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Sø-monitering for vurdering af klima-
ændringer i lavarktis – ved Nuuk
I Grønland overvåges to oplande med det formål at vurdere even-

tuelle effekter af klimaændringer. Den ene station er lavarktisk og 

ligger syd for Nuuk i Kobbefjord. Det fulde prøvetagningsprogram 

blev startet i 2008 og omfatter både terrestriske og akvatiske ele-

menter. Der foreligger nu resultater fra de første 3 år, og i denne ar-

tikel præsenteres og diskuteres resultaterne fra to overvågede søer. 

Torben L. Lauridsen, KaTrine  
raundrup, Josephine nymand  

& eriK Jeppesen

Greenland Ecological Monitoring (GEM) 
programmet har to forsknings- og overvåg-
ningsstationer i Grønland: Zackenberg i 
Nordøstgrønland og Kobbefjord i Sydvest-
grønland ved Nuuk. Formålet er at følge og 
studere effekten af klimaændringer på hhv. et 
højarktisk og et lavarktisk økosystem. I den 
lavarktiske Kobbefjord og det tilhørende af-
strømningsområde gennemføres programmet 
NuukBasic, som indeholder hhv. en marin del 
(MarineBasis), en klimadel (ClimateBasis), en 
oplandsdel (GeoBasis) samt en biologisk del 
(BioBasis). 

I den biologiske del overvåges de biologi-
ske elementer i afstrømningsområdet, her-
under i) den terrestriske vegetation i form af 
f.eks. blomstrings- og afblomstringsperiode 
for pil, vegetationens ”grønhed” (NDVI) i 
standardiserede felter og vegetationstypers 
udvikling langs transekter, ii) arthropoders 
(leddyr) tætheds- og samfundsudvikling i be-
stemte områder, iii) udvikling i ynglefuglebe-
stande på standardiserede transekter samt iv) 
tilstandsudvikling i søer. 

I afstrømningsområdet ligger 4 søer og 
flere vandhuller. To af søerne, Badesø og 
Qassi Sø, indgår i programmet. Det samlede 
program blev iværksat i 2007, og 2008 var det 
første år med en komplet prøveindsamling, 
dvs. vi har på nuværende tidspunkt data fra 
en 3-årig periode.  

De overvågede søer
Badesø og Qassi Sø er begge dybe med mak-
simumdybder på hhv. 35 og 27 meter. Badesø 
ligger nedstrøms, ca. 50 meter over havet, og 
har et areal på ca. 80 ha. Søens længderetning 
er V-Ø, og den er forholdsvis vindbeskyttet. 
Qassi Sø ligger opstrøms ca. 250 meter over 
havet og har et areal på ca. 52 ha. En mindre 
gletsjer har afsmeltning til Qassi Sø. Søens 
længderetning er SV-NØ, og søen er ekspo-
neret for en fremherskende SV-lig vind om 
sommeren og NØ-lig vind om vinteren.

Begge søer er som de fleste grønlandske 

søer næringsfattige med total fosfor koncen-
trationer på <5-15 µg TP/Liter, der er dog 
målt op til >29 µg TP/Liter (Tabel 1). Total 
kvælstof koncentrationerne er tilsvarende 
lave, 0,022-0,09 mg TN/Liter (Tabel 1). Led-
ningsevnen er lav i begge søer, men højest i 
Badesø (Tabel 1). 

Moniteringsprogrammet i de to søer er 
baseret på erfaringer fra Zackenberg i Nord-
østgrønland /1/, dog er Nuuk BioBasis pro-
grammet udvidet til også at omfatte eventu-
elle ændringer i fødekædesammenhænge 
som følge af klimaændringer. Det betyder, at 
programmet består af almindelige vandke mi-
ske parametre, fysiske parametre som sigt-
dybde og temperatur samt biologiske para-
metre som vegetation, plankton, klorofyl, fisk 
og bunddyr (for en detaljeret liste over målte 
parametre se boks 1). 

Resultater og diskussion
På grund af højdeforskellen mellem søerne 
er der en generel temperaturforskel på 1-2 
grader. Dette, kombineret med vindekspone-
ringen af Qassi Sø, betyder, at der i perioder 
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Figur 1. Temperaturprofiler i Badesø og Qassi Sø fra juni-okt. 2008.
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kan dannes springlag i den lavtliggende 
Bade sø, hvilket ikke sker i Qassi Sø (Figur 1). 

Ud over en lille temperaturforskel betyder 
den lille højdeforskel også en forskel i den is-
frie periode. Således sker isafsmeltningen og 
isdækket hhv. senere og tidligere i den højt-
liggende sø sammenlignet med den 
lavtliggende Badesø, resulterende i en 14-40 
dages længere isfri periode i Badesø (Tabel 1, 
Figur 2). 

