. 
 Analyse av fossile ørestein har 
avdekket viktige endringer i utvik-
lingen av fiskerier i løpet av tidlige 
historiske perioder som, for eksem-
pel. Disse viser nøyaktig oppstarten 
av intensive fiskerier for torsk og sild 
og den mulige forbindelsen dette 
har til klima sett i forhold til “Den 
middelalderlige varmeperioden”. 2 
Ørestein fra neolittiske og moderne 
torskepopulasjoner i Østersjøen 
har vist at vekstmønstre hos fisk har 
endret seg betydelig over tid. 3 Det 
ble også funnet bekreftelse på se-
lektivt fiskeri i de neolittiske mate-
rialet. Denne kunnskapen er svært 
verdifull for studier av bosetninger 
på høyere breddegrader, fordi de av-
dekker hvordan mønstre for bruk av 
fiskeressurser har endret seg i løpet 
av gjentagende oppvarmings- og av-
kjølingssykluser. Den kan bidra til å 

forbedre modeller for undersøkelser 
av tidsskalaer som er relevante for 
mennesker, slik som sesongmessige, 
årlige og tiårige endringer. 
 Ørestein fra fiske i beinsam-
lingen på Universitetsmuseet i Ber-
gen har gitt en unik mulighet til å 
undersøke langtidsendringer i både 
fiskepopulasjoner og fiskemønstre 
på høye breddegrader. Både fisk og 
menneskelige bosetninger finnes 
ofte i grenseområdet for utbredelse 
på høye breddegrader, og det er der-
for mer sannsynlig at utbredelse og 
adferd endrer seg over tid i respons 
til klimatiske variasjoner. Geokje-
miske metoder kan også benyttes 
for øresteinprøver, og tilføye viktig 
informasjon om lokal temperatur 
og vannmasser til de biologiske 
og arkeologiske dataene. Forhol-
det mellom ulike oksygenisotoper 
målt langs tverrsnittet av øresteinen 
fremskaffer sesongmessige tempe-
ratursignaler som kan bidra til å 
fastsette sesongen for fiske.4

 Vi analyserte ørestein fra 
torsk (Gadus morhua) fra arkeolo-
giske funnsteder i det Nord-Norge 
og brukte forholdstall for oksyge-
nisotoper for å rekonstruere tem-
peraturregimet fisk har levd under, 
samt årlig og sesongmessig vekst og 
det årlige og sesongmessige tilvekst-
mønsteret. Slik kunne vi fastsette 
aldersstruktur, vekst, produktivitet 
og bestandsidentitet for populasjo-
nene som var representert.  Gjen-
nom hele historien fram til i dag har 
fiskeriene langs norskekysten utnyt-
tet både vandretorsk (skrei) og mer 
lokale populasjoner. Skrei vokser 
hurtigere ved kaldere temperaturer 
sammenlignet med kysttorsk. Vekst- 
rater beregnet utfra øresteinene til 
disse fiskene var lavere for de fis-
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kene som oppholdt seg ved temperatu-
rer <6oC. Over en lang tidsmessig skala 
levde fisk som ble fanget før 1600-tallet 
generelt i varmere temperaturer og også 
med hurtigere vekstrater sammenlignet 
med individer høstet etter 1600-tallet.  
Det er tydelig at klimaforholdene repre-
sentert ved vanntemperatur, hadde en 
betydelig innflytelse på veksten av den 
enkelte fisk i utvalgte populasjoner, slik 
det fremgår i de forskjellige vekstmøn-
strene i den varmere perioden før 1600. 
Veksten og produksjonen av moderne 
torskebestander er nært knyttet til tem-
peraturregimet og klimasykluser, det er 
sannsynlig at lignende variasjoner i pro-
duktivitet var til stede i de varmere (før 
1600-tallet) og kaldere (etter 1600-tallet) 
periodene slik vi ser det i det arkeologiske 
materialet analysert fra Vanna i Troms.  
Historiske svingninger i torskefiskerier 
både langs Norskekysten og over hele 
Nord-Atlanteren er blitt dokumentert og 
kan knyttes til klimasvingninger.5

 Ørestein fra fisk hentet inn fra arkeo- 
logiske funnsteder er en viktig ressurs som 
gir oss et helhetlig bilde på temperatur-
regimet, fiskepopulasjonene og de men-
neskelige høstemønstrene over et bredt 
regionalt område i løpet av de siste 1000 
årene. Velegnete metoder for å analysere 
moderne fiskepopulasjoner basert på 
øresteinens karakteristiske trekk gir rele-
vante data til å studere effektene av kli-
maendring over tid, og hvilken effekt det 
har på fiskeressurser og for mennesker. 

