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VR-rejse i Nuup Kangerlua



Grønlands Naturinstitut. Foto:: Carsten Egevang



Introduktion

Klima og klimaforandringer er en kompleks 
størrelse. Klima og klimaforandringer er en del af 
vores hverdag, men det kan være en udfordring 
at formidle emnet til børn og unge og i det hele 
taget til den brede befolkning. Klimaforandringer 
handler om fremtiden og dermed det liv, som 
børn og unge går i møde. Vi ønsker med dette 
undervisningsmateriale, at børn og unge får 
forbedret deres forståelse for klimaforandringers 
påvirkning både på det lokale og globale plan. 

I dette undervisningsmateriale introduceres 
eleverne til viden omkring de grønlandske 
fjorde og hvordan livet i fjordene påvirkes af 
smeltevandet fra indlandsisen. Hvad vil der ske i 
fremtiden, når gletsjerne trækker sig tilbage og 
til sidst munder ud på land (land-terminerende 
gletsjere) i stedet for ude i fjorden (marine-
terminerende gletsjere)? Hvilken betydning vil 
tilbagetrækningen til land få for livet i fjorden 
(fjordens økosystem). Vil tilbagetrækningen få 
en betydning for fiskebestandene? Forskerens 
Logbog er med til at give eleverne en faglig 
baggrund, så de kan forholde sig til mange af disse 
spørgsmål. 

Præsentation af materialet 

Forskerens Logbog er et hæfte til brug i 
undervisningen, til et debatforløb eller et 
emneforløb i folkeskolens ældste klasser (9 
– 10 klasse) eller på gymnasiet. Desuden kan 
Forskerens Logbog bruges i forbindelse med 
folkeskole eller gymnasie elevernes projektopgave 
og danne oplæg til et projektarbejde, der dels 
er funderet fagligt i naturfagene, og dels giver 
eleverne store muligheder for at interviewe og 
debattere med mennesker i lokalsamfundet. 

Bogen og Virtual Reality spillet (VR-spillet) tager 
udgangspunkt i en grønlandsk fjord, Nuup 
Kangerlua.

VR-spillet og Forskerens Logbog handler om 
grønlandske fjorde og hvordan livet i fjordene 
påvirkes af smeltevandet fra indlandsisen. 
Formålet med VR-rejsen i Nuup Kangerlua 
er at styrke elevernes interesse for, viden 
om og kompetencer inden for naturfag og 
klimaproblematikker, samt at motivere eleverne 
til at arbejde videre med det naturvidenskabelige 
fagområde. Ved afslutningen af VR-spillet 
forventes det, at eleverne er i stand til at redegøre 
for forskellen mellem en gletsjer der munder ud 
på land (land-terminerende gletsjer) og en gletsjer 
der munder ud i en fjord (marine-terminerende 
gletsjer). Derudover at eleverne er i stand til 
at fortælle hvordan livet i fjordene påvirkes af 
smeltevandet fra indlandsisen og kan beskrive 
hvad der vil ske i fremtiden, når gletsjerne trækker 
sig tilbage og til sidst munder ud på land i stedet 
for ude i fjorden.

VR-rejsen er et rollespilskoncept som kræver 
tilegnelse af naturfaglige viden og 
samarbejdskompetencer for at eleverne i 
fælleskab kan løse de tre opgaver (med forskellige 
sværhedsgrader) og finde forskeren og dermed 
gletsjerens hemmelighed. 

Forskerens Logbog indeholder en elev-rejseguide, 
hvor eleverne vil blive guidet gennem opgaverne i 
VR-spillet af klimaforskerne Johannes og Vitus og 
fangeren Malik via historier og forskningsresultater 
i Forskerens Logbog. De fiktive figurer 
”Klimaforskerne Johannes og Vitus” repræsenterer 
alle de forskere som gennem årene har bidraget 
med viden om gletsjernes påvirkning af Nuup 
Kangerlua. Der indgår resultater fra Greenland 
Ecosystem Monitoring programmet. Fangeren 
Malik er en fiktiv person, men det er historisk 
korrekt at fangeren Jacob Bertels hjalp Grønlands 
Naturinstitut ved at berette om de døde rødfisk 
ved Narsap Sermia gletsjeren. Fortællingerne i 
Forskerens Logbog og opgaverne i VR-spillet er 
en skøn blanding mellem fakta og fiktion. For at 
undgå uheld og ulykker er det vigtigt, at informere 

eleverne om, at de ikke må gentage aktiviteterne i 
VR-spillet derhjemme.  

Undervisningsmaterialet i Forskerens Logbog 
er ikke tænkt som en egentlig lærebog, men 
skal bruge som et oplæg til debat og yderligere 
undersøgelser. 

