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Sammandrag 

Klimatförändringarna har en stor påverkan på de arktiska valarna grönlandsval (Balaena 

mysticetus), vitval (Delphinapterus leucas) och narval (Monodon monoceros), mer än vad 

som tros vid en första tanke. I dagsläget får dessa valar utstå stora utmaningar som troligen 

kan komma att förvärras i framtiden om inte isens smältande kan bromsas. En del av 

utmaningarna innebär att valarna måste genomgå stora förändringar för att överleva, vilket 

innebär att deras förmåga att anpassa sig spelar en stor roll. Människans jakt på valen har 

alltid varit ett stort problem för de arktiska valarna, tack vare restriktioner om fångstkvoter 

och vem som får jaga val ser framtiden ljusare ut i alla fall för grönlandsvalen och vitvalen. 

För narvalen ser det dock inte lika ljust ut eftersom det är en art som är känsligare än många 

andra arktiska arter för effekterna som den globala uppvärmningen har på den arktiska miljön.  

 

I dagsläget har en del effekter på valarna blivit synliga såsom ändrade migrationsvanor och 

ökad predation. På grund av bristande data från perioden innan klimatförändringarna är det 

svårt att dra konkreta slutsatser, därför fokuserar mycket forskning på att förutse vad som 

kommer att ske i framtiden. Fokus på framtiden är viktigt eftersom det som sker idag redan är 

försent att göra någonting åt, det vi kan göra är att se till att det inte blir ännu värre.  

 

Den smältande isens effekter är svåra att skilja på då de överlappar en del, till exempel leder 

tillgången på föda till förändringar i habitat. Man har i dagsläget sett små skillnader i tillgång 

på föda, beståndet av istorsken har minskat, eftersom det är en viktig föda för de arktiska 

valarna kan det ha en effekt. En minskning av en viss typ av plankton har också observerats 

och eftersom ingen ersättande art har setts kommer detta få effekter på näringsväven i de 

arktiska haven och därmed alla arter som lever där inklusive de arktiska valarna. I framtiden 

tror man att primärproduktionen kommer att öka på grund av den höjda vattentemperaturen 

och den ökande ytan med öppet vatten, detta kommer eventuellt ha en positiv effekt på de 

arktiska valarna.  

Inledning 

Klimatförändringarna börjar bli en allt större verklighet för oss, IPCC (Intergovernmental 

Panel on Climate Change) kom i mars 2014 med en rapport där det visar sig att 

klimatförändringarna har kommit längre än vad man hade trott. Klimatförändringarna och 

framförallt den globala uppvärmningen sker över hela jorden men den amplifieras i 

polarregionerna vilket leder till att dessa områden påverkas snabbast av alla områden (Heide- 

Jørgensen et al. 2010). Isen i Arktis har en extremt viktig roll för jordens klimat eftersom isen 

fungerar som en kylanläggning för hela planeten. Isens vita färg gör att den reflekterar mycket 

av solens ljus medan det mörka havet absorberar mycket värme. Den minskande isen leder till 

en ökning i havsyta och det är då helt naturligt att temperaturen stiger, och med den ökande 

temperaturen minskar isen i en ond cirkel (National Snow & Ice Data Center 2014a). 

 

USA:s National Snow & Ice Data Center har observerat den arktiska isen sedan 1979 och de 

gör mätningar på isens största och minsta utbredning vilka inträffar i mars och september. De 

observerar dock inte enbart istäcket i sig utan också hur uppbyggnaden av istäcket ser ut 

eftersom det består av två olika delar, flerårig is och årsis. 2014 års maximala istäcke (Figur 

1) var det femte minsta som någonsin observerats (sedan 1979), och andelen flerårsis var 

större än på flera år. Flerårsisen är det istäcke som lägger sig och består i flera år medan årsis 

är is som uppkommer under enstaka år. Trender över hur istäcket förändrats under åren har 
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observerats, dock är det svårt att använda dessa trender för att förutspå vad som kommer att 

ske nästkommande år (National Snow & Ice Data Center 2014b). Den globala uppvärmningen 

har olika effekter på olika områden i Arktis vilket gör det extra svårt att förutse vad som 

kommer att ske i framtiden (Reeves et al. 2013).  

 

 

 
Figur 1. Isens utbredning i mars 2014 jämfört med medianistäcket (1981-2010) som är den rosa linjen. Istäcket i 

mars är det maximala under säsongen (National Snow & Ice Data Center 2014b).  

