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�� Klimaforskere:

– Lofotfisket kan bLi trua
Hvordan vil konse-
kvensene av klima-
endringene påvirke 
Lofoten og Nord-Nor-
ge? Vi spurte tre 
forskere.

Signe RoSenlund-Hauglid
srh@lofotposten.no

Miljøvernminister Ola Elvestu-
en (V) uttalte til Aftenposten 
den 27. juli at han tror den ek-
stremt varme sommeren i sør 
vil markere et veiskille, og gjøre 
nordmenn mer bevisst konse-
kvensene av global oppvar-
ming. Men vil den egentlig det 
for oss her oppe i nord? 
Det burde den, mener forsker-
ne. 
– Man kan ikke belage seg på at 
man slipper unna konsekven-
sene av global oppvarming bare 
fordi man er bosatt lenger nord: 
– Her i Norge har vi nok lenge 
tenkt at vi er utenfor de verste 
konsekvensfeltene – men den-
ne sommeren har, uavhengig 
om den er direkte tilknyttet 
global oppvarming eller ei, 
vært en vekker som har vist at 
vi også er sårbare for eksempel-
vis lange tørkeperioder. Det 
gjelder absolutt for Nord-Norge 
også, forteller Marianne Tron-
stad Lund til Lofotposten.
Hun er forsker i senter for kli-
maforskning -CICERO, og har 
en doktorgrad i geofysikk fra 
Universitetet i Oslo (UiO). 

– Kan forsterke alle typer 
ekstremvær
Tronstad Lund understreker at 
det er vanskelig å spå hva de di-
rekte konsekvensene av mulige 
klimaendringer vil bli i Lofo-
ten, men forteller at været i 
hele Nord-Norge trolig vil bli 
enda mer uforutsigbart om 
temperaturene fortsetter å sti-
ge. 
– Årsnedbøren og temperature-
ne øker i hele Norge. Det er også 
ved de nordligste breddegrade-
ne man kan forvente den stør-
ste temperaturøkningen i årene 
framover:
– Det store spørsmålet er i hvil-
ken grad vi vil få mer ekstrem-
vær, ettersom det vil påvirke 
samfunnet enda mer direkte. 
Svingningene vil bli enda tyde-
ligere, og på generell basis kan 
global oppvarming forsterke 
alle typer ekstremvær, sier 
hun.

TRUA: Det populære Lofotfisket om vinteren kan bli truet av klimaendringene hvis temperaturen i havet stiger, mener forskere. Her fra årets VM i Skreifiske.  Foto: Eric FokkE

SLIPPER IKKE UNNA: 
CICERO-forsker Marianne Tronstad 
Lund mener man ikke kan belage 
seg på at klimaendringene ikke vil 
ha en påvirkning på Nord-Norge. 
 PrEssEFoto, cicEro

VARMERE HAV: Oseanograf 
og direktør ved Bjerknessenteret 
for klimaforskning, Tore Furevik, 
mener økosystemet i havet vil 
forflytte seg lenger nord og øst 
ettersom havet blir varmere.  
 Gudrun syltE, BjErknEssEntErEt.

KLIMA OG LOKALSAM-
FUNN: Berit Kristoffersen er 
samfunnsgeograf tilknyttet Senter 
for fornybar energi ved Universite-
tet i Tromsø (UiT). 
 PrEssEFoto, univErsitEtEt i tromsø

Gjennomsnittstemperaturen 
på jorda lå i 2016 1,1 grad over 
nivået på slutten av 1800-tallet. 
Temperaturøkningen i Arktis 
har vært omtrent det dobbelte.
Mesteparten av økningen siden 
1950-tallet er høyst sannsynlig 
menneskeskapt, ifølge FNs kli-
mapanel (IPCC). Tronstad Lund 
tror i likhet med Elvestuen at 
den varme sommeren i sør kan 
ha ført til at folk har tenkt mer 
over klimaendringer enn tidli-
gere år, også i Nord-Norge. 
– Når det blir så nært tror jeg 
personlig at det har en effekt på 
folk. Rart og uvanlig vær får 
konsekvenser i samfunnet – og 
da får det plutselig en helt ny 
dimensjon av alvor: 
 – Jeg tror det blir vanskeligere 
og vanskeligere for dem som 

tidligere har vært skeptiske til 
om klimaendringene faktisk 
skjer, nå som vi plutselig får 
føle det på kroppen, sier forske-
ren. 

