
Når tundraen får vokseværk 

Forestil dig, at du går en tur på den grønlandske tundra. Det er sommer, så midnatssolen skinner fra en bleg 

himmel på fjeldene omkring den dal, du bevæger dig gennem. Den oplyser isbjergene, der vipper i fjorden 

på kanten af dit synsfelt. Du er i godt humør, så du småløber og danser næsten hen over mostæpperne, 

som har lagt sig mellem store sten og grupper af arktisk kantlyng og polarpil. Pludselig snubler du over en 

ualmindeligt stor dværgbirk og får et lidt nærmere kig på mostæppet. Birken plejer da ikke at være højere 

end midt på skinnebenet!  

Den skyldige dværgbirk er nok frontløber for en tendens i tiden; med varmere klima, og især med varmere 

somre, kommer tundraens vegetation nemlig til at vokse sig større og optage mere CO2 fra atmosfæren, 

fordi en af deres vigtigste begrænsninger for at vokse, nemlig adgangen til kvælstof, bliver lettere. 

Du kan ikke se det, men under dine fødder, som de bevæger sig over tundraen, udkæmpes der en brav 

kamp mellem bakterier, svampe og planter. Det er en kamp om liv og død, eller i hvert fald hvem der får lov 

at vokse og formere sig, og kampen handler om kvælstof, også kaldet ved sin kemiske betegnelse N.  

N er et uundværligt næringsstof og en del af alle levende organismers DNA, og N er en knap ressource i 

tundraen. Vi kan tænke på det lidt som en slikskål omgivet af mange sliksultne børn. Hver gang nogen 

hælder nyt slik i skålen, bliver den lige så hurtigt tømt igen af de mange sliksultne små hænder. Ligedan går 

det for tilgængeligt N blandt jordens sultne bakterier og planter. Det er hårde odds at være en stor plante 

med stort N-behov i en sådan verden. Derfor vokser der også kun plantearter, som er i stand til at klare sig 

på små mængder kvælstof, og derfor bliver piletræerne og birken ikke højere end til midt på skinnebenet. 

Men måske er de forhold ved at ændre sig.  

Regnvejr i Nordøstgrønland 

Første gang jeg selv gik en tur på den grønlandske tundra var sommeren efter mit første år på universitetet, 

netop hyret til at overvåge tundraens økosystem for en dansk forskningsstation i Nordøstgrønland i min 

sommerferie. Noget af det første, jeg lagde mærke til, var, hvor langt væk jeg kunne se. Ingen bygninger, 

ingen træer, og så var luften så ren og klar, at jeg hurtigt fandt ud af, at hvis jeg vurderede at et målepunkt 

var 1 km væk, så var afstanden som regel nærmere 2 km.   

I de første somre lærte jeg dog meget mere end at tvivle på min egen afstandsvurdering.  

Jeg lærte, at når sneen smelter i midten eller slutningen af juni, løber smeltevandet oven på jorden på alle 

skråninger og udgør en potentiel fælde for vandrestøvler som gerne vil gå langt endnu. 

Jeg lærte, at juli måned har klart og stabilt vejr med høj sol 24 timer i døgnet og summer af aktivitet fra 

blomster og dyr.  

Og jeg lærte, at i august begynder efteråret, og moskusokserne kommer ned fra de gul-orange bjergsider til 

dalen for at få det sidste fedt lagret til den lange vinter.  

Der gik et par år før vi fik den første august-regn – sådan rigtig regnvejr i en uges tid. Og så begyndte 

september-regnen, der fik et islag til at danne sig på jorden, så moskusokserne ikke kunne nå ned til 

græsset under sneen. ”Det regner ikke i Nordøstgrønland” vil en gammel grønlandsfarer sige, fordi 

årstiderne traditionelt går direkte fra klar tør sommer til sne og vinter – men det gjorde det altså nu. Og de 

seneste 5 år er efterårsregn blevet normalt også i Nordøstgrønland. 