 

Valarna är en ordning av däggdjur som lever i världens alla salta hav. Variationen mellan 

arterna är stor, allt från den gigantiska blåvalen (Balaenoptera musculus) med en längd på ca 

30 m till kaliforniatumlaren (Phocoena sinus) som enbart blir upp till 150 cm. Valarna delas 

in i två grupper, bardvalar och tandvalar (Fordyce 1980). Bardvalar är anpassade för att äta 

små organismer i haven, en variation i födoteknik förekommer mellan valarterna och så även 

en variation i födovalet (Nemoto 1970). Tandvalarna har som namnet antyder tänder istället 

för barder och lever istället på fisk och andra större byten. Valar befinner sig på väldigt olika 

trofinivåer, beroende på vad deras huvudsakliga föda är, överst i den arktiska näringsväven 

står isbjörnen (Ursus maritimus) (Dehn et al. 2006). De moderna tand- och bardvalarna har 

funnits på jorden sedan tidig oligocen (35 miljoner år sedan) (Fordyce 1980). 

 

I den här uppsatsen kommer klimatförändringarnas effekter på de arktiska valarna 

grönlandsval (Balaena mysticetus), vitval (Delphinapterus leucas) och narval (Monodon 

monoceros) behandlas med syfte att utreda situationen dessa arter står inför. Jag vill ta reda på 

om den smältande isen påverkar dem överhuvudtaget och i så fall om det bara är på ett 



3 

 

negativt sätt. Jag har valt att undersöka de tre områden som jag anser spelar störst roll för 

valarna: föda, habitat och inverkan från nya arter.  

Arter 

De tre arterna jag har valt är Grönlandsval, narval och vitval. Dessa tre valar är alla 

endemiska för Arktis. Djurarter som lever i Arktis delas in i tre grupper när effekterna av 

isförändringen utreds. Den första gruppen utgörs av arter som är helt beroende av isen 

eftersom den är en viktig del i deras livscykel, som t.ex. isbjörnen som behöver isen för att 

kunna jaga och föda sina ungar. En annan grupp behöver isen för t.ex. navigation eller skydd; 

grönlandsvalen, vitvalen och narvalen utgör exempel på detta. Slutligen finns gruppen med 

arter som enbart är begränsade av isen, det vill säga sådana arter som är begränsade i sin 

utbredning för att de måste följa isen och dess barriärer; arter som inte är anpassade för ett liv 

bland is och undviker den (Moore et al. 2008). 

Grönlandsval 

Grönlandsvalen (Figur 2) är den största av de arktiska valarna. Den maximalt uppmätta 

längden mäter hela 19,8 m och valen kan då väga ca 90 ton. När kalvarna föds är de 

någonstans mellan 4 och 4,5 m långa och väger ca 900 kg (Folkens & Reeves 2002). 

Grönlandsvalen tillhör 

ordningen Balaenidae. Arten 

förekommer i hela Arktis 

(Figur 3) och arten delas in i 

flera olika subpopulationer. 

Populationen som helhet är 

klassad som ohotad av IUCN 

(International Union for 

Conservation of Nature). 

Arten har dock en historia som 

hotad och några 

subpopulationer är idag akut 

hotade; en av dessa är 

subpopulationen runt 

spetsbergen (Folkens & 

Reeves 2002). Man har i 

dagsläget ingen bra bild över 

hur många individer som finns i varje subpopulation. Trots det anses trenden för arten som 

helhet se positiv ut (Reilly et al. 2013). En stor anledning till artens historia som hotad och 

subpopulationernas status idag är valjakten. Den internationella valkommissionen (IWC) har 

utfärdat restriktioner för jakten på grönlandsvalen, jakt får enbart förekomma i vissa områden 

och då på vissa subpopulationer och efter vetenskapliga restriktioner. Enligt IWC får endast 

urinvånare jaga val, dessutom enbart för överlevnad. Kanada ingår inte i IWC och där har 

istället regeringen gjort upp restriktioner för hur inuiterna får bedriva jakt på grönlandsval 

(Reilly et al. 2013).  

 

 

De olika subpopulationerna har lite olika vanor när det gäller migrering, med lokala och 

regionala variationer. Migrering förekommer i alla subpopulationer (Heide- Jørgensen et al. 

2012). I en studie av Ferguson et al. (2010) undersöktes grönlandsvalens migreringsvanor och 

hur dessa skiljer sig åt mellan sommar och vinter. De kunde konstatera att valarna migrerar 

Figur 2. En grönlandsval som blåser ut luft (Encyklopedia Britannica 

2014). 
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mindre under vintern än under sommaren. Grönlandsvalen väljer område efter mängden is och 

eftersom sammansättningen av is skiljer sig åt mellan de olika årstiderna väljer de olika 

områden. Under sommaren väljer valarna områden med en högre iskoncentration. Det är 

områden med mer än 65 % is och isen ska gärna vara tjockare förstaårs-is (70 - ≥120 cm). 

Under vintern undviker de däremot helst områden med mycket och tjock is, och väljer 

områden med iskoncentrationen 35-65 % som består av mediumtjock förstaårs-is (0-70 cm) 

och isflak av storleken 2-500 m. De undviker områden med större isflak (>2 km). Valet av 

miljö är viktigt då de vill minimera risken för infrysning men samtidigt undvika predatorer. 

