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Klimaendringer og framtidens jakt og fiske

• Skal vi kunne si noe om hvordan framtidens jakt og fiske vil bli, er 
økologisk kunnskap helt avgjørende

• Vi må vite hvordan endringer av klima, habitat og høstingstrykk 
påvirker økosystemenes tilstand og dynamikk?

• «Økologisk modellering» er her et nødvendig redskap
- økologiske observasjoner i felt koplet sammen med statistisk 
og matematisk modellering

• Gjennom slike modellstudier kan økologer bidra med kunnskap om 
årsaksforhold i fortid, nåtid og fremtid 

- særlig i lys av klimavariasjon og klimaendringer 
• Dessverre blir det stadig vanskeligere å få støtte til denne type 

forskning fra NFR
• Skal vi forvalte våre viltressurser/naturressurser, i trenger vi både ny 

kunnskap og (nye) fagfolk med en ny type tverrfaglig forankring
• …. og det er det vi i SUSTAIN har tatt mål av oss å bidra med

Kunnskap fra forskningsprosjektet «SUSTAIN»



Sustainable management of renewable resources 
in a changing environment:

An integrated approach across ecosystems
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Finansiert av NFR – Utlysning ØKOSYSTEM 2014

«Et nasjonalt koordinert prosjekt» - «3 noder»

~43 MNOK + 7 MNOK + interne bevilgninger

6 PhD-studenter + 12 postdoc/forskere

Varighet: 1.7. 2015 – 31.12. 2020 (5.5 år)

3 study systemer (marint, ferskvann og 

terrestre)
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Bærekraftig
forvaltning

Strategier:
Høsting

& 
overvåkning

Hvordan kan populasjoner høstes bærekraftig/økosystembasert når 
klimaet endres?

Forvaltere & 
beslutningstakere

Forskere

«Brukerpaneler»

Overordnede prosjektmål

Høstede 
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Økosystemene– Høstede populasjoner i næringsnett

Marint økosystem: Barentshavet



Pike, Windermere (UK) Brown trout, Mjøsa/Gudbrandsdalslågen (Norway)

Pike, Windermere (UK) Brown trout, Mjøsa/Gudbrandsdalslågen (Norway)
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Ferskvannsystem: Mjøsa og forbundne vassdrag

Økosystemene– Høstede populasjoner i næringsnett



Forvaltning,
høsting

Småvilt

Klimaendringer

Rovdyr

Hjortedyr

Vegetasjon

Terrestre systemer: Boreal skog – arktisk/sub-arktisk tundra

Økosystemene– Høstede populasjoner i næringsnetts



Fra økosystem til “Casestudier”

Casestudier

Case nr. Emne

Case 1 Subarktisk tamrein i Finnmark

Case 2 Høyarktisk tundra Svalbard (fjellrev, rein & rype)

Case 3 Rype i sub-/lav-Arktis (lirype i Finnmark)

Case 4 Ekspanderende art i sub/lav-Arktis (rødrev i Finnmark)

Case 5 Elg og småvilt i boreal skog

Case 6 Mjøsa (ørret)

Case 7 Barentshavet (torsk, sild, lodde)

Pike, Windermere (UK) Brown trout, Mjøsa/Gudbrandsdalslågen (Norway)

Pike, Windermere (UK) Brown trout, Mjøsa/Gudbrandsdalslågen (Norway)



En “Special Feature” artikkelsamling i “Climate Research”

Section 1 – Introduction

Section 2 – Demographic structure in harvested ecosystems

Section 3 – Environmental stochasticity, trophic interactions and choice of 
harvest strategies

Section 4 – Ecosystem resilience and climate change in a spatially structured 
and seasonal environment

Section 5 – Managing linked resources and functions in ecosystems
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Case: Elg i Norge

Økosystemene– Høstede populasjoner i næringsnett

Forvaltning,
høsting

Lirype

Klimaendringer

Rovdyr

Hjortedyr

Vegetasjon

Vega



• I jaktåret 2020-2021 ble det felt mer enn 31000 elg i
Norge

• Førstehåndsverdien av kjøttet er mer enn 300 millioner
kr med en samlet verdi av 1.1 milliarder kroner (Menon 
2020)

• Utøves hvert år av mer enn 60000 nordmenn

Elgjakt i Norge

2 |
18



Elgen- en klimapingle!