Ud over temperaturforskellen mellem sø-
erne er der også en stor år-til-år variation i 
den enklete sø. Sammenlignes Badesøs tem-
peraturdata fra 2 meters dybde i foråret 2008 
og 2010, er der betydelig forskel (Figur 3). 
Den tidligere opvarmning i 2010 betød så le-
des, at temperaturen generelt i foråret og den 
tidligere sommer var højere sammenlignet 
med 2008 (Figur 3). Det vil sige, at ved en 
tidlig afsmeltning forlænges ikke blot vækst-
sæsonen (den produktive periode), men der 
er også grundlag for varmere søvand, hvilket 
bidrager til et øget vækstpotentiale for planter 
og dyr i den længere vækstsæson.

Klorofyl, sigtdybde og suspenderet 
stof
Klorofyl er som bekendt tæt korreleret til 
næringsstofniveauet og derfor generelt lavt 
i søerne (Figur 4A). På trods af store år-til-år 
variationer er der samlet set over de tre år en 
tendens til stigende koncentration (Figur 4A) 
i begge søer. Dette kommer også til udtryk i 
sigtdybden (vandets klarhed), som i Badesø 
viser en faldende tendens fra 8,2 meter til 5,4 
meter gennem de tre år (Figur 4B). I Qassi Sø 
er der ikke nogen klar reduktion i sigtdybden, 
formentlig fordi sigten i søen i højere grad 
er styret af suspenderet stof (i høj grad silt, 
Figur 4C), som bl.a. er afhængig af afsmelt-
ningshastigheden. Der er på nuværende 
tids punkt ikke klar forskel i klorofylkoncen-
trationerne mellem søerne, men de højeste 
koncentrationer findes typisk i den varmere, 
lavtliggende Badesø (Figur 4A). 

Øget klorofylniveau og tilhørende redu ce-
ret sigtdybde er kendetegnende for en øget 
eutrofiering. Det er imidlertid også det re-

sponsmønster, der kan forventes ved en 
fremtidig temperaturstigning. I den forbind-
else er det væsentligt at nævne, at vi foreløbig 
kun betragter en 3-årig periode, hvorfor ten-
densen i vore resultater endnu kan være et 
udslag af tilfældige år-til-år variationer, men 
øget klorofylniveau er også set i to søer ved 
Zackenberg, som har været fulgt i en længere 
periode /2/.

Klorofyl er et samlet mål for algemængden 

i søerne. I begge søer er algesamfundet fuld-
stændig domineret af gulalger og furealger, 
begge algegrupper er karakteristiske for næ-
ringsfattige og rene søer. Hvis gulalgerne ikke 
dominerede hele vækstsæsonen, gjorde de 
det, fra isen var forsvundet til midt sommer, 
hvor furealger tog over som dominerende 
gruppe /3/. Sidst på sommeren kan kiselalger 
og grønalger også udgøre en betydelig del af 
algebiomassen /3/. 
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Boks 1. 
Målte parametre i Nuuk BioBasis sø-programmet (parametre mærket 
med (*) måles af GeoBasis programmet).

Vandkemiske parametre: total fosfor, total kvælstof, ortofosfat, nitrat, 
opløst organisk kulstof (DOC, fra 2011).

Fysiske parametre: Temperatur på timebasis i hhv. 2 og 10 meters 
dybde, temperatur ved udløbet*, sigtdybde, pH, ledningsevne, suspen-
deret stof, isdække ved hjælp af daglig fotooptagelse*. 

Biologiske parametre: klorofyl, fytoplanktons tæthed og biomasse, 
zooplanktons tæthed og biomasse, undervandsvegetationens dæk-
ningsgrad og dybdeudbredelse (årligt). Desuden undersøges hvert 5. 
år bunddyrs tæthed, fiskesammensætningens tæthed samt størrelses- 
og artssammensætningen. Derudover udtages hvert 5. år delprøver fra 
alle biologiske parametre til stabil isotopbestemmelse af hhv. N og C, 
med henblik på en vurdering af den enkelte organismegruppes place-
ring i fødekæden i søerne. 