– Fisken vil forflytte seg 
lenger nord
Mange klimaforskere mener 
det knapt kan være tvil om at 
menneskeskapt global oppvar-
ming har gjort bølgen av hete-
bølger i Norge og Europa verre 
enn den ellers ville vært. Direk-
tør for Bjerknessenteret for kli-
maforskning og professor ved 
Universitetet i Bergen, Tore Fu-
revik, er én av dem. 
Gjennomsnittstemperaturen 
på kloden har beveget seg opp-
over, i takt med utslipp av kli-
magasser fra kull, olje, trans-

port, industri, avskoging og 
landbruk. Når hetebølger opp-
står, vil de derfor typisk være 
varmere enn de var før. 
– Det foregår en oppvarming i 
både atmosfæren og i havet. 
For Norges del gjør havet at vi 
får en litt mindre oppvarming 
om sommeren enn ellers i Eu-
ropa – ettersom havet varmes 
mye langsommere opp enn 
landjorda:
– Men også temperaturene i ha-
vet øker, og økosystemet vil 
forflytte seg nordover. Våre fis-
keressurser trekker dermed 
lenger nord og øst, og inn i Ba-
rentshavet, sier Furevik til Lo-
fotposten. 
I Nord-Norge som i Arktis vil 
temperaturene stige mest om 
vinteren, forteller oseanogra-

fen. Nye arter vil komme sør-
fra, mens artene som i dag er 
vant med klimaet i Norskeha-
vet utenfor Lofoten trolig vil 
trekke enda lenger nordover, 
forteller han. 
– Sommeren i år har vært veldig 
spesiell, og det er usikkert hvor 
mye av varmen hos oss som 
kan tilskrives klimaendringe-
ne. Det er stor usikkerhet rundt 
hvordan framtidens sommere 
vil bli i Norge, mens det er let-
tere å varsle for høst og vinter – 
da blir det varmere og våtere. 
Norge og Nord-Norge vil få den 
største oppvarmingen om vin-
teren i årene som kommer, for-
teller han. 
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TRUA: Det populære Lofotfisket om vinteren kan bli truet av klimaendringene hvis temperaturen i havet stiger, mener forskere. Her fra årets VM i Skreifiske.  Foto: Eric FokkE

MER EKSTREMVÆR: Global 
oppvarming kan forsterke alle 
typer ekstremvær, også i Nord-
Norge, forteller forsker Marianne 
Tronstad Lund. Her fra da stormen 
«Berit» raste i Kabelvåg i novem-
ber 2011.  Foto: Arkiv.

– Vinterfiskinga kan 
stoppe opp
Endringene i klimaet ventes å 
bli kraftigere i løpet av de neste 
tiårene. Berit Kristoffersen, 
som er førsteamanuensis ved 
Senter for fornybar energi ved 
Universitetet i Tromsø (UiT), 
har jobbet tett med klima-rela-
terte spørsmål i lokalsamfun-
net i Lofoten de ti siste årene. 
Samfunnsgeografen forteller at 
det skiftende været spesielt har 
påvirket bøndene og fiskerne 
hun har snakket med. 
– Det har vært en veldig ustabil 
vinter, og bøndene jeg har 
snakket med på Vestvågøy har 
hatt dårlige avlinger. De øken-
de temperaturene og det usta-
bile været legger et press på 
landbruket spesielt:

– Økt turisme kan igjen føre til 
eksempelvis mindre plass til å 
kjøre møkka på veiene, og kli-
maendringene blir dermed én 
av flere pressfaktorer som kan 
gi flere utfordringer til denne 
typen primærnæringer, sier 
hun til Lofotposten. 
I likhet med Furevik peker Kris-
toffersen på at flere arter i hav-
området rundt Lofoten trolig 
vil forflytte seg ettersom havet 
blir varmere. 
– Tidligere har det jo vært hval-
safaribonanza i Tromsø, men 
nå har hvalen forflyttet seg til 
Skjervøy. Hvis torsken ikke len-
ger finnes her om vinteren vil 
det få store konsekvenser for 
Lofoten som samfunn; både 
når det kommer til økonomi og 
identitet. Det kan true selve 

vinterfisket, forteller hun. 
– Sjøfuglen kan forsvinne fra 
Røst
Én ting forskeren har bitt seg 
spesielt merke ved det siste året 
er at mange hun har snakket 
med forteller at sjøfuglen for-
svinner fra Røst, ettersom fis-
ken i havet forflytter seg. 
– Når det ikke er nok mat i havet 
til sjøfuglen fordi havet blir for 
varmt, kan den forsvinne. Det 
er en sorg for folk spesielt på 
Røst og Værøy, og et tydelig 
tegn på at noe er galt, sier Kris-
toffersen og nevner samtidig 
forfatter Rachel Carsons bok 
«Silent Spring» fra 60-tallet, 
som var en av de første miljøfi-
losofiske bøkene som ble gitt 
ut: 
– Klimaendringene har lenge 
vært veldig abstrakte. Man har 
snakket om temperaturøkning, 
variasjon og ekstremvær. Nå 
blir det plutselig litt som med 
plastproblematikken; noe vi 
med ett ble veldig klar over. 
Selv om folk i Lofoten ikke har 
fått føle de varme temperature-
ne i sør på kroppen, tror jeg fle-
re har begynt å bite seg merke 
ved det som skjer. Det blir litt 
som med «Silent Spring» (red.
anm. «Stille Vår»), når det ikke 
lenger synger fugler på Røst om 
våren blir det veldig trist, sier 
hun.

