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Hav og klima
- Klimaforskning i Nordatlanten

Af geolog Anette Nielsen

“Havets kolde hjerte” - det centrale
område af Islands- og Grønlands-
havet - har fanget klimaforskernes
opmærksomhed. Dybhavsboringer
og studier af den nutidige situation
kan klarlægge områdets cirkula-
tionsmekanismer og være med til at
give et billede af Weichsel-istidens
og senglacialets hav.

I dag er Nordeuropas klima relativt varmt
sammenlignet med andre landområder på
tilsvarende breddegrader. Æren for det
milde klima har den Nordatlantiske Strøm,
også kaldet Golfstrømmen, som bringer
varmt overfladevand frem til Europa.
Denne strøm styres blandt andet af den
dybvandsdannelse, som foregår i Islands-
og Grønlandshavet.

Dybvandsdannelsen drives af forskelle i
havvandets massefylde (densitet). Der er
en relativ let parameter at bestemme i
vand, da den er en funktion af temperatur,
salinitet og tryk. I de polare områder har
densiteten stor betydning for havcirku-
lationen, fordi de lave temperaturer gør
den vertikale stabilitet i vandsøjlen kritisk
lav. Netop i Islands- og Grønlandshavet er
der stor ustabilitet i vandmasserne, og ud
over at være Golfstrømmens drivkraft, får
området også æren af at være den store
kilde til verdens dybhavsvandmasser og
for at være bestemmende for gasudveks-
lingen mellem hav og atmosfære. Alt taler
således for, at området er centralt, når det
drejer sig om Jordens havcirkulation og
klima.

Palæoceanografi
Havcirkulationen er en af de mange para-
metre, der menes at have indflydelse på
klimaet. Endda så meget, at teorien om, at
Golfstrømmen har styret de vekslende isti-
der, for få år siden nærmest dannede skole.
Hele diskussionen omkring havets indfly-
delse på klimaet opstod, da der i 1980’erne
forelå nye forskningsresultater, som viste,
at der ikke har været dannet nyt dybvand i
Grønlands- og Islandshavet i en længere
årrække. Hvis dybvandsdannelsen svæk-
kes, betyder det så, at Golfstrømmen er
svækket, at Nordeuropa afkøles, og en ny
istid kan begynde?

Atlanterhavet under sidste istid
Palæoceanografiske rekonstruktioner af
havets densitetsfordeling er i de senere år
lavet for det nordlige Atlanterhav. Specielt
har interessen samlet sig om de store kvart-
ære klimasvingninger. Rekonstruktioner af
havstrømmene kan bidrage til forståelse af
årsagerne til klimasvingninger og de meka-
nismer, der påvirker hinanden. Der er
imidlertid mange løse tråde inden for
palæoklimatologien, et forskningsområde
som i løbet af 90’erne nærmest er eksplo-
deret verden over. Tidligere blev det næ-
sten taget som en selvfølge, at Nordatlan-
ten, og dermed også Islands- og Grøn-
landshavet, var totalt isdækket hele året
under istidsperioder. Denne forestilling er
efterhånden modereret, og mange mener
nu, at Nordatlanten var fri for havis som-
meren over under sidste istid.

Foraminiferer som termometre
Rekonstruktioner, baseret på nye store
datasæt fra dybhavsboringer fra 1 til 4 km
vanddybde, viser næsten entydigt positive
sommertemperaturer helt op til Svalbard
under Weichsel-glaciationens koldeste pe-
riode for 15-18.000 år siden. Disse tempe-
raturer er beregnet både på baggrund af
iltisotoper og statistiske sammenligninger
af foraminiferers forekomst. Rekonstruk-
tionsteknikkerne er i de seneste år blevet
udviklet til anvendelse i områder, hvor
lave temperaturer (under 5ºC) har været
dominerende. Dette lave temperaturområde
er særlig vanskeligt at rekonstruere, fordi
de kalkskallede foraminiferer vokser min-
dre forudsigeligt end i højere temperaturer,
hvilket kan afspejles i iltisotopforholdet i
skallerne. Antallet af arter i koldt havvand
er desuden lavt og giver derfor et dårligt
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statistisk materiale. Når man kender vand-
temperatur samt ilt-isotop-forholdet i
foraminiferskallerne, der har levet i vandet,
kan man regne sig frem til saliniteten og
densiteten. I visse områder kan de bereg-
nede densiteter fra sidste istid komme op
på værdier, der tilsvarer de nutidige i de
dybvandsdannende områder. Det vil sige,
at vandet godt kan have været tungt nok til
at synke fra overfladen til dybhavet. Men
generelt ser densiteten i overfladevandet
dog ud til at have været mindre end i dag.

