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Højdepunkterne i 2015 omfatter intensivt feltarbejde ved 6 lokaliteter i 
Grønland samt opsætning og instrumentering af nye snehegn i Sydgrønland. 
Det har også været et produktivt år i forhold til videnskabelige artikler. De 
følgende 4 artikler er udgivet i 2015 og fremhæver 2 emner: at økosyste-
mer på tværs af det isfrie Grønland er overraskende klimafølsomme og at 
der er tale om ændringer i disse både på kort sigt og på længere sigt. 

1. Omsætningen af organisk kulstof fra tøende permafrostjord betragtes som 
en potentiel kritisk, global feedback på klimaændringer. Den dertil knyttede 
varmeproduktion fra den mikrobielle omsætning har været foreslået som 
en potentiel positiv feedback, der kan øge optøningen af permafrosten 
og dermed frigivelsen af kulstof i jorden. Denne interne varmeproduktion 
er kun i ringe grad forstået. I 2015 kunne Hollesen et al. (2015c) i Nature 
Climate Change kvantificere variationen i varmeproduktionen i forskellige 
typer af organiske permafrostjorde på tværs af Grønland og dokumentere at 
disse jorde producerer nok varme til at øge jordtemperaturen og accelerere 
omsætningen. Vi har vist, at klimaændringers indvirkning på organiske jorde 
kan være forstærket i forhold til andre jordtyper, hvilket er af afgørende 
betydning for mængden af organisk stof, der kan omsættes og potentielt 
udledes som drivhusgasser. Vi har også vist, at nedbrydningen af unikt velbe- 
varede organiske, arkæologiske kulturgenstande i køkkenmøddinger kan blive 
accelereret af intern varmeproduktion, med risiko for at miste vidnesbyrd 
om menneskelig aktivitet i Arktis. 

2. Forholdene gennem vækstsæsonen anses generelt for at være den vigtigs- 
te drivkraft for spredningen af kratbevoksningen på tundraen, men effekten 
af varmere vintre og sne er stadig et åbent spørgsmål. Hollesen et al. (2015a) 
kunne i Global Change Biology vise, at opvarmning om vinteren kan være en 
afgørende faktor for Betula nana (dværg-birk) ekspansion i Vestgrønland i 
de sidste 100 år. Vi fandt en intakt årrings-kronologi på mere end 100 år 
af Betula nana fra Disko. Kronologien viser en signifikant og positiv vækst-
respons på både sommer- og vinterlufttemperaturer gennem det seneste 
århundrede. Vigtigheden af vintertemperaturerne for væksten af Betula nana 
var især udtalt i perioderne 1910-1930 og 1990-2011, der var domineret af 
markant varmere vintre. For at forklare vinterens overraskende effekt på 
væksten, vurderede vi vigtigheden af forskellige miljøfaktorer ved at bruge 
stedsspecifikke målinger fra 1991-2011 af jordtemperatur, udbredelse af havis, 
nedbør og snedybde. Resultaterne viste, at plantevæksten reagerer positivt 
på mængden af tø- og graddage, samt på vinter- og forårsjordtemperaturer. 
Resultaterne kan således bidrage til at forklare den nyligt observerede øgede 
plantevækst i Arktis, som måske vil accelerere i de kommende år grundet 
både direkte og indirekte effekter af varmere vintre.

3. Det forventes, at det arktiske klima vil forandres, og at nedbrydnings-
raterne for organisk materiale vil ændres, hvilket kan påvirke omsætnings-
raterne for kulstof og nitrogen (N) i tundraen. Alligevel er der ikke meget 
viden om effekten af de sæsonmæssige klimaændringer i forhold til nedbryd-
ningsrater af planterester og N dynamik. Ved CENPERMs snehegnsforsøg på 
Disko har Blok et al. (2015a) testet effekterne af tilførsel af sne, opvarmning 
og f jernelse af buske i forhold til massetab og N-dynamik i to arter af buske 
med løv af forskellig kvalitet. Feltinkubationer af poser med løv blev sat i gang 
i det sene efterår og blev indsamlet løbende for at studere de sæsonmæssige 
ændringer. Vi observerede en signifikant positiv effekt på vintermassetabet af 
et dybere snelag, hvilket ses som et resultat af observerede højere vinter-
jordtemperaturer og tilsvarende øget mikrobiel omsætning af planterester 
i felter med dyb sne. I modsætning hertil resulterede opvarmning i et 
reduceret massetab af planterrester om foråret, sandsynligvis fordi de tørre 
forhold om foråret kan have udtørret jordens øverste lag af dødt plantema-
teriale (litterlaget) og derved begrænset den mikrobielle omsætning. Resul-
taterne understøtter den udbredte hypotese om en positiv kobling mellem 
snedybden om vinteren og omsætningsrater af planterester i tundraens 
økosystemer, men resultaterne afslører ingen ændringer i N-dynamikken i 
de indledende nedbrydningsstadier. Vores studier viser også modsatrettede 
påvirkninger af henholdsvis forårsopvarmning og tilførsel af sne på nedbryd-
ningsraterne i kratbevoksninger, hvilket kunne have vigtige konsekvenser 
for sammensætningen af plantesamfund og feedbacks mellem vegetation og 
klima i tundra økosystemer under hastig forandring.

4. Den fremtidige udvikling i jordtemperatur i permafrosten afgøres af en 
række faktorer, der varierer i både rumlige og tidslige skalaer. For at kunne 
lave forsvarlige fremskrivninger af virkningerne af optøning af permafrost, er 
opskalering af altafgørende vigtighed. Westermann et al. (2015) rapportere-
de i The Cryosphere om fremtidig udbredelse af permafrost langs landskabs- 
gradienter i Zackenberg, Nordvestgrønland. Numeriske simulationer af 
nutidige og fremtidige jordtemperaturer er vist med en opløsning på 10 m 
langs et 4 km langt transekt. Arbejdet er baseret på en trinvis nedskalering 
af fremskrivninger fra en Generel Cirkulations Model (GCM) ved brug af 
observerede data, modellering af omfordelingen af sne, remote sensing data 
og en jordvarmemodel. Sammenligning med målinger af optøningsdybder og 
jordtemperaturer viser god overensstemmelse. Indtil år 2100 viser de model-
lerede jordtemperaturer i 10 m dybde en opvarmning på omkring 5°C og at 
tykkelsen af aktivlaget øges med omkring 30% ved et moderat klimascenarie. 
Sådanne ændringer indebærer potentielle ændringer for hele økosystemet på 
landskabsskala.
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