Arten är som vuxen av sådan storlek att den enkelt kan bryta sönder isen men som kalv har 

den inte den förmågan. Därför undviker honor med kalvar områden med isflak och väljer 

istället områden med fast is för att undvika överraskningar (Ferguson et al. 2010). Valarna 

väljer också områden efter risk för predation; vid stora mängder fast is ökar predationen från 

isbjörn men väljer de områden med mycket öppet vatten ökar risken för predation av 

späckhuggare så det är en avvägning. Packis är ett bra habitat för grönlandsvalen då de både 

kan undvika predatorer och samtidigt har tillgång till mat (Ferguson et al. 2010). Packis är 

isflak som flutit ihop och kan ha hamnat ovanpå varandra eller på högkant. Det bildas ofta vid 

strömmar och stark vind eftersom detta bryter sönder isen och får flaken att flyta ihop. De 

stora isflaken kan bilda isbarriärer (Nationalencyklopedin 2014).  

 

Grönlandsvalens huvudsakliga föda är hoppkräftor (Copepoda) och krill, men de äter även 

andra evertebrater. De har en mycket mer varierad kost än vad man tidigare trott (Folkens & 

Reeves 2002). Arten befinner sig på ungefär samma trofinivå som till exempel alaska pollock 

(Theragra chalcogramma) i den arktiska näringsväven (Dehn et al. 2006). 

 

 
Figur 3. Grönlandsvalens utbredning i världen. Områden med orange färg illustrerar dess utbredning. (IUCN 

2013, med tillstånd från upphovsrättsinnehavaren)  
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Vitval 

Vitvalen (Figur 4) återfinns runt hela Arktis och även i subarktiska områden (Figur 5). Den 

tillhör familjen vitvalar (Monodontidae). Denna val är inte så stor, hanarna är runt 4,5 m långa 

medan honorna är runt 4,0 m. En vuxen individ väger mellan 700 och 1600 kg och hanarna är 

ofta lite större än honorna. De kan nå en hög ålder och blir oftast minst 25 år gamla men kan 

bli ända upp till ca 50 år. Honorna återvänder till samma områden år efter år och föder sina 

ungar där de själva en gång föddes. Vitvalarna lever i både djupt och grunt vatten. (Folkens & 

Reeves 2002). Vitvalen saknar ryggfena och har nackkotor som liknar de som finns hos 

landvertebrater (Fisheries and Oceans Canada 2007). 

 

Vitvalen har idag en ganska blandad diet och lever på olika typer av fisk, bläckfisk, skaldjur 

och de kan även äta en del stora zooplankton. Valet av föda beror lite på vad som finns 

tillgängligt (Folkens & Reeves 2002). Arten befinner sig högt upp i den arktiska näringsväven 

(Dehn et al. 2006), det beror troligen på att den lever på fisk som i sin tur lever på små 

organismer och inte primärproducenter. Den stora bredden i valet av föda och förmågan att 

anpassa sig till det som finns tillgängligt kan vara en av orsakerna till att vitvalen anses som 

en av de arktiska arter som kommer att klara av effekterna från klimatförändringarna bäst 

(Heide- Jørgensen et al. 2010). För att äta använder vitvalen sina läppar och suger in sin föda i 

munnen. De har även en väldigt flexibel nacke som kan hjälpa dem vid födosökning (Folkens 

& Reeves 2002).  

 

Idag är vitvalen nära hotad (Jefferson et 

al. 2013) och en stor del av det beror på 

jakten som bedrivs av inuiter. En stor 

orsak till många dödsfall är även att de 

tidigare blivit infrysta i isen, men man 

har inte hittat några infrysta valar sedan 

1990 och man tror därför att ett mindre 

antal valar dör av olyckor i naturen. Idag 

finns restriktioner för jakten vilket har 

lett till att en liten återhämtning i 

populationen observerats de senaste 25 

åren (Heide- Jørgensen et al. 2010). 

 

Vitvalen anses inte speciellt känslig för de långsiktiga förändringarna Arktis står inför men de 

är däremot känsliga för snabba förändringar som till exempel snabba väderomslag som leder 

till förändringar i isen (Jefferson et al. 2013). Snabba omslag i väder och is är ofta en orsak 

till infrysningen av valar. Med tanke på risken för infrysning väljer vitvalen att röra sig i 

kanten av packisen och utnyttjar islossningen för att kunna röra sig norr- och västerut (Heide- 

Jørgensen et al. 2010). 

 

Narval 

Narvalen (Figur 6) kännetecknas av sitt långa horn och därför kallas den ibland för havets 

enhörning. Hornet förekommer enbart hos hanar och enstaka honor. Arten består av flera 

subpopulationer som lever i olika delar av Arktis men den största andelen av narvalarna 

återfinns i haven norr om Kanada (Figur 7) (Fisheries and Oceans Canada 2007). De lever 

enbart i den Atlantiska sektorn av Arktis till skillnad från de andra arktiska valarna (Laidre et 

al. 2008). I dagsläget finns det tre olika populationer av narval, dessa populationer skiljer sig 

en del genetiskt från varandra (Watt et al. 2013).  