Cirkulationsmønstre under Weichsel
På trods af fejlkilder og usikkerheder er
der altså ikke umiddelbart nogen grund til
at antage, at størstedelen af Nordatlanten
har været isdækket hele året under sidste
istid - eller at dybvandsdannelsen i Islands-
og Grønlandshavet af den grund har stop-
pet helt. Men det ser ud til, at positionen af
oceanografiske fronter har været anderle-
des, således at den varme, salte Golfstrøm
kan have været svagere end i dag. Dette
giver mulighed for, at dybvandsdannelsen
også var mindre under den sidste istid på
grund af den mindre salttilførsel med Golf-
strømmen. Man kan forestille sig, at det
permanent isdækkede område, der i dag
strækker sig i en smal arm ned langs Grøn-
lands østkyst, måske var bredere og gik
længere sydpå, dog således at Island ho-
vedsageligt var isfri om sommeren. Samti-
dig mindskedes det varme område langs
Norges kyst, og strømmen formåede ikke
at opvarme de nærliggende landområder så
meget som i dag.

Det eneste, der direkte taler imod denne
tolkning, er, at en anden gruppe af mikro-
fossiler, de kiselskallede diatomeer, ikke
fandtes her under sidste istid. Manglen på
disse fossiler vil normalt tolkes som tegn
på isdækkede havoverflader, hvilket ikke
hænger sammen med forekomsten af
foraminiferer og deres isotopsammen-
sætning. Det er endnu uvist, hvorvidt der
har været andre miljøfaktorer end lige tem-
peraturen, som gjorde det umuligt for

diatomeerne at leve i Nordatlanten under
sidste istid, eller om de foraminifer-
baserede data bør tolkes anderledes.

Dybvandsdannelse og istid
Antager vi, at Golfstrømmen og varme-
tilførslen var svagere under sidste istid end
i dag, kan vi også forvente, at dybvands-
dannelsen faktisk blev mindsket, men ikke
nødvendigvis afbrudt. Der kunne derfor
godt være en sammenhæng mellem sidste
istids maksimum og en mindsket aktivitet
af dybvandsdannelsen. Tilbage er der sta-
dig at fundere over, om det var hønen eller
ægget, der kom først? En ændring i hav-
cirkulationen eller en istidsafkøling?

Kigger vi derimod på Yngre Dryas (en
kortvarig kuldeperiode lige før Holocænets
begyndelse, for ca. 10.000-10.600 år siden)
lader denne afkøling derimod ikke til at
have sammenhæng med aktiviteten af
dybvandsdannelsen. Tværtimod ser det ud
til, at Golfstrømmens indflydelse gradvist
øgedes i det åbne Atlanterhav fra sidste

istids maksimum op til i dag, uden at mind-
skes under Yngre Dryas. Der er tilsynela-
dende ikke nogen entydig, simpel sammen-
hæng mellem havcirkulationen og klimaet,
når det gælder de korterevarende klima-
forandringer. Det kan forklares ved, at
havstrømmene er et trægt system, som rea-
gerer meget langsommere end atmosfæren,
hvis globale cirkulationshastighed er ca. 1
år, mens havets er ca. 1500 år.

