
Havisen reduceres og udtyndes – hvordan satellit-
observationer benyttes til at beskytte Arktis  
 

Der er intet nyt i, at klimaforandringer har og forsat skaber store ændringer i verden omkring os. Det 
ses bl.a. ved at lufttemperaturen og havniveauet stiger, gletsjere trækker sig tilbage, og samtidigt er vi 
vidner til hyppigere oversvømmelser, skovbrande og ekstreme vejrfænomener. Den del af Jordens 
klimasystem som påvirkes kraftigst og hvor man tydeligst kan se effekten af klimaforandringer, er 
kryosfæren – det af vandet på Jorden som er frosset eller forekommer i fast form (som is og sne). Det 
indebærer blandt andet gletsjere, indlandsisen og havisen, hvoraf alle områder smelter og/eller trækker 
sig tilbage i stigende grad. Via et positivt feedback loop (kaldet is-albedo-effekten), bidrager havisen til 
at øge temperaturen på jorden (både luft- og havtemperaturen), hvilket kan accelerere 
indskrænkningen af kryosfæren yderligere. Men, et reducerende havisdække medfører også en 
stigende tilgængelighed af Arktis – dette gør sig især gældende for skibsfarten og andre aktører, der 
kan se muligheden i at sejle igennem det Arktiske Ocean i stedet for at tage den lange vej udenom.  

Maritime muligheder 

Det reducerende og tyndere havisdække præsenterer nye muligheder, som før har været utænkelige 
på grund af det dominerende havisdække – nemlig, muligheden for at sejle over det Arktiske Ocean 
(enten ved at anvende de perifere have, eller ved at sejle på tværs af det hele). Figur 1 viser Nordøst 
Passagen, der sammenlignet med ruten igennem Suez Kanalen, resulterer i en reduktion af den sejlede 
afstand på ~9,000 km, samt Nordvest Passagen som sammenlignet med ruten igennem Panama 
Kanalen, er ~4,500 km kortere1. Samtidig viser Figur 1 hvordan der i løbet af de seneste par år, er sket 
en stigning i sejladser via de polare ruter.  

Disse tal forventes fortsat at stige i takt med at havisen reduceres og udtyndes yderligere, hvilket også 
betyder at der er et mindre behov for ledsagelse af isbrydere om vinteren (da isen vil være nemmere 
at navigere igennem), og det vil blive endnu nemmere om sommeren, hvis de forskellige arktiske have 
bliver isfrie. Det forventes ydermere, at hvis vi får somre med isfrie have, så vil skibe måske kunne sejle 

Figur 1 - Trans-Arktiske skibsruter er kortere end de konventionelle skibsruter brugt i dag, og de forventes 
at blive brugt mere i fremtiden1. 



tværs over the centrale Arktiske Basin (benævnt den Transpolare Passage)2. Men, hvordan kan vi 
beskytte det uberørte Arktiske miljø i takt med at eksporten og skibsfarten stiger? 

 
Figur 2 - To isbrydere i den Arktiske havis i løbet af MOSAiC ekspeditionen (© Jan Rohde)8. 

 

Satellitobservationer af isdækkede vande og deres bidrag til skibsfarten 

Satellitter som observerer Jorden findes der mange af, og disse satellitter bærer på en masse forskellige 
type sensorer. Alle disse sensorer (såfremt de flyver over de polare egne) kan bidrage med information 
om og observationer af havisen3. At navigere i is-fyldte farvande er behæftet med mange risici, der kan 
være til fare for mennesker og det skrøbelige Arktiske miljø. For at minimere disse risici, kan 
satellitobservationerne bidrage med afgørende informationer til skibene. Det vigtigste er at kende 
udstrækningen af havisen, så man så vidt muligt undgår den – hertil bruges radiometre, der måler 
forskellen i temperaturen af Jordens naturlige udstråling over hhv. havisen og havet. Derudover, baseret 
på de forskellige geofysiske processer der forekommer i isen efter at have overlevet flere smelte-
sæsoner, kan man også kende forskel på om der er tale om flerårs-is (tyk is (> 2m), som overlever 
minimum en smelte-sæson) eller førsteårs-is (< 2m). Det giver en indikation af hvor tyk og deform isen 
er. Ydermere, kan tykkelsen af isen indikere hvor svært det vil være at navigere igennem, da tykkere is 
ofte kræver en kraftigere isbryder. Deformations-observationer som ruhed eller havisskruninger er også 
væsentlige for isbrydere, for det er endnu svære for isbrydere at sejle igennem deform havis. Samtidig, 
kan driften af isen (hvordan havisen bevæger sig) også forudsige hvordan skibene bør færdes, for at 
undgå større områder dækket af tyk eller deform is. Satellitmålinger kan også bidrage med en indikation 
om tilstedeværelsen af andre potentielle farer, som skibe i isdækkede vande generelt ikke ønsker et 
sammenstød med – nemlig isbjerge. Isbjerge er dele af en gletsjer der er kælvet, og kan være flere 
meter til kilometer brede. Radarbilleder giver muligheden for at tracke disse potentielle farer. Med alle 
disse forskellige sensorer kan man, udover at give informationer omkring klimaet og klimaforandringer, 
også bidrage med vigtige informationer som kan hjælpe skibe til at navigere sikkert igennem isdækkede 
farvande, og dermed beskytte den hidtil næsten uberørte natur, der er i Arktis. 



 

 

Hvad bringer fremtiden?  

Baseret på klima modeller 
(Figur 3), forventes det at selv 
med de bedste antagelser for 
fremtiden (RCP2.6), vil der 
ske en reduktion af havisen i 
Arktis. Dog, følger nylige 
observationer af nutidens 
klima det værste fremtidige 
klimascenarie (RCP8.5) – 
scenariet der er kendt som 
”business-as-usual” – hvor 
det tydeligt ses at isdækket i 
september umiddelbart ikke 
eksisterer i år 2100, og at der 
i marts er et væsentligt mindre 
udbredt isdække4. Med andre 
ord, såfremt vi lever som 
”business-as-usual”, viser 
projektioner at den tykke 
flerårs-is ikke længere er til 
stede og at isen i det Arktiske 
Ocean nu kun er sæson-
baseret, hvilket forventes at 
bringe mere skibsfart til Arktis. 
Men, hvordan kan vi passe på 
Arktis hvis skibsfarten øges? I 
modsætning til Antarktis, som 
har den Antarktiske Traktat, 
der dikterer at al affald og 
nationale territoriale krav på 
området er forbudt, er dette 
ikke tilfældet i Arktis5. Derfor, 
er Arktis yderligere sårbart 
overfor fremtiden – for, hvem 
skal så passe på den? 
Forhåbentlig kan 
satellitobservationer bidrage 
endnu mere til at beskytte det 
Arktiske miljø i takt med at 
flere – og bedre – satellitter 
opsendes, så vi bedre kan 
monitorere havisen, og lede 
den øgede skibsfart udenom 
det sårbare Arktiske miljø6,7.  

  

Figur 3 – Arktisk and Antarktisk havis koncentrations tendens for 
1982−2017 og isdække inkl. klimascenarie-projektioner9. 
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