Forskerens Logbog er opbygget således, at I selv, 
sammen med Jeres elevgruppe, kan vurdere 
hvad de kan. Elev-rejseguiden er skrevet direkte 
til eleverne, da det er intensionen med Logbogen, 
at eleverne med støtte fra læreren er dem, der 
i fællesskab igennem debat og undersøgelser 
finder svarene til at løse opgaverne i VR-spillet. 
Dermed vil eleverne ved hjælp af VR-rejsen og 
Forskerens Logbog forbedre deres viden og 
holdninger omkring klima og klimaforandringer og 
forhåbentlig giver dem et grundlag for, at kunne 
tackle lokale men også globale klimaforandringer. 

Organisering af undervisningsforløb

VR-rejsen består af tre opgaver med tre forskellige 
sværhedsgrader, som kun kan løses gennem 
samarbejde og forbedret forståelse af materialerne 
i klassen. Eleverne i klassen (minimum en elev) 
skal formidle den opnåede viden videre til eleven 
med VR-brillerne for at opgaverne i VR-spillet kan 
løses. Man behøver hverken en stabil eller hurtig 
internetforbindelse for at spille VR-spillet. 

Materialet er præsenteret i Forskerens Logbog på 
en overskuelig måde. 

For hver opgave, er det angivet: 

Sværhedsgrad (let)

Sværhedsgrad (middel)

Sværhedsgrad (svær)

Selve VR-spillet kan gennemføres på en lektion, 
men det anbefales at opgaverne i VR-spillet og 
Forskerens Logbog efterfølgende kombineres 
med de små elevforsøg der findes bagerst i bogen 
under afsnittet ”undersøg selv”. Et fuldt forløb vil 
strække sig over ca. 8 lektioner. 

For at undgå uheld og ulykker er det vigtigt, at 
informere eleverne om, at de ikke må gentage 
aktiviteterne i VR-spillet derhjemme. I Forskerens 
Logbog er der advarsels piktogrammer ved de 
opgaver, som eleverne kun må udfører i VR-spillet.

Lærervejledning 

VELKOMMEN TIL FORSKERENS LOGBOG 

I N F O
Se videoer af Grønlands 
Klimaforskningscenters arbejde i Nuup 
Kangerlua på:  www.GCRC.gl. 

Her kan du også finde links til Forskerens 
Logbog og VR-spillet i en online version. 
Eller bliv klogere på hvad Grønlands 
Klimaforskningscenter laver og Nuup 
Kangerlua ved at læse bogen ”Tæt på Nuup 
Kangerlua – forskning i en Arktisk fjord”.



Grønlands Naturinstituts nye uddannelsesbygning der er dedikeret til natur- og sundhedsvidenskabelig uddannelse og forskning. Foto: Henrik Lund



VR CONTROLS:

Spilleren bevæger sig virtuelt ved at holde trigger-knappen (Aftrækker-knappen) nede, og bevæge sine 
hænder op og ned som om man går på stedet. 

Som almindeligt computerspil:

Forberedelse før undervisningen:

 – Hent GletsjerensHemmelighed spillet fra GCRC’s hjemmeside.

 – Kør programmet GletsjerensHemmelighed.

I er nu klar til rejsen:

 – Spillet starter nu, og en menu giver mulighed for at vælge sprog, sværhedsgrad og bane.

 – Lad den valgte elev sætte sig foran pc’en.

 – Sørg for, at de øvrige elever ikke kan se pc-skærmen, så det er nødvendigt for spillerne at 
kommunikere.

PC CONTROLS:

Bevægelse: Primær-knap Sekundær-knap

Frem W Pil op

Tilbage S Pil ned

Venstre A Pil venstre

Højre D Pil højre

God fornøjelse!

ELEV-REJSEGUIDEN

Velkommen til Jeres første VR-rejse i Nuup Kangerlua

Forstil jer, at I er forskningsassistenter fra Grønlands Naturinstitut. I skal nu samarbejde for at gennemføre 
VR-spillet og dermed finde gletsjerens hemmelighed. Først, skal I vælge en person, som skal være 
jeres øjne og ører. Bagefter skal I guide personen gennem VR-spillet. Det gør I ved at læse fortællingen 
i Logbogen og forklare opgaverne for personen i VR-spillet. I kan ikke løse opgaverne alene, da både 
personen med VR-brillerne, og I andre har nogle af de nødvendige oplysninger, der skal til for at løse 
spørgsmålene. 

Jeres lærer må gerne lege med og udfylde rollen som forskningsrådgiver, det vil sige en rådgiver der kan 
ruste jer med baggrundsviden om Nuup Kangerlua.

For at undgå uheld og ulykker er det vigtigt, at I ikke gentager aktiviteterne i VR-spillet derhjemme. I 
Forskerens Logbog er der advarsels piktogrammer ved de opgaver, som I kun må udfører i VR-spillet. 

Held og lykke! 

Vejledning i brug af spillet

Spillet kan opleves enten i Virtual Reality (VR) eller som almindeligt computerspil. Her følger en 
vejledning til de forskellige platforme.

Oculus Quest (VR):

Læs mere om hvordan man kan låne VR-brillerne på Grønlands Klimaforskningscenters hjemmeside: 
www.gcrc.gl. 

 – Tænd VR-brillen på knappen på højre side af brillen.