Temperaturen er steget med omkring 2 ᵒC i Nordøstgrønland i gennemsnit siden midten af halvfemserne, 

hvilket er cirka dobbelt så meget som det globale gennemsnit. I Vestgrønland har temperaturen været 

mere stabil, men man har set en stigning i antallet af ekstremt tørre eller våde somre og vintre, så her 

mærker økosystemerne også ændringer i klimaet. Og det er faktisk sådan, at Arktis også i fremtiden vil 

mærke den globale opvarmning mere end resten af verden, så i 2100 forventer man flere steder en 

opvarmning på 6-8 ᵒC i gennemsnit, hvis resten af verden i gennemsnit opvarmes 2 ᵒC. En 

temperaturstigning på 6-8 ᵒC er rigtig, rigtig meget. 

Hvad betyder den slags opvarmning for økosystemet på den grønlandske tundra?  

Tøvejr på tundraen 

Når min farmor bager brød stiller hun ofte dejen til hævning i en solrig vindueskarm eller tæt ved ovnen. 

Det gør hun, fordi der er varmt og brødet hæver hurtigere. Vil hun derimod have en langsom hævning, 

stiller hun dejen i køleskabet. De husgeråd bygger på den viden, at bakterier og svampe (såsom gæren eller 

surdejen) arbejder hurtigere, jo varmere omgivelserne er. Sådan fungerer det også i tundrajorden. Og 

netop fordi der generelt er koldt om vinteren og køligt om sommeren, bliver omsætningen af organisk 

materiale såsom planterester langsom, hvilket gør frigivelse af N langsom. Den store begrænsning på N i 

arktiske økosystemer er derfor bl. a. forbundet til netop de lave temperaturer.  

Når temperaturerne stiger og dejskålen så at sige rykkes uden for køleskabet, betyder det dermed, at 

hastigheden hvormed planterester og andet organisk materiale omsættes i jorden, øges og der frigives 

mere N. Samtidig øges CO2-produktionen, fordi bakterierne (og gæren i dejen!) producerer CO2, når de 

nedbryder planteresterne. 

Produktionen af CO2 være særlig stor, hvis en tundrajord er underlagt af permafrost. Permafrost er den 

permanent frosne jord, der findes under mange grønlandske landskaber. Sommerens optøning af det 

øverste jordlag bliver dybere, hvis sommeren er varmere og vinteren er mindre kold – og derfor tør den 

øverste del af permafrosten. Når permafrosten tør op, bliver det C og N i permafrostjorden, som var frosset 

og utilgængeligt for bakterier, pludselig tilgængeligt for omsætning. Derfor kan optøning af permafrost føre 

store CO2-udledninger med sig, hvis vi er uheldige. 

På den anden side gør varmere, længere somre at mere N frigives, så kampen for N under jordoverfladen 

bliver lidt nemmere for alle parter. Der er lidt mere slik i skålen hele tiden – og med mere N tilgængeligt til 

at vokse, bliver planterne større. Når planterne vokser, optager de CO2 gennem fotosyntesen, og med 

større planter, vil mere CO2 altså finde vej fra atmosfæren til tundraen, hvis vi er heldige. 

Men hvilken af disse bevægelser af drivhusgassen er størst – kommer tundraen til at frigive mere CO2 end 

den optager i fremtiden?  

Det spørgsmål er utallige videnskabsmænd og –kvinder ved at besvare med målinger og modellering. Og i 

min PhD studerede jeg, hvordan N-omsætning påvirker udledninger og optag af drivhusgasser om hhv. 

sommeren og vinteren, nu og i fremtiden. 

Vinter eller sommer?  

Min PhD-vejleder kommenterede engang fornuftigt på mit spørgsmål om, hvad flere graders opvarmning 

ville betyde om vinteren i Grønland; ”Altså, hvis det går fra pissekoldt til pissekoldt, så betyder det måske 

ikke så meget”, sagde han. Og det kan han jo have ret i. Hvis jordens temperatur om vinteren går fra -14 ᵒC 

til -10 ᵒC så har det måske ikke den store direkte betydning for økosystemet, fordi vand i jorden er frosset 

og bakterierne ligger i ”vinterhi”. Og så alligevel. 