Figur 4. En vitval vid ytan (Encyklopedia Britannica 2014).  
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Figur 5. Orange områden illustrerar vitvalens utbredning i Arktis. (IUCN 2013, med tillstånd från 

uppovsrättsinnehavaren)  

 

Precis som vitvalen saknar narvalen ryggfena och det ses som en anpassning för ett liv bland 

is. Likheterna tar inte slut där utan narvalens nackkotor ser även ut precis som hos vitvalen, 

och de är båda tandvalar. Sexuell dimorfism förekommer inom arten då hanen är lite större än 

honan och har även ett stort horn i ansiktet som är en utveckling av en tand i överkäken. 

Hornen kan bli ca 2,5 m långa och det förekommer hanar med två horn. Hanarna väger runt 

1600 kg och kan bli upp till 4,7 m. Ungarna föds lite mörkare och de ljusnar sedan, så de 

vuxna valarna är lite ljusare men har lite mörkare partier som till exempel en mörk rand längs 

ryggen. Det är inte bara avsaknaden av ryggfena som visar att de är anpassade för att leva i ett 

kallt klimat utan de har även ett väldigt tjockt fettlager vilket är ca 10 cm. De saknar 

ordentliga tänder men har en hård platta i överkäken. Dieten består av många olika 

organismer, såsom bläckfisk, räkor, hälleflundra och istorsk, och är bredare än vad man länge 

trott. En variation mellan subpopulationer förekommer (Watt et al. 2013). De verkar inte jaga 

i grupp, men de lever i grupper med upp till 12 individer och de består oftast enbart av vuxna 

hanar, unga djur eller mammor med kalvar men det förekommer även blandade grupper. 

Kommunikationen mellan individer sker med klick och visslingar. Hanar tros ha ett större 

ordförråd än honorna (Fisheries and Oceans Canada 2007). Narvalen äter helst på stort djup 

(Folkens & Reeves 2002), de kan dyka i upp till 25 min (Jefferson et al. 2013) och ner till 

1500 m (Fisheries and Oceans Canada 2007).  

 

Parningen sker på våren och ungarna föds under sommaren efter att honan har varit dräktig i 

14 månader. Honan får enbart en kalv i taget som är ca 1,6 m när den föds. Den är då 

beroende av sin mamma och behöver hennes hjälp för att lära sig simma. Ungen simmar då 

strax ovanför sin mamma för att få lite stöd (Fisheries and Oceans Canada 2007). 
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Figur 6. Narval (Encyklopedia Britannica 2014).  

 

Narvalen är känsligare för förändringar i isens utbredning än de andra endemiska valarna, 

detta beror troligen på att de har en ganska smal nisch när det gäller födan. (Reeves et al. 

2014). Den genetiska variationen inom arten är ganska liten vilket innebär att arten är ganska 

dålig på att anpassa sig till förändringar i miljön (Watt et al. 2013). Idag är narvalen klassad 

som hotad av IUCN och tyvärr så går det inte heller att se hur det kan komma att se ut i 

framtiden (Jefferson et al. 2013). Arten anses vara en av de mest känsliga arktiska arterna och 

kommer att ha svårast att anpassa sig efter förändringarna (Laidre et al. 2008). Trots att den är 

klassad som hotad jagas den av inuiter eftersom narvalen av dem anses som mat. Inuiterna 

äter både kött och skinn. Hornen är en eftertraktad vara på marknaden men för att undvika 

tjuvjakt behöver man tillstånd för att få sälja och exportera hornen (Fisheries and Oceans 

Canada 2007).  

 

 
Figur 7. Orange områden illustrerar narvalens utbredning i Arktis. (IUCN 2013) Med tillstånd från 

upphovsrättsinnehavaren.  

Klimatförändringens effekter 

Genom tiden och evolutionen har marina däggdjur lärt sig att anpassa sig till små snabba 

fluktuationer i klimatet genom sin livsstil. Men en stor och snabb förändring som går i en 

riktning är de inte anpassade till. (Laidre et al. 2008) Den smältande isen i Arktis utgör en stor 

påverkan på de marina ekosystemen och därför har det en effekt på många sätt på de olika 

arterna. (Laidre et al. 2008).  



8 

 

Föda 

Blomningen av fytoplankton sker tidigare och tidigare på året. Detta beror på att isen drar sig 

tillbaka tidigare under sommaren. Blomningen kan idag ske antingen på öppet vatten eller 

precis i iskanten, detta beror på om isen drar sig tillbaka tidigt eller sent. Om det sker senare 

på försommaren kommer den största blomningen att ske vid iskanten. (Nymand Larsen et al. 

