
 
 
 
 
 
 

Grundforskningcenteret slutter 
Efter 10 år er Grundforskningscenteret nået til det 
sidste år. Vi har kombineret målinger og 
fortolkningsmodeller og har derved nået vores 
mål: at øge forståelsen af fortidens klima med 
særlig fokus på tidligere varmere klimaperioder. 
Nye bevillinger fokuserer på øget forståelse af de 
hurtige klimaskift i istiden (fokus for ERC Synergy 
projektet Ice2Ice) og på forståelsen af isstrømme 
og forbedrede prognoser af fremtidens hav-
niveaustigninger (fokus for bevillingen fra AP 
Møller til EGRIP og VILLUM Investigator-projektet 
IceFlow). Vi har således den 31. marts 2017 fejret 
afslutningen af 10 succesfulde år som 
Grundforskningscenter og glæder os til de nye 
udfordringer. 
 
Brom – en ny, lovende proxy for havisudbredelse 
Nye målinger af brom i iskerner viser sig at kunne 
give ny viden om mængden af nydannet havis. Det 
er et gennembrud at finde en parameter, der af-
spejler fortidens udbredelse af nydannet havis, 
som ellers er svær at rekonstruere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Målinger af brom-berigelse (rød) sammenlignet 
med klimakurven (δ18O – et indirekte mål for 
temperaturen) fra NEEM for de sidste 25.000 år 
(Spolaor et al., Scientific Reports 6, 33925, 2016). 
 

Figur 1 viser at brom-berigelsen følger fortidens 
temperaturer. Man kan se, at der har været mere 
havis, der kun var et år gammelt, 9.000 år før nu 
under det klimatiske optimum hvor temperaturen 
var 2-3oC højere end temperaturen i dag (1950-
1980).  Under istiden er brom-berigelsen lav hvil-
ket viser at flerårs-havisen er dominerende. Den 
klare korrelation mellem etårs-havis og tempera-
turer viser, at flerårs-havis formentlig vil blive er-
stattet af etårs-havis hvis Arktis opvarmes.
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Figur 2. Fraktal-spektrum for fortidens klima for 
forskellige tidsperioder. (Shao og Ditlevsen, Nature 
Communications 7, 10951, 2016). 

 
Varibiliteten af klimaet 
En skalaanalyse af varibiliten af fortidens klima 
viser at Hurst-eksponenten H er 0,7 for 
mellemistidsklima (blå og røde punkter på figur 2) 
og 1,2 for istidsklima (sorte punkter). Denne 
bemærkelsesværdige ændring af støjforhold viser 
meget om klimasystemet og kan også give en 
forvarsel, hvis en pludselig klimaændring er på vej. 
Resultaterne er et godt eksempel på den 
integration af målinger og teori, som vi har stræbt 
efter på Center for Is og Klima. 
 
TAK til Grundforskningsfonden 
De 10 års forskning i fortidens varme klimaperio-
der, hvor vi har boret og målt NEEM-iskernen og 
udviklet modeller til forståelsen af vores klima 
har været fantastiske. 
Et stort TAK til Grundforskningsfonden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Det er vores vision at bidrage til viden om klimavariationer og den globale opvarmning ved at 
producere nye og innovative iskernedata og gennem modeller at bruge dem i klimaforskningen 

 