Selv under frysepunktet sker en lillebitte omsætning af organisk materiale, for enkelte bakterier er meget 

hårdføre over for kulde. Derfor bliver der frigivet en lille smule N hele tiden, selv om vinteren, i 

tundrajordene – og fordi planterne ikke vokser om vinteren, og alle processer går langsomt når det er 

frosset, så bliver N ikke med de samme ”spist” ligesom om sommeren. I stedet hober det sig op i jorden og 

venter på foråret, hvor det alt sammen bliver frigivet samtidig i en puls af N, når jorden tør. 

Nu havde jeg og mine stakkels vandrestøvler jo oplevet, at netop når sneen smelter og jorden tør, blev det 

rigtig vådt. Smeltevandet løb oven på og inde i det tynde lag af optøet jord, og alt syntes i bevægelse. 

Samtidig var planterne ikke blevet grønne endnu, for deres rødder var stadig frosne. Så hvad skete der med 

al det N, som blev frigivet, når jorden tøede – løb det med ned ad bakken? Var denne forårspuls af N en 

hemmelig kilde til N, som tundraplanterne var afhængige af hvert år? Og kunne varmere vintre med mere 

N-produktion betyde mere frigivelse af N ved snesmeltning, og dermed mere N til plantevækst og højere 

CO2-optag?  

Varmere somre ville betyde mere N-frigivelse når planterne faktisk var aktive, men samtidig var der større 

konkurrence med bakterier. Så hvilken af de to sæsoner vil betyde mest for N-tilgængelighed og CO2-optag i 

et varmere Arktis? 

Det satte jeg mig for at undersøge i den vestgrønlandske tundra nær den lille by Qeqertarsuaq.  

 

Hele byens lager af vandslange 

For at måle på vinterens N-puls måtte jeg op til tundraen omkring snesmeltning. Det tog nogle dage på 

grund af ustabilt vejr på den tid af året og små fly i små lufthavne op langs den grønlandske vestkyst.  

Planen deroppe var at sætte tal på, 1) hvor meget N der bliver frigivet, når jorden tør op, 2) hvor meget af 

det, der løber med smeltevandet ned ad bakken, og 3) hvor meget, der bliver optaget af hhv. planter og 

bakterier i jorden.  

Når jeg havde sat tal på det, ville jeg bruge dem i en økosystemmodel. I modellen ville jeg så i ét scenarie 

skrue op for temperaturen om sommeren for at teste, om sommeropvarmning ændrede på N-frigivelse og 

–optag. I et andet scenarie ville jeg skrue op for mængden af frigivet N om foråret for at teste, om 

vinteropvarmning havde en effekt. 

Vel ankommet udvalgte jeg derfor en skråning, hvor smeltevandet sandsynligvis ville løbe nedad når sneen 

smeltede, og her satte jeg mine eksperimenter op.  

Jeg ville gerne vide, hvordan temperaturen, jordens vandindhold og N-koncentrationerne i jordens vand var 

på hele skråningen, så jeg brugte en del dage på at bore huller i hele skråningen, hvor jeg lagde 

måleinstrumenter ned, som kunne give mig den slags information. Det fungerede glimrende som baggrund 

for modellen, om end det betød, at jeg måtte opkøbe hele bygdens forsyning af vandslange til at lægge 

rundt om og beskytte de mange kabler fra polarræve og –harer, som har en forkærlighed for at gnave 

elektriske ledninger i stykker.  