A) 10. juni 2008 B) 22. juni 2009 A) 24. maj 2010

Figur 2. 50 % isdække på Qassi Sø d. 10. juni 2008 (venstre), 22. juni 2009 (midt) og 24. maj 2010 (højre). Søen var isfri d. 12. juni, 28. 
juni og 31. maj i hhv. 2008, 2009 og 2010.
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Figur 3. Timebaserede vandtemperaturmålinger fra 2 meters dybde i Badesø fra 15. april til 
14. juni i hhv. 2008 og 2010. Én uge svarer til 168 timer.
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Vegetation
Generelt er plantesamfundene i grønlandske 
søer artsfattige. I de to undersøgte søer be-
står undervandsvegetationen af smalbladet 
vandstjerne(Callitriche hamulata) og mos. 
I Badesø havde Smalbladet vandstjerne den 
største totale dækningsgrad i 2010, omend 
der er nogen variation på udviklingen i de 
enkelte dybdeintervaller (tabel 2). Den øgede 
udbredelse i 2010 kan være et respons på et 
tidligere og varmere forår sammenholdt med 
de foregående år, hvilket forbedrer vilkårene 
for primærproducenterne.

Gennem overvågningsperioden er den 
maksimale dybdegrænse også øget i såvel 
Badesø som Qassi Sø (Figur 5). I en normal 
næringsrig dansk sø vil man betragte en øget 
dybdeudbredelse som positivt. Om den 
øgede dybdeudbredelse i disse kolde næ-
ringsfattige søer skal betragtes positivt eller 
negativt er usikkert. Den øgede udbredelse er 
formentligt et respons på en forlænget og 
temperaturafhængig vækstsæson. I så fald er 
forøgelsen klimabetinget og, set i lyset af et 
globalt opvarmningsscenarie, negativ.

I tempererede danske søer vil sigtdybden 
normalt være afgørende for undervands plan-
ternes dybdeudbredelse. I de to undersøgte 
lavarktiske, klarvandede søer har planterne 
imidlertid ikke nået deres potentielle dybde-
udbredelse(maksimal dybdegrænse for plan-
tevækst = 0,07 + 1,83×SD, /4/), hvilket bety-
der, at andre faktorer end sigtdybde er 
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Tabel 1. Morfometriske og vandkemiske data for Badesø og Qassi Sø. Vandkemiske data er tidsvægtede middelværdier (min-maks 
værdier) for den isfrie undersøgelsesperiode. 

Badesø Qassi Sø

Areal, ha 80 52

Maksimum dybde, m 35 27

Middeldybde, m 9,2 7,8

2008 2009 2010 2008 2009 2010

Total fosfor, µg/Liter 5 (1-12) 4 (3-5) 4 (3-4) 15 (5-29) 2 (1-5) 5 (3-9)

Total kvælstof mg/Liter 0,084
(0,040-0,140) 

0,027
(0,020-0,033)

0,080
(0,04-0,11)

0,090 
(0,30-0,150)

0,022 
(0,019-0,029)

0,084 
(0,050-0,14)

pH 6,92 
(6,59-7,13)

6,85 
(6,46-7,14)

6,62 
(6,09-7,3)

6,72 
(6,44-6,96)

6,87 
(6,79-6,93)

6,84 
(6,37-7,31)

Ledningsevne, µS/cm 20 (19-22) 22 (21-23) 21 (18-26) 20 (15-24) 16 (16-17) 17 (15-18)

Isfri, dato 3. juni 15. juni 20. maj 12. juni 28. juni 31. maj

Isdækket, dato 24. okt. 30. okt. 13. dec. 18. okt. 17. okt. 10. nov.

Isfri periode, dage 143 137 207 128 111 163

Badesø
Qassi-sø

C
hl

 a
 (

µg
/l)

0

0,4

0,8

1,2

1,6
S

D
 (

m
)

0

2

4

6

8

10

12

2009 20102008

2 Maj 1 Nov 3 Maj 2 Nov 4 Maj 3 Nov
0

2

4

6

8

10

S
us

p.
 s

to
f (

m
g/

l)
A

B

C

Figur 4. A: Klorofyl a (Chl a) koncentra-
tioner; B: Sigtdybde (SD) og C: Suspen-
deret stof (Susp. stof) i løbet af somrene 
2008-2010 i Badesø og Qassi Sø. Der er 
ikke data for suspenderet stof fra 2008.
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styrende for dybdegrænsen. Dog skal det 
nævnes, at dybdegrænsen i Qassi Sø i 2010 
var meget tæt på den maksimale dybde-
grænse, hvilket kan være årsag til den redu-
cerede dækningsgrad i 2010 sammenlignet 
med 2009. 