 – Underviseren ifører sig VR-brillen.

 – Hvis du her bliver præsenteret for at skulle definere en ’Guardian’ følg instrukserne på skærmen. En 
guardian er en markering af din spilleplads, som hjælper dig med at undgå at støde ind i ting.

 – Fra menuen vælg Library -> Unknown Sources – GletsjerensHemmelighed.

 – Spillet starter nu, og en menu giver mulighed for at vælge sprog, sværhedsgrad og bane.

 – Giv VR-brillen videre til den valgte elev.

Windows Mixed Reality headset (VR):

Disse briller er almindelige mixed reality headset, som man selv skal anskaffe. 

Forberedelse før undervisningen:
 – Installer Steam og opretter en bruger. Kan dowloades her https://store.steampowered.com/

 – Installer programmet ’SteamVR’ via Steam.

 – Installer programmet ‘Windows Mixed Reality for SteamVR’ via Steam.

 – Hent GletsjerensHemmelighed spillet fra GCRC’s hjemmeside.

 – Kør programmet GletsjerensHemmelighed på PCén.

I er nu klar til VR-rejsen:
 – Spillet starter nu, og en menu giver mulighed for at vælge sprog, sværhedsgrad og bane.

 – Giv headsettet til den valgte elev.

 – Sørg for, at de øvrige elever ikke kan se pc-skærmen, så det er nødvendigt for spillerne i VR at 
kommunikere.

HTC Vive (VR):

Disse briller er almindelige HTC Vive, som man selv skal anskaffe. 

Forberedelse før undervisningen:
 – Installer Steam og opretter en bruger. Kan dowloades her https://store.steampowered.com/

 – Installer programmet ’SteamVR’ via Steam.

 – Hent GletsjerensHemmelighed spillet fra GCRC’s hjemmeside.

 – Kør programmet GletsjerensHemmelighed på PCén.

I er nu klar til VR-rejsen:
 – Spillet starter nu, og en menu giver mulighed for at vælge sprog, sværhedsgrad og bane.

 – Giv HTC Vive til den valgte elev.

 – Sørg for, at de øvrige elever ikke kan se pc-skærmen, så det er nødvendigt for spillerne i VR at 
kommunikere.



Narsap Sermia. Foto:: Flemming Heinrich Døde rødfisk ved Narsap Sermia. Foto:: Jacob Bertels 

I N F O
Personen som skal gennemføre 
selve rejsen virtuelt, skal nu 
starte VR-spillet ved at tage 
VR-brillerne på. Personen 
skal igennem hele VR-rejsen 
fortælle, hvad han observerer til 
sine medspillere.



Jeg har længe undret mig over, hvorfor det marine økosystem i Nuup Kangerlua 
er så anderledes. Det ligner ikke, hvad der normalt bliver observeret i andre 
Arktiske marine områder!!!.

I Nuup Kangerlua findes der mikroskopisk planteplankton. Men dette er nu ikke 
anderledes end i andre Arktiske marine økosystemer – det anderledes er at 
produktionen af planteplankton i Nuup Kangerlua i sensommeren, er næsten lige så stor 
som forårsproduktionen. 

Normalt er det forårsopblomstringen der er den afgørende begivenhed i det 
Arktiske marine økosystem, men i Nuup Kangerlua er sensommer planktonproduktionen 
altså også høj, og derfor bliver den produktive sæson i fjorden meget lang.

Jeg har forsket i Nuup Kangerlua i mange år, men jeg har ikke kunne finde 
løsningen på, hvorfor det marine økosystem i Nuup Kangerlua er så meget anderledes 
end i andre Arktiske marine områder. 

Ikke før nu. Jeg har endelig fundet de første sikre spor, der kan hjælpe mig med 
at løse gåden. 

Solen skinner fra en blå himmel og fangeren Malik 
er på vej ind i fjorden for at fiske. Det er en perfekt 
dag at fiske i: høj sol og vindstille. Lige pludselig får 
Malik øje på en rødfisk, som ligger i havoverfladen 
med bugen i vejret. Da han nærmer sig gletsjeren 
Narsap Sermia får han øje på endnu flere. ”Hvad 
foregår der?!”, tænker Malik for sig selv.

”Dette føles ikke rigtigt! Hvorfor er rødfiskene mon 
døde?”, tænker Malik. Han tager sin mobiltelefon 
frem og begynder at tage billeder; for det her er 
godt nok mystisk.

Malik bliver bange, og tænker kort på de historier 
han havde hørt om havets moder, da han var barn. 
Dengang fik han fortalt, at havets moder boede på 
havets bund og herskede over alle havets dyr. Fra 
sin bolig på havets bund, sendte hun fangstdyr op 
til overfladen, så fangerne kunne fange dem. Men 
hvis menneskene ikke opførte sig ordentligt, blev 
hun vred og straffede fangerne. 

”Er dette mon havets moder, som straffer 
fangerne?”, tænker Malik.