2014) Under våren bildas så kallade isalger; dessa bildar ett lager på ca 1 cm på havsytan vid 

iskanten. Det står helt klart att isalgerna spelar en stor roll i sekundärproduktionen som är 

viktig för de arktiska marina däggdjuren (Tynan & Demaster 1997).  

Grönlandsvalen 

Grunden till födan är mängden plankton då de inte bara är direkt föda för grönlandsvalen utan 

de är också grunden i näringsväven i de arktiska haven. Bestånden av de arter av plankon som 

lever i de kallare haven har börjat minska och de ersätts inte av arter från varmare hav. 

(Edwards et al. 2007) Basfödan för grönlansvalen är hoppkräftor och tillgången på dem beror 

på hur tillgången på fytoplankton ser ut. Man har idag sett en trend att tillgången på 

hoppkräftor är som störst under kallare år. (Nymand Larsen et al. 2014). Calanus 

hyperboreus, en typ av hoppkräfta, är beroende av fytoplankton och isalger som kräver 

mycket ljus (Falk- Petersen et al. 2009). Vissa typer av plankton som kan vara viktiga för 

produktionen av hoppkräftor och ersätts inte av arter som kommer söderifrån och därför anses 

grönlandsvalen påverkas negativt (Simmonds & Eliott 2009). Det finns olika uppfattningar 

huruvida effekten på födotillgången är positiv eller negativ och detta behöver därför utredas 

mer.  

 

Isens utbredning och tidpunkten för det är en viktig faktor som styr primärproduktionen i de 

områden där Grönlandsvalen äter. Tillgången på fytoplankton är viktig för produktionen av 

hoppkräftor som i sin tur är en stor del av grönlandsvalens diet. Det är också viktigt att 

tillgången är stor vid rätt tillfällen då grönlandsvalen äter i bestämda områden. Om tillgången 

i dessa områden är för låg eftersom den har sin höjdpunkt vid ett annat tillfälle kan det leda 

till att valarna behöver hitta nya platser att äta på. (Reeves et al. 2014). En förändring i 

grönlandsvalens födovanor har observerats, tidigare observerades födosökande valar 

huvudsakligen under sensommaren och hösten men nu har ätande valar även observerats 

under senvintern och våren. Valet av område är extra viktigt under senvintern och våren då de 

har kalvar som inte är lika kapabla att bryta sönder isen för att undvika infrysningar. 

(Ferguson et al. 2010).   

Vitvalen 

Vitvalen har den största bredden när det gäller föda, därför tror man att den kommer påverkas 

minst födomässigt av de tre arktiska valarna. Populationen i Beuforthavet, som är beläget norr 

om Alaska och Kanada, lever idag till största del på istorsk men i och med att vattnet blir 

varmare har olika typer av laxfiskar vandrat in och är en potentiell ny födokälla för vitvalen. 

(Reeves et al. 2014) 

Narvalen 

Den djuphavslevande hälleflundran (Hippoglossus hippoglossus) har ansetts vara en viktig 

och stor del av födan för narvalen. I studier av Laidre & Heide-Jørgensen (2005) där magarna 

hos narvalar ur olika populationer undersöktes under olika årstider hittades många individer 

med magarna fulla med hälleflundra. Prover på vävnader visade höga halter av de fetter som 

hällflundran innehåller, vilket ledde till slutsatsen att hälleflundra är en viktig del av narvalens 

diet och utgör en stor del av den (Laidre & Heide-Jørgensen 2005). Men även annat ingår i 

dieten, som till exempel istorsk, räkor och bläckfisk. De äter främst i perioden november till 

mars, vilket betyder att de är beroende av vinterområden som kan bistå med stor tillgång på 
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mat (Laidre et al. 2008). Dessa områden kommer förmodligen att minska vilket gör det 

svårare för dem att övervintra. Senare studier har visat att narvalen kanske inte är så känslig 

när det gäller maten som man tidigare trodde. I en studie av Watt et al. (2013) har man genom 

prover på vävnader i narvalen kunnat bestämma hur dieten ser ut under en längre period än att 

bara undersöka vad valen åt senast. En skillnad i dieter mellan populationerna upptäcktes 

också (Watt et al. 2013).  

 

Istorsken är en viktig föda för både vitvalen och narvalen och man har sett att tillgången på 

den har minskat de senaste 30 åren på grund av klimatförändringarna. (Gaston et al. 2003) En 

förändring i torskpopulationen påverkar vitvalen och narvalen till viss del då deras diet delvis 

består av istorsken. Istorsk är i sin tur beroende av primärproduktionen vid iskanten. (Tynan 

& Demaster 1997) Enligt Lønne & Gulliksen (1989) är istorsken beroende av hoppkräftor, 

precis som grönlandsvalen.  