Med baggrundsmålingerne på plads, vendte jeg så opmærksomheden mod skæbnen af det N, som bliver 

frigivet, når jorden tør om foråret. For at finde ud af, om det bliver optaget i planter, bakterier, løber ned ad 

bakken eller bliver i jorden, er man nødt til at følge næringsstoffets vej rundt i økosystemet. En snedig 

måde at gøre det på er ved hjælpe af såkaldte ”sporstoffer”, som er variationer af de naturlige stoffer, vi vil 

studere, men med et lille kemisk kendetegn, der skiller det ud fra de naturlige af slagsen. I dette tilfælde 

brugte jeg en version af grundstoffet N, som er en lille smule tungere end det mest almindelige N i naturen, 



og selvom det opfører sig fuldstændig som det mest normale N i økosystemet, så kan jeg, ved at lede efter 

det tunge N, finde det igen uanset hvor det bevæger sig hen. Jeg tilførte altså en lille smule af det sporbare 

N i min jord nøjagtigt da sneen smeltede, jorden tøede og det naturlige N blev frigivet, og så tog jeg prøver 

af planter, jord, bakterier og jordvand hen over den næste måned for at se, hvor jeg kunne finde det 

sporbare N – altså hvorhen det frigivne N havde bevæget sig.  

Vinterhi og vokseværk  

Det viste sig, at cirka halvdelen af vinterens N-puls løb med smeltevandet ned ad skråningen. Den anden 

halvdel gik primært til bakterier og jorden selv. Planterne var ikke vågnet op fra vinteren endnu, for de 

optog kun ca. 2 % af det N, der blev frigivet om foråret.  

Det betød altså, at vinterens opbyggede N-puls ikke har den store betydning for planternes N-optag. 

Planterne er for dårlige til at hamstre slikket, når skålen pludselig fyldes om foråret, og derfor løber N det 

med smeltevandet ned ad bakke eller bliver spist af bakterierne i jorden. 

Da vi modellerede økosystemet og skruede op for vinterens N-opbygning og dermed foråret N-frigivelse, så 

vi derfor også, at selvom vintrene bliver markant varmere, så får planterne om foråret ikke meget ud af det 

ekstra N, som frigives – og varmere vintre kommer derfor ikke til at give et større CO2 optag i 

plantemateriale ad den vej. 

Anderledes så det ud da vi skruede op for sommervarmen i modellen bygget på de målte data. Som 

forventet gjorde varmen at sommerens N-omsætning blev hurtigere, hvilket gav mere N tilgængeligt for 

planter og bakterier – og denne gang var planterne klar ved slikskålen. De var vågnet op fra vinterens dvale 

og optog næsten fire gange så meget N som før sommeropvarmningen. Det betød, at de voksede sig større 

og optog 2,1 ton C mere om året for hvert areal af tundraen på størrelse med en fodboldbane. Det ekstra 

optag betød, at vores tundra-økosystem nu optog mere CO2 end det frigav fra bakteriernes omsætning.  

Hvor stor planternes rolle som C-lager bliver i fremtiden, afhænger altså af, om den største 

temperaturstigning falder om vinteren eller om sommeren, for kampen om N i jorden har fundamentalt 

forskellige vilkår på de to årstider. Hvor bakterier er økosystemets A-mennesker, som står tidligt op fra 

vintersøvnen og er klar til at optage N, så har planterne altså lige brug for lidt mere tid, før de vågner 

ordentligt. Når slikskålen fyldes meget tidligt om foråret er det derfor bakterierne, der er hurtigst på 

aftrækkeren.  

Med opvarmning om sommeren er planterne til gengæld vågnet og klar til at optage det ekstra N, der bliver 

frigivet på grund a de varmere temperaturer. De vokser sig derfor større og låser CO2 fra atmosfæren i 

tundraens vegetation, og dermed modvirker de yderligere temperaturstigning i Arktis. 

Tilbage til fremtiden 

Du er tilbage på den grønlandske tundra i 2100. Det er nok lidt varmere, så du har muligvis smidt et enkelt 

lag af din vandre-påklædning siden sidst. Det er også lidt sværere at bevæge sig så hurtigt som i 2022, fordi 

planterne er blevet højere end da du var her sidste gang. Måske er der kommet nye plantearter til, som du 

ikke har set før; arter, som kræver lidt mere N og nu har mulighed for at få det. Du er måske lidt irriteret 

over det mere besværlige terræn, men til gengæld, tænker du, har planterne her optaget og gemt en del af 

den CO2 fra atmosfæren, som ellers kunne have opvarmet Arktis endnu mere end det, som faktisk er sket. 

 