SAnK: I slutten av juni sank denne 75 fot lange båten i kaia ved 
kjølelageret i Svolvær. Dumping av gamle båtvrak er et stort problem, 
ifølge havnevesenet.  Foto: SynnE MAuSEth

Den 75 fot lange 
fiskebåten sank ved 
kai i Svolvær i slutten 
av juni. Nå håper 
havnesjef Ole Osland 
man kommer fram til 
en løsning i saken.

Øystein ingebrigtsen
oystein.Ingebrigtsen@lofotposten.no

28. juni sank båten ved kai i 
Svolvær. Den har i lengre tid 
vært fortøyd ved dobbelfrysa 
og kjølelageret i Svolvær.
– Vi har hatt pumpe om bord i 
båten siden i fjor høst, og både 
Redningsskøyta og brannve-
senet har vært og pumpet. I 
løpet av natta må det ha rent 
betydelig mer vann inn en 
pumpa har klart å ta unna. 
Rust tærer på bunnventiler, 
men hva som har skjedd vet vi 
ikke, sa havneinspektør i Vå-
gan Havnevesen KF Odd Pe-
dersen da.
Siden har det vært et spørs-
mål om hva som skal gjøres 
med båten. Dette er båt num-
mer to fra samme eier som har 
sunket ved kai i Svolvær, og 
havnevesenet uttalte tidligere 
i sommer at de i første om-
gang kun vil berge det som re-
ker opp fra båten.
Grunnen er at den foreløpig 
ikke er i veien for trafikk eller 
fare for andre fartøy.

- Ser på en løsning
I etterkant har det imidlertid 
også lekket olje fra båten, men 
brannvesenet har konstatert 
at det var snakk om små 
mengder og ingen akutt foru-
rensningsfare.
Det er Kaikanten Eiendom AS 
som eier kaia der båten ligger. 
Ulf Ellingsen i selskapet hen-
viser til havnesjefen i Vågan, 
Ole Osland, i saken.
Han sier man nå ser på tiltak 
for å få løst saken. Havnevese-

net har tidligere pekt på at å 
heve en så stor båt for kom-
munens regning blir kostbart 
og vil kreve mye utstyr.
- Vi har hatt en dialog med 
Kaikanten Eiendom om sa-
ken. Nå jobber vi med å se hva 
vi må gjøre for å finne en løs-
ning, sier Osland til Lofotpos-
ten og peker på at man må 
rydde opp i ulike forvaltnings-
messige krav slik at man kan 
få gjort noe med båten.
- Vi har gjort en del for å un-
dersøke hva vi faktisk kan gjø-
re. Dette er en komplisert af-
fære og en stor og tung sak, 
sier han.

Eieren: - Vil sette den i 
stand
FiskeribladetFiskaren (krever 
innlogging) hadde forrige uke 
en større reportasje om den 
sunkne båten som ligger sun-
ket ved kai. 
Til avisen anslår havnein-
spektør Odd Pedersen at et 
slep til opphugging i Fosen vil 
komme på 250.000 i tillegg til 
en kostbar heving. I følge Pe-
dersen vil neste skritt i saken 
kunne bli gjennom rettsvese-
net.
Avisen har også intervjuet ei-
eren av båten som sier at han 
ikke har hatt mulighet til å ta 
seg av båten, men slår overfor 
Fiskeribladet Fiskaren fast at 
han har som mål å få båten he-
vet og satt tilbake i opprinne-
lig stand.
Eieren slår også fast i det sam-
me intervjuet at han vil mot-
sette seg grep fra havnevese-
net for å få hugget opp båten.
Vågan Havnevesen har over-
for Lofotposten tidligere slått 
fast at denne type saker er et 
stort problem langs hele kys-
ten. I Svolvær har man den 
siste tiden hatt flere tilfeller 
med heving av gamle båtvrak.

- Vi jobber med å 
finne en løsning

Et Sea King-helikopter måtte mandag ettermiddag 
rykke ut til Vestfjorden og Moskenesferga for å 
hente ut en syk passasjer.
- Vi hentet en syk person ombord, omtrentlig midt i 
Vestfjorden. Det ble vurdert slik at evakuering måtte 
gjennomføres umiddelbart, forteller redningsleder 
ved Hovedredningssentralen, Rune Danielsen.
Pasienten ble fløyet til sykehus i Bodø.

Sea King berget mann 
fra Moskenesferga