Habitat 

Alla tre arktiska valar har bytt områden de rör sig i. De har framförallt expanderat sina 

områden längre norrut när isens årliga utbredning över sommaren dras längre norrut. Under 

vintern väljer även alla tre att hålla sig nära iskanten och använda den som gömställe och 

undvika det öppna vattnet längre söderut. (Ferguson et al. 2010).  

Grönlandsvalen 

Grönlandsvalen väljer habitat efter hur isen uppfyller dess krav, de undviker öppet vatten men 

måste samtidigt akta sig för att bli infrysta. Isens utbredning spelar en viktig roll i tillgången 

på mat, grönlandsvalen migrerar därför efter hur tillgången på mat är. (Ferguson et al. 2010). 

Deras rörelsemönster skiljer sig en hel del från årstid till årstid, och under sommaren rör de 

sig mycket mer än under vintern. De har framförallt två tidpunkter varje år då de rör sig 

mycket och det är när de byter habitat. De flyttar då antingen från sitt sommarhabitat till sitt 

vinterhabitat eller tvärtom (Ferguson et al. 2010). Det innebär att frekvensen i migrationer 

inte ändras utan det är områdena de väljer som förändras. Valarna föredrar olika mängd is 

under de olika årstiderna. Under sommaren väljer de en högre koncentration av is än under 

vintern. Detta beror förmodligen på en avvägning mellan risken att bli infryst och risken att 

bli prederad av späckhuggare (Ferguson et al. 2010). Det är inte tillgången på föda som är den 

huvudsakliga faktorn när grönlandsvalen väljer områden; valar har observerats lämna 

områden med hög tillgång på föda för att söka sig mot områden med en mindre tillgång 

(Ferguson et al. 2010).  

 
Grönlandsvalen har en del krav på isen i områdena där den lever. De undviker helst öppet 

vatten på grund av risken för predation av späckhuggare. Detta kommer bli ännu svårare i 

framtiden när späckhuggaren sprider sig ännu längre norrut (Ferguson et al. 2010). 

Grönlandsvalen verkar vara ganska anpassningsbar till de habitatförändringar som 

förändringarna i isen för med sig. Migrationerna kommer att bli kortare eftersom avståndet 

mellan vinter- och sommarhabitat kommer att minska. Men överlag kommer de flytta allt 

längre in i den arktiska skärgården, alltså längre norrut. Hittills har valarnas 

migreringsbeteende överensstämt ganska bra med isens säsonger men i framtiden kommer de 

inte att passa ihop lika bra längre. Valarnas instinkt är att byta habitat vid ett visst tillfälle men 

eftersom isens säsonger förändras kommer migrationen inte längre att stämma med isens 

utbredning (Ferguson et al. 2010).  

Vitvalen 

Vitvalen har bytt områden som de rör sig i mellan 2006 och 2008 och man ser en del små 

skillnader sedan ännu tidigare. Tendensen i den synliga förändringen är att de väljer område 
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efter isen (Heide-Jørgensen et al. 2010). Populationen av vitvalar som lever i västra Grönland 

har börjat flytta norrut, en skillnad som man började se redan 2006 då man jämförde 

distributionen med data från tidigare år. Distributionen av isen har en väldigt tydlig effekt på 

spridningen av vitvalarna, men efter att isen återhämtade sig en del 2008 till sin ursprungliga 

utbredning har även valarna återgått till sin normala distribution. Det som huvudsakligen 

påverkar vitvalen är cyklerna för när isen fryser och släpper (Heide-Jørgensen et al. 2010).  

 

Förändringarna i spridning har påverkat inuiterna och deras jaktmöjligheter. Valarna har 

nämligen börjat röra sig mer norrut och finns idag i områden som jägarna inte kommer åt. 

Den minskande jakten leder till att populationen börjar återhämta sig. Den minskande 

mängden is på våren medförde dock också att jägarna kunde ge sig ut tidigare på våren och 

fick då en längre jaktsäsong vilket kan motverka återhämtningen av populationen (Heide-

Jørgensen et al. 2010). Under en studie av Heide-Jørgensen et al. (2010) observerades en 

återhämtning i istäcket och det påstods vara en förändring mot det normala, som istäcket såg 

ut 1980. Om istäcket fortsätter att förändras mot det mer normala tror man även att 

distributionen av vitval kommer gå tillbaka till hur den såg ut förut. Minskningen av is 

kommer leda till en större spridning på populationerna av vitval och de kommer välja 

områden längre från kusten. Minskningen av is till följd av den globala uppvärmningen verkar 

inte vara ett speciellt stort problem för vitvalen, det är ett betydligt större problem för andra 

arktiska marina däggdjur (Heide-Jørgensen et al. 2010).  

