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Feltarbeid og analyse av satellitt- og flybilder er brukt for å studere dynamikken i surge- og  
tidevannsbreer på Svalbard. Studien viser blant annet at både surge- og 
tidevannsbredynamikk må tas i betraktning når breenes respons på klimaendinger 
vurderes. I dette arbeidet ble den største surgen på Svalbard siden 1936 påvist før den var 
fullt utviklet og kunne derfor følges før siste fase var nådd. I løpet av de 3 siste åra har 
Nathorstbreen gått mer enn 11 km fram ut i sjøen og har økt sitt areal med mer enn 60 km2, 
ca. 16 %.  Mer enn 50 nye breer ble identifisert som surgebreer. Det ble også observert at 
store masseforflytninger kan foregå internt i breen uten at dette er synlig på breoverflaten, 
noe som har betydning for evaluering av breenes respons på klimaendringer. Felles faktorer 
i surgedynamikken til ulike bretyper er funnet og en samlende surgemodell er foreslått.  
 
Mange av breene på Svalbard er surge- og tidevannsbreer. Deres spesielle dynamikk gjør 
derfor brefrontendringer i Svalbardbreer uegnet som klimaindikatorer. 
Kalvingshyppigheten i tidevannsbreer kan variere, og styres ikke bare av klimatiske forhold.  
Samspillet mellom surge og tidevannsdynamikk har blant annet påvirket den raske 
tilbakekalvingen av Kronebreen i Kongsfjorden.  Surgedynamikk spesielt i kombinasjon 
med tidevannsbre gjør breene mer utsatt for massetap ved en klimatisk oppvarming. 
Endringer i bremasse må kombineres med informasjon om dynamikk for å kunne brukes 
som indikasjon på klimaendringer.   
 
Surgebreer veksler mellom en kort fase (10 år) med høye hastigheter opp mot 100 ganger 
den breen ellers har – ”surge”, og en lang fase (30-500 år) med svært lave hastigheter. I den 
rolige fasen, trekker brefronten seg tilbake som en normal del av surgesyklusen. Surge er et 
fenomen som skyldes ikke klimaendringer, men forhold internt i breen.  
 