Perspektiver
På trods af en temperaturforskel på kun 1-2 
grader mellem de to søer er det tilstrækkelig 
til en springlagsdannelse i den varmere Ba-
desø. Resultaterne indikerer dermed, at der 
ikke behøver ske en stor temperaturstig-
ning, før det kan resultere i en begyndende 
springlagsdannelse i de koldeste søer eller 
en forstærkning af et allerede eksisterende 
springlag. Dette vil kunne have betydning 
for fødekæderne i søerne. De foreløbige re-
sultater indikerer også, at får vi en forlænget 
isfri periode, som det bl.a. er observeret i 
Zackenberg /1/, kan det betyde en større 
opvarmning af vandmasserne. Det vil sige, at 
vi ikke kun kan forvente en længere vækstsæ-
son, men også en øget primærproduktion, da 
primærproduktionen er temperaturafhængig. 

Tilføres der samtidig mere næring som 
følge af en temperaturafhængig øget ned-
brydning i de terrestriske områder, betyder 
det yderligere øget primærproduktion i det 
akvatiske miljø. Det vil sige, at selv en mindre 
fremtidig temperaturstigning kan starte en 
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Tabel 2. Dækningsgrad i % for Callitriche hamulata i 1-meter dybdeintervaller fra 0 til 6 me-
ters dybde i Badesø og Qassi Sø fra 2007-2010. Undersøgelsen bliver udført medio august.

Dybde-
interval, m 

Badesø Qassi Sø

 2007 2008 2009 2010 2007 2008 2009 2010

0-1 0,6 10,1 6,5 8,4 0 0,18 3,6 0,2

1-2 16 10,8 16,4 14 9,7 5,3 4,3 1

2-3 34,8 18,7 11 25 11,3 1,4 24,8 12

3-4 18,5 7,7 11,6 43 0,4 5,8 0,06 10

4-5 37 21 1,5 26 0 0,4 2 0

5-6 0 4,4 0,8 0 0,3 0 3,3 0,4

>6 0 0 0,06 0,1 0 0 0,03 0

Boks 2. 
Suspenderet stof inkluderer 
både organisk og uorganisk stof 
som f.eks. silt og lerpartikler til-
ført via sneafsmeltning og tilhø-
rende eroderet materiale. I peri-
oder med kraftig afstrømning 
som f.eks. ved høje forårstem-
peraturer eller kraftig nedbør 
øges tilførslen af suspenderet 
stof. En tæt sammenhæng mel-
lem stor afstrømning og høj kon-
centration af suspenderet mate-
riale blev observeret i Qassi Sø i 
september 2010, hvor adskillige 
dages kraftig nedbør medførte 
ekstrem afstrømning og tilhøren-
de høj siltkoncentration i søen 
(Figur 4C).
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proces, der fører til større ændringer, end 
man umiddelbart skulle forvente ud fra tem-
peraturstigningen alene. 

Referencer
/1/ Forchhammer, M., Meltofte, H. og Rasch, M., 2009: 

Naturen og klimaændringerne i Nordøstgrønland. 

Aarhus Universitetsforlag. 128 s.

/2/ Christoffersen, K. S., S.L. Amsinck, F. Landkildehus, 

T.L. Lauridsen & E. Jeppesen, 2008: Lake flora and 

fauna in relation to ice-melt, water temperature 

and chemistry at Zackenberg. In:  Meltofte, H., 

Christensen T.R, Elberling B., Forchhammer M. & M. 

Rasch (eds.). Dynamic of a high Arctic Ecosystem: 

Relations to climate variability and change. Advances 

in Ecological Research 40: 371-390

/3/ Nymand, J. Aastrup, P., Raundrup, K., Lund, M., 

Albert, K.A., Krogh, P.H., Rasmussen, L.M. og Laurid-

sen, T.L. (2011) NuukBasic: The BioBasis programme 

i: Jensen, L.M. og M. Rasch (red.) Nuuk Ecological 

Research Operations, 4th Annual Report, 2010. 

Aarhus University, Denmark.

/4/ Jensen, J.P., T.L. Lauridsen, M. Søndergaard, E. 

Jeppesen, E. Agerbo & L. Sortkjær, 1996: Ferske 

vandområder – Søer. Vandmiljøplanens overvåg-

ningsprogram 1995. Danmarks Miljøundersøgelser. 

96 s. – Faglig Rapport fra DMU nr. 176.

Torben L. Lauridsen og erik Jeppesen er hhv. seniorforsker 

og professor ved Aarhus Universitet, Institut for Bio-

science – tll@dmu.dk – ej@dmu.dk. De er desuden 

begge to tilknyttet Grønlands Klimacenter.

kaTrine raundrup og Josephine nymand er begge forskere og 

ansat ved Grønlands Naturinstitut i Nuuk – kara@natur.

gl – jony@natur.gl. 

Figur 5. Maksimale dybdegrænser for Callitriche hamulata i Badesø og Qassi Sø fra 2007-
2010. Lineære regressioner er markeret.  


