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VIRKNINGER AV KLIMAENDRINGER OG ØKT UV - HVORDAN IVARETAS
DETTE I FORSKNINGSPROGRAM OM BIOLOGISK MANGFOLD ?

Else Løbersli, Direktoratet for naturforvaltning

Forskingsprogrammet "Biologisk mangfold - dynamikk, trusler og forvaltning" startet i 1998
og vil gå i 10 år. Budsjettet for 1999 ligger på 14,85 mill.kr.

Programmets hovedmål:

Å bedre kunnskapsgrunnlaget for bærekraftig bruk av biologiske ressurser og bevaring av
naturens egenart og mangfold.

For å nå dette hovedmålet må vi øke kunnskapen om økosystemenes naturlige
sammensetning, funksjon og dynamikk, vi må undersøke effekter av menneskelige aktiviteter
på disse økosystemene, analysere årsakene bak truslene og effektiviteten av ulike
forvaltningsstrategier

De viktigste truslene mot biologisk mangfold er ødeleggelse av levesteder (inkludert
habitatfragmentering, forurensning og klimaendringer), overbeskatning, introduksjon av
fremmede arter og genotyper og indirekte følger av slike introduksjonen Problemstillinger og
virkninger knyttet til overbeskatning av ressursarter, herunder også effekter av overbeiting for
andre deler av økosystemene, er relevante forskningstemaer for programmet.

Programmets fire hovedområder:
1. Biologisk mangfold - sammensetning, funksjon og dynamikk.
2. Effekter av skader på leveområder.
3. Introduksjoner av fremmede arter og genotyper, inkludert genmodifiserte organismer.
4. Forvaltning av mangfoldet.

Programmets strategiske målsettinger.
• Å oppnå en nærmere kobling mellom forskning og

overvaking
• Å styrke fler- og tverrfaglig samarbeid som redskap for

problemløsning.
• Å styrke internasjonalt forskingssamarbeid.
• Å styrke rekrutteringen til og kompetansen i

taksonomisk forskning.
• Å styrke den nasjonale kompetansen innen metodikk
• Å styrke kompetansen på biologisk mangfold i u-land.

For 2000 er mesteparten av midlene bundet opp i pågående prosjekter. Programstyret vil
derfor kun konsentrere seg om følgende to fagområder:

• Tverrfaglige prosjekter. Med dette menes samarbeid
mellom naturfag og samfunnsfag.

• Forvaltning av mangfoldet. (Programområde 4).
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Prosjekter som omhandler effekter av klimaendringer sorterer under programområde 2. Noen
klimarelaterte prosjekter er også under programområde 1. Totalt har programmet innvilget 10
klimaprosjekter . Disse er:

-Hytteborn, Håkan. Professor, Botanisk institutt, Norges Teknisk-Naturvitenskapelige
Universitet. 1.3.1998-28.2.2002: Effects of climate change on the growth of dominating tree
species along major environmental gradients.

-Jonsson, Bror. Professor, NINA NIKU Hovedadm. 1.1.1998-31.12.1999: The effects of
climatic change on salmonid fish production.

-Hessen, Dag O. Professor, Biologisk institutt, Univ. i Oslo. 1.1.1998-31.12.2002: Genetisk
diversitet hos planktonkrepsdyr i norske innsjøer.

-Ims, Rolf Anker, Professor, NINA - Tromsø. 1.1.1998-31.12.2002: Biologisk mangfold i
subarktiske bjørkeskoger: Struktur, dynamikk og trusler.

-Heggberget, Thrine Moen, Forsker, NINA NIKU Hovedadm. 1.1.1998-1.3.1999: Reindeer
(Rangifer tarandus) and climatic change: The significance of access to and quality of reindeer
forage.

-Hessen, Dag O. Professor, Biologisk institutt, Univ. i Oslo. 1.1.1998-30.6.1999: Genetisk
diversitet hos arktiske/alpine ferskvannsorganismer langs en nord-sør gradient.

-Birks, Harry John B. Professor Botanisk Institutt, Universitetet i Bergen. 01.01.1999-
31.12.2001. Plant species distributions, diversity and altitude - climate change, recruitment
limitation and the mass effect.

-Wright, Richard. NIVA. 1.1.98-31.1.98. Use of ecosystem models to extrapolate existing
results from CLIMEX in time and space as part of DYNAMO.

-Gray, John, Biologisk institutt, Univ. Oslo. 1.2.98-31.1.2001. The latitudinal gradient of
coastal marine biodiversity.