Hav- og atmosfærecirkulationen
Havet og atmosfæren påvirker hinanden
ved at udveksle varme, men de to systemer
udveksler også gasser. Temperaturen har
en direkte effekt på fordampningen og der-
med på den vigtigste drivhusgas, vand-
damp. De øvrige drivhusgasser har også
hver deres temperaturafhængige balance
mellem hav og atmosfære, hvorfor hav-
temperaturen er med til at regulere atmo-
sfærens gasindhold. Havet virker som en
stødpude for atmosfærens indhold af
drivhusgasser ved at optage varierende
mængder af gas, alt efter gastryk, tempera-
tur og udvekslingshastighed mellem hav og
luft. De absolut højeste udvekslings-
hastigheder findes i de store dybvands-
dannende områder som Grønlands- og
Islandshavet, fordi gasserne relativt hurtigt
transporteres fra havoverfladen til dybha-
vet.
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Golfstrømmen kommer fra de ækvato-
riale egne ved Caribien, passerer Nord-
europa  og går op langs Norges kyst, helt
op til Svalbard. Den bringer en masse
varme med sig og hjælper til at opvarme
Europa. Grønland og Canada på den an-
den side af Atlanterhavet ligger på de
samme breddegrader, men er til sammen-
ligning en del koldere, fordi de påvirkes
af kolde sydgående polare strømme. For
at Golfstrømmen kan strømme, må der
være en årsag. Den første årsag hedder
dybvandsdannelse, den anden estuarin
cirkulation. Dybvandsdannelse foregår i
Grønlands- og Islandshavet og er en vig-
tig bidragyder til at vand trækkes nordpå
langs Norges kyst. Det foregår ved, at
overfladevandet  bliver afkølet ved mødet
med de polare overfladestrømme langs
Østgrønland og synker ned i de
dybvandsdannende områder mellem den
Arktiske og den Polare front. Herfra be-
væger det sig ud af området. Denne syd-
gående bundstrøm trækker overflade-
vand til området. Den estuarine cirkula-
tion er derimod afhængig af mængden af
nedbør, som strømmer mod syd ud af
Grønlands- og Islandshavet, og kompen-

seres af en nordgående bundstrøm. Denne
type cirkulation har der været fokuseret
mindre på i palæoceanografisk sammen-
hæng, da dens betydning synes at være lille
i forhold til dybvandsdannelsen, men også
fordi  nedbørsforholdene er vanskelige at
rekonstruere.
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Forslag til cirkulationsmønster i det Nordlige
Atlanterhav for 18.000 år siden. Den takkede linie
er placeringen af den Polare Front og den buede
linie er den Arktiske Front.
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For at dybvandsdannelse kan foregå, må en
lang række processer og betingelser være
til stede. Overordnet skal disse processer
være i stand til at gøre vandet, der ligger i
overfladen, tungere end det, der er neden-
under, så overfladevandet kan synke ned.
Synker det dybere end ca. 1 km ned i havet,
er det kilde til dybvandet.

Tre faktorer kan øge densiteten i hav-
vand: Temperaturfald, øget saltholdighed
og øget tryk. Temperaturfaldet sker ved
afkøling gennem kontakt med atmosfæren.
Øget saltholdighed kan foregå ved opblan-
ding med mere saltholdige vandmasser el-
ler ved saltudfrysning. Saltudfrysning
sker, når havoverfladen fryser, hvorved
saltet udskydes af isen. Gentages proces-
sen mange gange, øges vandets salinitet og
dermed densiteten i havoverfladen til sidst
så meget, at overfladevandet synker. I
denne proces er det vigtigt, at den nydan-
nede is kan transporteres væk fra området
ved hjælp af f.eks. vind eller tidevand. Blev
den nydannede is på stedet, ville det enten
smelte igen eller danne et samlet isdække
uden mulighed for tilstrækkelig densitet-
søgning. I Islands- og Grønlandshavet mø-

Klimamodeller
Klimaforskere benytter i dag bl.a. den geo-
logiske viden om kvartærets klima-
ændringer til modellering af fremtidens
klima for at finde ud af, hvad der sker, når
atmosfærens CO2-indhold øges på grund af
menneskets aktivitet. CO2-indholdet i at-
mosfæren stiger typisk fra ca. 180 ppm til
270 ppm ved overgangen fra istider til
mellemistider. Siden 1870 er CO2-indhol-
det steget fra de 270 ppm til ca. 400 ppm,
et indhold der ifølge iskerneboringer ikke
har været til stede på Jorden i Senkvartær
tid.