Narvalen 

Observationer av narval har gjorts långt norrut, längre norrut och västerut än vad man tror är 

narvalens normala områden. De nya observationerna tyder på att narvalens distribution 

förändras. (Reeves et al. 2013)  

 

Många av de arktiska däggdjuren och däribland de arktiska valarna är beroende av 

öppningarna som bildas i isen. I istäcket bildas det hål där de marina djuren kan gå upp för att 

andas. Många av dessa hål uppstår slumpmässigt men många av dem återkommer år efter år 

och därför är narvalen beroende av dem som andningshål vid övervintring. Dessa öppningar i 

isen bidrar även till primärproduktionen så de är viktiga för tillgången på mat. Vissa av de 

större återkommande öppningarna har visat sig vara hem för många olika arter av däggdjur 

och däribland grönlandsvalen. (Laidre et al. 2008) 

Påverkan från andra arter 

När isens utbredning förändras kommer även förutsättningarna förändras, inte bara för 

grönlandsval, narval och vitval utan även för andra arter. Mer öppet vatten och framförallt 

varmare vatten kommer ge mer sydliga arter möjligheten att breda ut sig norrut. Men det är 

inte bara stora djur som kan sprida sig och påverka de arktiska valarna. Ett stort potentiellt hot 

är nya patogener som i och med det varmare vattnet får en chans att etablera sig i norr. 

Patogenerna sprider sig med de nya arktiska marina djuren som kommer till Arktis (Laidre et 

al. 2008) 

 
En art som sprider sig norrut är späckhuggaren. Anpassningarna för att leva i ett område med 

mycket is är inte så bra, framförallt inte med den stora ryggfenan, därför föredrar de mer 

öppet vatten. Grönlandsvalen och narvalen är båda potentiella byten för späckhuggaren så de 

kommer att påverkas mycket i och med att dess utbredning ökar. Grönlandsvalen och 

narvalen undviker i dagsläget öppet vatten för att just undvika späckhuggare men i och med 

att områdena där de rör sig blir mer öppna kommer predationstrycket att öka. Observationerna 

av späckhuggare inom grönlandsvalens områden har ökat de senaste åren så påverkan från 

späckhuggaren har redan ökat. (Ferguson et al. 2010). Späckhuggaren är inte bara en predator 
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och på det sättet ett stort hot mot de arktiska valarna utan konkurrerar även om födan (Reeves 

et al. 2013).  

 

Späckhuggaren är en av de valar som har störst utbredning och den är än så länge bara en art 

som befinner sig i Arktis under de isfria säsongerna. Späckhuggaren har funnits i Arktis sedan 

1800- talet men i och med att det blir varmare har utbredningen i Arktis blivit större och de 

stannar under längre perioder. Antalet späckhuggare i Arktis har ökat de senaste 50 åren och 

till skillnad från tidigare ser man dem nu varje år. Som predator siktar späckhuggaren ofta in 

sig på kalvarna istället för de vuxna individerna. Grönlandsvalens kalvar är en vanlig måltavla 

(Higdon et al. 2012). 

 

Späckhuggaren är dock inte den enda valen som har börjat sprida sig norrut utan man har 

även sett mer norrgående spridningar av blåval (Balaenoptera musculus), knölval (Megaptera 

novaeangliae), gråval (Eschrichtius robustus), sillval (Balaenoptera physalus), vikval 

(Balaenoptera acutorostrata) och grindval (Globicephala melas). Dessa valar kanske inte 

utgör ett lika direkt hot som späckhuggare men de är potentiella konkurrenter om födan. De 

kan även dra med sig en del patogener som kan orsaka nya sjukdomar hos de arktiska valarna. 

Valarna som idag bara vandrar till Arktis kan i framtiden välja att stanna där och då kommer 

konkurrensen bli ännu hårdare eftersom dessa arter är mer anpassade för ett liv i öppet vatten 

(Laidre et al. 2008).  

 

Patogener 

Enligt Burek et al. (2008) är patogener ett potentiellt framtida problem för de arktiska valarna 

eftersom klimatförändringarna kan leda till förändringar i utbredningen. Valar är mottagliga 

för St. Louis encefalit-viruset och fall av det har konstaterats i späckhuggare. Späckhuggaren 

kan därför vara en spridare av viruset och borde kunna smitta de arktiska valarna när den nu 

sprider sig norrut. (Burek et al. 2008) Väldigt lite går att säga om hur de nya patogenerna kan 

påverka populationerna av valar, det enda som går att göra är att spekulera.  

Diskussion 

Den smältande arktiska isens effekter på de arktiska valarna är många och de är svåra att 

separera från varandra. Detta gäller speciellt föda och habitat, då valarna väljer habitat efter 

tillgång på mat, habitaten väljs även efter risken för predatorer. Klimatförändringarna och då 

främst den smältande isen har en klar påverkan på valarna idag och det är svårt att förutse vad 

som kommer att hända i framtiden. Men att de smältande isarna påverkar valarna är ett 

faktum, och någonting som man behöver lägga mer forskning på för att försöka förstå.  