Maliks hjerte galopperer hurtigt, men han får 
startet båden og sejler for fuld fart tilbage til Nuuk. 
”Jeg bliver nødt til at fortælle nogen om de døde 
rødfisk”, tænker Malik imens han får båden på 
plads i havnen. 

Da båden er kommet på plads skynder han sig 
op til Grønlands Naturinstitut, for at snakke med 
Johannes, som han ved er forsker og arbejder på 
Grønlands Klimaforskningscenter. 

”Rolig, Mailk. Det går alt for hurtigt”, siger Johannes, 
da Malik forsøger at forklare alt det spændende, 
som han lige har oplevet. ”Altså, du siger, der var 
vindstille. Men nu fortæller du også, at der var 
bølger på vandet. Er du sikker på, hvad du egentlig 
så?”, spørger Johannes.

”Ja - se engang!”, Malik viser et billede af 
rødfiskene på sin mobiltelefon. 

Først da han ser billedet for anden gang, forstår 
Johannes, at Malik har set noget, som er meget 
vigtigt. Johannes går ud for at lede efter Vitus, som 
er den forsker på Grønlands Klimaforskningscenter, 
der ved mest om gletsjeren Narsap Sermia. Vitus 
er ingen steder! 

Pludselig ringer Johannes´s mobiltelefon. Det er 
Vitus, der ringer. ”Allu. Alluuu!” siger Johannes, men 
der er for meget støj på linjen til de kan høre, hvad 
Vitus siger. ”Knirk skrat - jeg har brug for - hyl skrat 
- til at finde krrrr!”. Forbindelsen knitrer højt inden 
den bliver afbrudt.

Johannes og Malik kigger spørgende på hinanden: 
”Finde hvad?”, spørger Mailk. 

De går ind på Vitus´s kontor og sætter sig ved hans 
skrivebord, og grubler over hvad de skal gøre.

Malik får øje på Vitus’ Logbog og begynder at 
bladre i den. Imens er Johannes i fuld gang med 
at kigge på Vitus’ kalender for at se, hvor han er 
henne. 

”Han har skrevet i kalenderen, at han er taget 
ind i fjorden hele dagen. Det er måske derfor 
forbindelsen forsvandt”, siger Johannes. 

Malik peger på Logbogen, hvor der er et kort 
over fjorden og en masse beskrivelser fra Nuup 
Kangerlua. ”Måske kan vi finde svaret der”, siger han. 

De går ned i laboratoriet for at hente 
forskningsassistenten. 

Bevæbnet med Vitus’ logbog, fornuftigt fodtøj, 
forskelligt måle- og feltudstyr og en stor 
pakke skibskiks, skynder de sig alle tre 
ned til havnen, hvor Grønlands 
Naturinstituts forskningsskib 
ligger. 

Skibet stævner ud fra 
Nuuk havn og de  
sidder i 
styrhuset, 
da de åbner 
Logbogen.

De læser de 
observationer, 
som Vitus 
har beskrevet 
om Nuup 
Kangerlua:

Hvad er Grønlands 
Klimaforskningscenter?

Grønlands Klimaforskningscenter er en 
afdeling ved Grønlands Naturinstitut. 
Grønlands Klimaforskningscenters 
hovedopgave er at øge forståelsen af 
det grønlandske marine økosystem, 
klimaforandringer og ændringer i 
livsbetingelser for de levende ressourcer 
og det grønlandske samfund. 

F A K T A

Havets moder



En CTD måling i Nuup Kangerlua. 
Foto: Rasmus Hedeholm

Sermitsiaq vandfaldet. Foto:: Dorte Søgaard Schrøder

I N F O

F A K T A

Hvad er en hypotese?

Man kan ikke løse et problem uden en 
hypotese. En hypotese er en forstilling 
om hvordan tingene hænger sammen 
eller en slags foreløbelig forklaring, der 
mangler at blive bevist. 

Havvandets saltindhold:

Hvis man smager på havvandet i Nuup 
Kangerlua, så kan man smage, at det 
er salt. Havvandet er salt på grund af 
de stoffer som igennem jordens levetid 
er blevet tilført ganske langsomt fra 
landjorden. 

Vandets saltindhold kaldes dets 
salinitet. Salinitet er et mål for mængden 
af opløst salt, der er indeholdt i et 
kilo havvand. Havene indeholder i 
gennemsnit 3.5 procent salt, det vil sige, 
at hvis man tager et kilogram havvand 
og inddamper det, så vil der være cirka 
35 g salt tilbage. Tæt ved kysterne eller 
i fjordene kan saltindholdet være lavere 
på grund af fortynding fra afstrømning 
af ferskvand for eksempel fra elve eller 
indlandsisen i Grønland. 

MarinBasis-Nuuk og andre projekter 
under Grønlands Klimaforskningscenter  
har i en årrække lavet hydrografiske 
(havets fysiske og kemiske forhold) 
målinger i Nuup Kangerlua ved at 
sænke en CTD ned gennem vandet. 
En CTD måler vandets specifikke 
ledeevne (en måde at måle saltindhold 
på), temperatur og dybde i vandsøjlen. 
Forskerne har også i nogle tilfælde 
påmonteret måleudstyr i nakken på 
ringsæler for at få oplysninger om 
vandtemperatur, salinitet (saltindhold), 
vanddybde og position, denne metode 
kan være specielt hjælpsomt tæt på 
gletsjere, hvor det ellers kan være svært 
at sejle hen til. 