De mest avancerede typer af klima-
modeller tager ikke bare hensyn til gas-
udveksling mellem hav, land og luft under
temperaturforandringer, men tager også
havcirkulationen med i betragtning.

Derfor er det interessante i klimaspørgs-
mål istadig højere grad blevet at opnå påli-
delige metoder til bestemmelse af eksakte
temperaturer og saliniteter i palæohavet
for, at kunne modellere gasoptagelse og
temperaturfordeling i palæohavene. De
eksakte værdier indgår som grænseværdier
i en matematisk computermodel, der kan
beregne effekten på en lang række klima-
parametre som f.eks. en ændret overflade-
temperatur. Det vil sige, at hvis man bruger
de helt rigtige data og programmer, kan
man principielt rekonstruere, hvordan vej-
ret har været gennem Kvartæret. Regner

computeren “rigtigt”, kan man også sætte
den til at regne fremover i tid og - vel at
mærke - stole på resultatet. Men i praksis
er det umuligt at opnå den enorme
computerkapacitet og uendeligt detailjer-
ede viden om strømning og gasudveksling,
som er nødvendig for “rigtige” forudsigel-
ser. Helt grelt bliver det når man ønsker at
koble effekten af to strømningssystemer;
havet og atmosfæren, som er den mest na-
turtro udgave af modellerne.

Samfundet og fremtiden
Og hvad kan vi så bruge vores viden til?
Hvad der derimod reelt gøres med de

nyhøstede fremtidsvarsler, er tildels at
håbe på, at det ikke går, som modellerne
siger (temperaturstigning på 1ºC og hav-
niveaustigning på 25 cm inden for de næ-
ste 100 år i Danmark), og at opstille øko-
nomiske modeller, som beregner, hvad
konsekvenserne for samfundet koster i kro-
ner og ører.
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Dybvandsdannelse
viser manglende dybvandsdannelse i
Grønlandshavet i 70’erne og 80’erne, kan
derfor blot betyde, at dybvandsdannelsen
foregår i ryk, og at det er en normal situa-
tion for den recente dybvandsdannelse.

Måske kan ocea-
nerne optage de
gasser vi slipper
løs? (Foto: For-
fatteren)

des de varme saltholdige vandmasser fra syd
med de kolde, relativt ferske vande fra nord,
og ved opblanding øges densiteten i et  køli-
gere og saltere vand.

Når først en vandmasse i de kolde områ-
der er begyndt at synke, er den differentielle
kompressibilitet, en vigtig faktor for den
videre nedsynkning. Det betyder, at vand
med en lav temperatur kan presses mere
sammen end vand med en højere temperatur.
Når koldt overfladevand synker ned, bliver
det derved tungere end det lidt varmere
omgivende vand i de dybere lag. Overflade-
vandet synker videre nedad; forskellene i
sammentrykkelighed gør derved de polare
egne til kilde for al dybvand på Jorden. Men
mange ting er stadig uklare i forhold til
dybvandsdannelsen i dag. Det vides f.eks.
ikke, om dybvandsdannelsen foregår konti-
nuerligt eller i ryk, idet selve det ned-
synkende vand aldrig er målt direkte. Fordi
den termodynamiske ligevægt indstilles så
hurtigt, at moderne måleinstrumenter ikke
kan nå at registrere bevægelsen, og fordi at
det i praksis er så godt som umuligt at finde
det aktuelle sted i de store oceaner i et
forskningsskib. De alarmerende data, der