 

Redan idag ser man att valarna ändrar sin distribution en del och man tror att det kommer att 

bli ännu tydligare i framtiden om klimatförändringarna fortsätter i samma riktning. Valarna 

har redan behövt byta områden de lever i eftersom deras gamla områden inte uppfyller de 

krav de har när det gäller föda och skydd. I framtiden tror man även att områdena som 

uppfyller valarnas krav inte kommer att finnas kvar och de antingen kommer att gå mot 

utrotning eller så kommer de att behöva ändra sina beteenden för att överleva. I det här fallet 

tror man att narvalen är den mest känsliga. Narvalens långsamma reproduktion är en orsak till 

att den återhämtar sig långsamt vilket gör det extra svårt för dem, de har även svårt att 

anpassa sig. (Fisheries and Oceans Canada 2007) 
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De minskande bestånden av plankton kan bli en mycket större påverkan än vad man först kan 

tro eftersom de är grunden i näringsväven i havet och alla haven är sammankopplade. Arktiskt 

plankton kan vara föda för en fisk som bara lever i norr under delar av året och sedan är en 

viktig del i födan för något större djur i varmare vatten. De minskande bestånden av plankton 

kan därmed ha en mycket större effekt än bara på de arktiska valarna. Åsikterna om hur 

framtiden kommer att se ut går isär då Simmonds & Eliott (2013) hävdar att en viss typ av 

plankton minskar och inte ersätts och detta kommer att ha negativa effekter på grönlandsvalen 

och då på hela näringsväven. Samtidigt menar Ferguson et al. (2010) att i och med den 

ökande temperaturen och större yta öppet hav kommer primärproduktionen att öka vilket kan 

vara positivt för grönlandsvalen. Vem som har rätt är svårt att säga, det som Ferguson et al. 

(2010) kan mena är att primärproduktionen i helhet kan öka men att de plankton som är 

viktiga för grönlandsvalen kan minska vilket ger en negativ effekt ändå. Födan för narval och 

vitval ser inte ut att vara lika påverkad som för grönlandsvalen. Det kan bero på att de har en 

bredare diet eller att effekterna inte har nått så långt in i näringsväven än.  

 

Hur predationen kommer att öka eller minska är svårt att säga, valarna utsätts för så många 

typer av predation. Dels är det späckhuggarna men också isbjörnen och människan är stora 

predatorer på valarna. Späckhuggarna ökar i antal och från det hållet kommer predationen 

öka, men isbjörnarna minskar i antal och därför kommer förmodligen predationen därifrån att 

minska. Människans jakt på val lyder idag under en rad restriktioner utfärdade av 

internationella myndigheter, de omkringliggande ländernas myndigheter i samråd med 

forskare, detta leder till att det totala antalet valar dödade av människan minskar. 

Sammanfattar man effekterna av dessa tre predatorer kan man tycka att predationen minskar 

och man har sett en uppåtgående trend i alla fall för grönlandsvalen. Dock är det svårt att 

avgöra hur det går för narval och vitval. För grönlandsvalen verkar det inte bara vara negativa 

effekter utan även en del positiva eftersom primärproduktionen ökar och därför tillgången på 

hoppkräftor som är deras primära föda. 

 

Eftersom späckhuggaren riktar in sig på kalvar och då främst grönlandsvalens kalvar, kommer 

detta att påverka reproduktionen hos populationen och på längre sikt storleken på 

populationen. Detta kan i sin tur leda till att arten får en annan status på IUCNs röda lista och 

eftersom det inte är människans direkta påverkan som har lett till situationen kan det vara 

svårt att göra någonting åt. Därför bör vi stoppa smältningen av isen för att minska 

utbredningen av späckhuggaren.  

 

Det ser inte ljust ut för narvalen då de trots nya bevis för att de inte är så smalt nischade när 

det gäller föda fortfarande har ganska svårt att anpassa sig. Inom arten finns även en väldigt 

liten genetisk bredd vilket orsakar problem i anpassningen, så för narvalen ser 

klimatförändringarna ut att enbart bidra med negativa konsekvenser. För vitvalen ser det 

också ut som att det enbart har negativa konsekvenser. Dock verkar den vara en ganska 

flexibel art och därför ser det ut som att de kan anpassa sig till sina nya miljöer och 

konkurrenter och klara sig ganska bra.  

 

Det som forskningen idag pekar på är att klimatförändringen kommer ha effekter på de 

arktiska valarna, dock är det fortfarande oklart hur och i vilken utsträckning. I dagsläget är 

man överens om att anledningen till att man kan dra så lite slutsatser är avsaknaden av data 

från innan klimatförändringarna började. Därför tycker jag att det borde vara en bra idé att 

starta upp mätningar idag så att man om några år kan dra slutsatser om hur valarna har det 

idag och om situationen förvärras. Patogener är ett annat viktigt område där mer studier 

behövs eftersom det är väldigt oklart hur deras framtida effekter kommer se ut.  
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