Hvorfor sætter forskere satelitsendere 
på ringsæler?

Forskere kan sætte satelitsendere 
på sæler og andre dyr for at få 
informationer om dyrenes bevægelse 
og dykkeradfærd. Sæler kan også 
arbejde for forskerne ved at få 
påmonteret måleudstyr i nakken. 
Måleudstyret kan give forskerne 
ny viden om for eksempel vandets 
saltindhold og temperatur i forskellige 
dybder. Forskere har tidligere 
påmonteret måleudstyr på ringsæler 
i Grønland for at få viden om, hvordan 
og hvor hurtigt gletsjerisen smelter. Når 
Vitus beskriver, at I skal tagge en sæl, 
betyder det, at spilleren i VR skal sætte 
måleudstyr fast i nakken på sælen. 

Her skal I samarbejde om at få tagget 
de samme slags sæler som Vitus. I skal 
bruge skemaet. Spilleren i VR fortæller 
om de sæler der kommer svømmende, 
og I skal så ved hjælp af skemaet 
fortælle om sælen skal tagges i VR 
eller ej. Hvis man misser for mange 
sæler eller tagger forkert, skal man 
starte forfra.

I VR: Sælerne bliver tagget ved at ‘slå’ 
dem med den lange stang man har i 
hånden. Der sættes automatisk et nyt 
tag for enden af stangen

På PC: Sigt ved hjælp musen, og ram  
sælerne med stangen.



Ringsælunge Ringsæl Ringsæl + Ringsælunge

Ringsælunge Tag hvis: Ringsæl Tag hvis: Sæl par Tag hvis:
Første ringsælunge S Første ringsæl L Første par A, L eller S
Anden ringsælunge L Anden ringsæl A eller S Anden par A eller S
Tredje ringsælunge A Tredje ringsæl L Tredje par L
Fjerde ringsælunge A eller S Fjerde ringsæl A Fjerde par A eller S
Femte ringsælunge A, L eller S Femte ringsæl L Femte par L
Sjette ringsælunge A eller L Sjette ringsæl  L eller S Sjette par  L eller S
Syvende ringsælunge L Syvende ringsæl S Syvende par A
S Der svømmer en spækhugger bag sælen/sælerne
L Der svømmer en stime lodder (ammassat) bag sælen/sælerne
A Sælen/Sælerne bliver ikke efterfulgt af noget

Feltmanual til at tagge sæler ()
Foretaget ved: Sermitsiaq

Måleudstyret kan fortælle: 1) Hvor sælen har svømmet, 2) Vandets temperatur og saltindhold i 
forskellige dybder, 3) Vanddybden hvor sælen har svømmet. 

Min mavefornemmelse fortæller mig, at jeg vil få interessante data, hvis jeg tagger sælerne på 
en helt bestemt måde. Derfor tagger jeg sælerne som illustreret i skemaet nedenfor.

Ringsælunge Ringsæl Ringsæl + Ringsælunge

Ringsælunge Tag hvis: Ringsæl Tag hvis: Sæl par Tag hvis:
Første ringsælunge S Første ringsæl L Første par A, L eller S
Anden ringsælunge L Anden ringsæl A eller S Anden par A eller S
Tredje ringsælunge A Tredje ringsæl L Tredje par L
Fjerde ringsælunge A eller S Fjerde ringsæl A Fjerde par A eller S
Femte ringsælunge A, L eller S Femte ringsæl L Femte par L
Sjette ringsælunge  A eller L Sjette ringsæl  L eller S Sjette par  L eller S
Syvende ringsælunge L Syvende ringsæl S Syvende par A

S Der svømmer en spækhugger bag sælen/sælerne
L Der svømmer en stime lodder (ammassat) bag sælen/sælerne
A Sælen/Sælerne bliver ikke efterfulgt af noget

Min hypotese er, at noget varmere og mere saltholdigt havvand møder noget 
koldere og mere ferskt havvand inde i fjorden, og at dette har betydning for 
fjordens økosystemer. 

Men jeg mangler beviser for denne hypotese, så derfor vil jeg forsøge at 
påmontere måleudstyr, der kan måle vandets saltindhold og temperatur i forskellige 
dybder, i nakken på nogle sæler. Jeg vil på denne måde fremskaffe noget data 
omkring fjordens vandmasser. Jeg har forsøgt at beskrive, hvordan jeg har tagget 
sælerne.

Feltmanual til at tagge sæler ()
Foretaget ved: Sermitsiaq

Måleudstyret kan fortælle: 1) Hvor sælen har svømmet, 2) Vandets temperatur og 
saltindhold i forskellige dybder, 3) Vanddybden hvor sælen har svømmet. 
Min mavefornemmelse fortæller mig, at jeg vil få interessante data, hvis jeg 
tagger sælerne på en helt bestemt måde. Derfor tagger jeg sælerne som 
illustreret i skemaet nedenfor.