• Stor som ung, stor som voksen

Det feitere, det bedre



• Feite dyr reproduserer mer

Det feitere, det bedre

Slaktevekt  åring
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Det kaldere, det bedre



Det kaldere, det bedre



Ekstremåret 2018

Årsvariasjon i vekter



Ekstremåret 2018

Nedgang i vekt og kalvingsrater

Årsvariasjon i vekter



Det gamle ekstreme er nå den nye normalen



• Norsk elgforvaltning er basert på «fjøsmodellen» hvor man tilsikter en 
størst mulig andel av vinterbestanden bestående av høyreproduktive 
dyr

• Dette innebærer et potensiale for en stor klima-indusert variasjon i 
rekruttering som kan skape problemer å skille  effekten av avskytning 
fra endringer som skyldes tilfeldige miljøvariasjoner i 
ungdyrproduksjon.

• SUSTAIN har utviklet flere høstingsmodeller som inkluderer 
effektene av et endret klima

Konsekvenser



• SUSTAIN har vist at en proporsjonal terskel modell hvor 
en viss andel dyr tas ut kun når bestanden overstiger et 
bestemt bestandsnivå, minimaliserer effekten av 
klimavariasjon på variansen i antall dyr som kan tas ut 
pr. år. 

• Dette korresponderer til minsteareal-modellen som i 
dag er det grunnleggende prinsippet for norsk 
elgforvaltning.

• SUSTAIN anbefaler at avskytningen blir mindre skjev 
mot okser og kalver for å sikre en mer stabil 
rekruttering

• SUSTAIN har vist at en skjev avskytning vil øke den 
genetiske driften og dermed minske muligheten for 
elgen til å tilpasse seg et endret klima

Konklusjon: vegetasjon-elg-klima 
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Case: Lirype i Finnmark 

Økosystemene– Høstede populasjoner i næringsnett
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Rypejakt er viktig for opptil 50.000 jegere
-> stort engasjement hvert år når takseringstallene foreligger!

Trend: 

- Stadig færre ryper høstes hvert år 
- Særlig i Finnmark – Norges største rypeterreng



Lirypa kom på den norske rødlista i 2015

> 20% nedgang på 10 år
=> «nær truet»



Den langsiktige utviklingen er mer dramatisk 

Olav Hjeljord (2015)



Hvilken rolle spiller variasjoner i vær og klimaendringer? 

Årstemperatur for Finnmark: Observasjoner og prognoser  

+2oC

+4-7oC !



Hvilken rolle spiller variasjoner i vær og klimaendringer? 

Ryper befinner seg i et svært komplekst næringsnett 
med mange potensielle indirekte klimaeffekter 
Bygging av effektive modeller krever forenklinger 
….og ikke minst data (=langsiktige måleserier) 



Brukermedvirkning i bygging av SUSTAINs lirypemodell     

John-André Henden



Del I 

- Identifisere problemstillinger & hypoteser

- Bestemme modellstruktur

- Identifisere datakilder

- Utføre modellering/analyser

Del II 

- Gjøre tolkninger/prediksjoner

- Justere forvaltning & overvåkning

..etter en «Strategic foresight protokoll»
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Brukermedvirkning i byggingen av SUSTAINs lirypemodell     



Brukermedvirkning i byggingen av SUSTAINs lirypemodell     



Identifiserte hypoteser (mulige klimaeffekter)



SUSTAINs lirypemodell     

Senere vintre 

-> Økt predasjon

Forklare

Predikere

Senere snø

-> Økt predasjon



Den største effekten av klimaendringene i Finnmark

Årene 2002-2008:
10 000 km2 “svart skog”

Utbrudd av
ekspanderende 
sørlig målerart

- Geografisk omfattende - rask -overraskende - uforutsett
- Gjennomgripende økosystemeffekter



Konklusjoner 

-Økologisk modellering er nødvendig for 
=> å avdekke årsaksforhold bak endringer i naturen
=> rasjonell naturforvalting i «klimakrisas tidsalder»   

-Brukermedvirkning gjør økologisk klimaforskning
=> kvalitativt bedre 
=> bedre formidlet & allment forstått
=> mer brukbar for forvaltingen      

-Begrensninger
=> Økosystemene er komplekse – overraskelser uunngåelige
=> Uten økosystemdekkende overvåkning vet vi ingen ting