Bedre rekonstruksjoner av 
klima- og økosystemendringer 
Overvåkingsprogrammer og instrumen-
tell registrering er relativt nytt, men 
målinger av skjell og øresteiner fra bio- 
kronologiske arkiver har allerede seg å 
være sensitive, registrerende instrumen-
ter av effektene av klimaendringer. Skjell 
fra det lengelevende kuskjellet (Artica 

   Figur 2.  Ørestein funnet i Skipshelleren, Hordaland, Vaksdal Kommune. 
AMS 14C-datert til 6 420 år BP.

   Figur 3.  Snitt (0,5 mm) av samme ørestein som viser vekstsonene. Basert 
på forholdet mellom lyse og mørke soner var denne torsken sannsynligvis 5 år 
gammel da den ble fanget.

   Figur 4.  Snitt av ørestein fra torsk fanget på midten av 1700-tallet (fra 
14C-datering) fra et arkeologisk funnsted ved Måsøy, nordlige del av Norge.
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islandica )og øresteiner inn-samlet 
i fiskeriovervåkingsprogrammer el-
ler arkeologiske funnsteder er ut-
merkede eksempler, hvor fortidige 
miljøbetingelser og fôrbetingelser 
er blitt rekonstruert ved å analysere 
tilveksten og den isotopiske sam-
mensetningen. Det er mulig å finne 
muslingskjell og ørestein i alle ty-
per temperaturregimer i hav. Den 
temporale oppløsningen av disse 
strukturene er svært høy og varierer 
mellom årlig til ukentlig avhengig 
av vekstrate og de artene som ble 
benyttet. Veksttillegg kan måles, 
bli talt, tatt prøve av og analysert 
geokjemisk. Hos noen svært lenge-
levende arter, som uer eller kuskjell, 
kan serier av tillegg i vekst kryssda-
teres. Slik kan nøyaktige datoer for 
fossilt materiale bestemmes, for å 
lage kronologier over flere hundre 
år. De sesongmessige endringene, 
med maksimum- og minimumstem-
peraturer blir oppfanget i det stabile 
oksygenisotopiske registeret. Dette 
gjør det mulig å utvide den instrum-
entelle registreringen for for bedre å 
kunne se det karakteristiske i dyn- 
amikken i Nord-Atlanteren som 
foregår over kortere tidsperioder. 
Det finnes flere norske og også eu-
ropeiske initiativ som fokuserer på 
lange sklerokronologier, dvs krono-
logier av skjell som rekonstruerer 
klima mange hundre år tilbake i tid. 
 Neste fase er å heve denne bio-
kronologiske forskningen til et nytt 
nivå ved å integrere flere data. Disse 
kan hentes fra de forskjellige typene 
av organismer som er biologiske 
arkiver som dokumenterer endrin-
ger i økosystemet. Kvantitative for-
håndsberegninger og forutsigelser 
for fremtidig klima på flere forskjel-
lige tidsskalaer er i økende grad et-

terspurt fra vitenskapelige miljøer, 
politikere og andre interessenter. 
Klimamodeller blir benyttet for å 
gjøre forhåndsberegninger, men 
svakheter i forhold til hvordan de 
representerer viktige aspekter ved 
klimavariabilitet og økosystemre-
sponser er fortsatt en utfordring. Vi 
trenger å fremskaffe ny informasjon 
om respons i fiskeriproduktivitet 
til miljømessige endringer. Denne 
må være basert på en dokumenta-
sjon som strekker seg bakover i tid 
gjennom førindustrielle tider. Disse 
resultatene vil gi ny innsikt i regi-
meskifter, og bidra til bedre å for-
utsi endringer bygd på en forståelse 
av de underliggende prosessene i 
næringsveven.  Enda bedre forut-
sigelser om respons på endringer 
i fiskenes livshistorier bør føre til 
bedre kunnskaper om bærekraftig 
forvaltning av kommersielt fiske og 
andre arter, til fordel for offentlige 
og private interessenter.
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