Ringsælunge Ringsæl Ringsæl + Ringsælunge

Ringsælunge Tag hvis: Ringsæl Tag hvis: Sæl par Tag hvis:
Første ringsælunge T Første ringsæl T Første par X
Anden ringsælunge T Anden ringsæl X Anden par T
Tredje ringsælunge T Tredje ringsæl T Tredje par X
Fjerde ringsælunge X Fjerde ringsæl T Fjerde par X
Femte ringsælunge T Femte ringsæl X Femte par X
Sjette ringsælunge T Sjette ringsæl  T Sjette par X
Syvende ringsælunge X Syvende ringsæl X Syvende par T
T Tag sælen/sælerne 
X Undgå at tagge sælen/sælerne

Feltmanual til at tagge sæler ()
Foretaget ved: Sermitsiaq

Måleudstyret kan fortælle:  1) Hvor sælen har svømmet, 2) Vandets temperatur og 
saltindhold i forskellige dybder, 3) Vanddybden hvor sælen har svømmet. 

Min mavefornemmelse fortæller mig, at jeg vil få interessante data, hvis jeg 
tagger sælerne på en helt bestemt måde. Derfor tagger jeg sælerne som 
illustreret i skemaet nedenfor.



Grønlands Naturinstitut satellitmærker hvaler. Foto: Malene Simon 

Planteplankton. Foto: Diana Krawczyk

F A K T A
Hvad er planteplankton 

Planteplankton er mikroskopiske alger 
(planter), der skæver frit i vandmasserne. 
Planteplankton er som regel meget små 
og svære at se med det blotte øje.  

Alle planter både i vand og på 
land vokser ved det, der kaldes 
fotosyntese. Det er en proces, hvor 
planter bruger sollysets energi til at 
opbygge planteceller (organisk stof) 
ud fra kuldioxid (CO2), vand (H2O) og 
nærringssalte/nærringsstoffer. Udover 
organisk stof dannes der også ilt (O2) ved 
fotosyntesen

Hvordan måles mængden af 
planteplanktonet?

Man måler ofte mængden af 
planteplankton i havet ved at måle 
mængden af klorofyl. Klorofyl er et 
stof, der opfanger sollysets energi. 
Man tager en kendt mængde havvand 
og hælder det gennem et fintmasket 
filter, der opsamler planteplanktonet. 
Filteret lægges i et opløsningsmiddel for 
eksempel ethanol, og når plantecellerne 
er opløst kan man måle mængden af 
klorofyl.

Hvordan måler man 
planktonproduktionen?

Til bestemmelse af 
planktonproduktionen 
(primærproduktionen) bruger man 
ofte et radioaktivt mærket kulstof, som 
kaldes kulstoffjorten (14C). Man tilsætter 
det radioaktivt mærkede kulstof til 
flasker med havvand fra forskellige 
vanddybder. Flaskerne anbringes i 
en inkubator, der efterligner lyset i 
vandsøjlen og havvandets temperatur. 
Efter nogle timer hældes flaskernes 
indhold gennem et meget fintmasket 
filter, der opsamler planteplanktonet. 
Herefter måles, hvor meget radioaktivt 
kulstof, der er blevet indbygget 
i planktonet og ved forskellige 
beregninger kan planktonproduktionen 
(primærproduktionen) beregnes.

Hvad betyder forårsopblomstring?

Om foråret når der er tilstrækkeligt 
med lys og nærringsstoffer, sker der en 
enorm opblomstring af planteplankton. 
Væksten foregår ved at planteplanktonet 
deler sig flere gange om dagen, og kan 
derfor hurtigt nå op på meget store 
mængder  

 



Efter at jeg har set målingerne af vandets temperatur og 
saltindhold i forskellige vanddybder, kan jeg nu bekræfte 
min hypotese om, at noget varmere og mere saltholdigt 
havvand møder noget koldere og mere ferskt havvand inde 
i fjorden, men jeg forstår stadig ikke hvordan dette har 
en betydning for fjordens økosystemer. 

Jeg kan se at den kraftige afstrømning fra indlandsisen 
er i stand til at ændre vandet i fjorden. Derfor er jeg 
overbevist om, at det er meget vigtigt, at jeg finder hen 
til gletsjeren og tager en måling af saltindhold helt nede 
ved havbunden tæt på gletsjeren. Jeg er overbevist om, at 
denne måling kan hjælpe mig med at finde ud af hvordan 
det hele hænger sammen.

Da Johannes, Malik og forskningsassistenten får 
målingerne af vandets temperatur og saltindhold 
i forskellige dybder fra sælernes måleudstyr, kan 
de se at temperaturen og saltindholdet ændrer sig. 
I overfladen er vandet koldere og mere ferskt end 
i de dybere dele, hvor vandet er både varmere og 
mere saltholdigt. 

”Måske skal forklaringen på den høje sensommer 
planteplankton produktion i Nuup Kangerlua slet 
ikke findes i fjordens kolde vand, men på land?”, 
siger Malik spørgende. 

”Vores resultater fra sælernes måleudstyr peger 
i hvert fald i den retning”, siger Johannes og 
forsætter ”På land ligger indlandsisen. Det er 
verdens andenstørste iskappe som dækker 80% af 
Grønland”. 

Johannes forklarer at i Nuup Kangerlua findes 
både gletsjere som munder helt ud i fjorden – 
såkaldte marine-terminerende gletsjere - og 
gletsjere som munder ud på land – såkaldte land-
terminerende gletsjere. 

”Når en del af indlandsisen begynder at smelte, 
kommer smeltevandet som en kraftig puls 
af koldt ferskvand, ikke om foråret, men først 
i løbet af sensommeren. Måske kan denne 
”afstrømningspuls” medføre øget planteplankton 
produktion i sensommeren og et godt stykke ind i 
efteråret”, forklarer Johannes. 

”Så gletsjerne i bunden af fjorden medvirker altså 
til at planteplankton produktionen øges?”, spørger 
Malik. 

”Måske! – udfra vores målinger, har vi fundet 
ud af at den øgede gletsjer afstrømning i 
sensommeren ændrer fjordens overfladevand”, 
forklarer Johannes. Men jeg forstår nu stadig ikke 
hvorfor produktionen af planteplankton øges, når 
afstrømning fra gletsjerne øges”, siger Johannes.  

”Jeg synes heller ikke, at det forklarer hvorfor jeg 
fandt alle de døde rødfisk inde i bunden af fjorden 
ved gletsjeren”, siger Malik. 

”Hvis vi skal finde svaret, bliver vi nødt til at sejle 
ind til gletsjeren Narsap Sermia”, siger Johannes. 

Da de kommer ind til gletsjeren Narsap Sermia i 
bunden af Nuup Kangerlua får de straks øje på 
alle de døde rødfisk, der ligger spredt på vandet 
mellem de hvide og blå isskosser. 

”Kan I se alle de døde rødfisk!?”, spørger Malik. 
”Rødfisk lever normalt dybt nede i fjorden”, 
forklarer han. 

”Vi bliver nødt til at finde ud af hvad der er sket 
med rødfiskene!”, siger Johannes og åbner Vitus’ 
Logbog for at læse de observationer, som han har 
beskrevet om gletsjeren:

Koldere og lavere saltindhold

varmere og højere saltindhold

Konceptuel figur der viser at afstrømning af ferskvand f.eks. fra elve eller indlandsisen i Grønland 
tilfører koldt ferskt vand og havet (kystindstrømningen) tilfører tungt saltholdigt kystvand.

Narsap Sermia

Nuuk

Nuup Kangerlua. 
Map: https://da.wikipedia.org/wiki/Godth%C3%A5bsfjorden#/media/Fil:Godthaabsfjord.jpg



Hvad betyder det at en gletsjer er  
marine-terminerende? 

En gletsjer som munder ud i en fjord eller i havet 
er en såkaldt marine-terminerende gletsjer. 

Hvad betyder det at en gletsjer er  
land-terminerende?

En gletsjer som munder ud på land er en såkaldt 
land-terminerende gletsjer. 

F A K T A

En land-terminerende gletsjer. Foto: Lorenz Meire En marine-terminerende gletsjer. Foto: Lorenz Meire 
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I denne opgave skal VR-spilleren nå 
til enden af en undervandslabyrint. De 
andre elever skal hjælpe spilleren, men 
først skal de finde ud af, hvilken af de 4 
kort de har, der passer til den labyrint 
spilleren befinder sig i. Dette gøres ved 
at kommunikere med spilleren i VR. Hvis 
spilleren i VR eksempelvis ser en blå 
markør for enden af en blindgyde, MÅ 
der være tale om labyrint nummer 2.

I VR: Gå ved at holde trigger-knappen 
nede, og vip med armene som ved 
hundesvømning.

På PC: Svøm rundt med W A S og  
D tasterne. Kig rundt med musen. 



Feltmanual til at finde gletsjeren ()
Data fra sæltagging’en har bragt mig til Narsap 
Sermia. Jeg er interesseret i at vide mere om 
de marine-terminerede gletsjere. Jeg har derfor 
besluttet mig for dykke ned og måle vandets 
saltindhold nede ved havbunden tæt på gletsjeren. 
Men jeg har lige opdaget, at jeg har glemt 
måleudstyret til at måle vandets saltindholdet på 
Grønlands Naturinstitut. For at den lange tur ind til 
gletsjeren ikke er helt spildt, har jeg forsøgt at 
optegne et kort over havbunden på de fire dyk jeg 
har foretaget tæt ved gletsjeren.

Så kan kortene bruges til at finde vej til gletsjeren 
næste gang. 

Havbunden på disse ekstreme dybder er meget mørk. Ingen lys kan trænge igennem de mange 
meter vand. For at kunne orientere mig har jeg sat farvede lysende markører (grønne og blå) på 
mine ruter. Den gule markør sættes ved udgangen af hver af de labyrint-lignende strukturer.

Vigtigt: Husk altid at holde øje med ilt-indikatoren...

Feltmanual til at finde gletsjeren () 
Data fra sæltagging’en har bragt mig til Narsap 
Sermia. Jeg er interesseret i at vide mere om 
de marine-terminerede gletsjere. Jeg har derfor 
besluttet mig for dykke ned og måle vandets 
saltindhold nede ved havbunden tæt på gletsjeren. 
Men jeg har lige opdaget, at jeg har glemt 
måleudstyret til at måle vandets saltindholdet på 
Grønlands Naturinstitut. For at den lange tur ind til 
gletsjeren ikke er helt spildt, har jeg forsøgt at 
optegne et kort over havbunden på de fire dyk jeg 
har foretaget tæt ved gletsjeren.

Så kan kortene bruges til at finde vej til gletsjeren 
næste gang. 

Havbunden på disse ekstreme dybder er meget 
mørk. Ingen lys kan trænge igennem de mange meter vand. For at kunne orientere mig har jeg 
sat farvede lysende markører (grønne) på mine ruter. Den gule markør sættes ved udgangen af 
hver af de labyrint-lignende strukturer.

Vigtigt: Husk altid at holde øje med ilt-indikatoren...

Johannes går frem og tilbage på bådens dæk. ”Hør her venner. 
Jeg tror at vi bliver nødt til at dykke dybt ned til bunden af fjorden!”,  
siger han. 

Malik ser tvivlende på Johannes ”Det mener du ikke, vel?”. 

Johannes nikker ”Jo det er den eneste måde, hvis vi skal se, 
hvad der sker dybt nede ved havbunden tæt på gletsjeren”, 
siger han. 

Han begynder straks at gøre dykkerudstyret klar. 

”Måske er der nogle instrukser til, hvordan vi skal tage 
saltmålingen nede ved havbunden tæt på gletsjeren i Vitus’ 
Logbog”, siger Johannes. 

Feltmanual til at finde gletsjeren () 
Data fra sæltagging’en har bragt mig til Narsap 
Sermia. Jeg er interesseret i at vide mere 
om de marine-terminerede gletsjere. Jeg har 
derfor besluttet mig for dykke ned og måle 
vandets saltindhold nede ved havbunden tæt 
på gletsjeren. Men jeg har lige opdaget, at 
jeg har glemt måleudstyret til at måle vandets 
saltindholdet på Grønlands Naturinstitut. For at 
den lange tur ind til gletsjeren ikke er helt 
spildt, har jeg forsøgt at optegne et kort over 
havbunden på de fire dyk jeg har foretaget tæt 
ved gletsjeren.

Så kan kortene bruges til at finde vej til 
gletsjeren næste gang. 

Havbunden på disse ekstreme dybder er meget mørk. Ingen lys kan trænge igennem de 
mange meter vand. For at kunne orientere mig har jeg sat farvede lysende markører 
(grønne, blå og røde) på mine ruter. Den gule markør sættes ved udgangen af hver af de 
labyrint-lignende strukturer.

Vigtigt: Husk altid at holde øje med ilt-indikatoren...
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Ferskvand fosser ud neden under gletsjeren. Der er så meget fart på denne afstrømning af ferskvand under gletsjeren, at det næringsrige vand på bunden af fjorden bliver presset op mod fjordens overflade og op i lyset. Foto: Lorenz Meire



”Ja det ser ud til, at vi har fundet gletsjerens 
hemmelighed, og at hemmeligheden er, at 
fjorde med kun land-terminerende gletsjere ikke 
er nær så produktive, som fjorde med marine-
terminerende gletsjere”, siger Johannes. 

”Narsap Sermia er en marine-terminerende 
gletsjer. Hvorimod for eksempel Kangaasarsuup 
Sermia i Ameralik er en land-terminerende 
gletsjer, hvor det ferske vand strømmer fra land 
ud i overfladen af Ameralikfjorden”, forsætter 
Johannes. 

”I Ameralik sker der altså ikke nogen opblanding 
af nærringsrigt bundvand. Det nærringsfattige 
ferskvand lægger sig som et låg på den inderste 
del af Ameralik, og det næringsrige bundvand 
bliver ved bunden, hvor solens stråler ikke når 
ned. Derfor er Ameralik ikke nær så produktiv som 
Nuup Kangerlua”, forklarer Johannes. 

”Vi fangere har altid haft på fornemmelsen, 
at gletsjerne er vigtige for fiskeriet, og derfor 
kalder vi også de land-terminerende gletsjere 
de døde gletsjere”, forklarer Malik. ”Men hvad 
sker der mon i fremtiden, når gletsjerne trækker 
sig på land og bliver døde gletsjere på grund af 
klimaforandringerne”, spørger han forskrækket.

Da det endelig lykkes, at få taget en måling af 
vandets saltindhold ved havbunden, tæt på 
gletsjeren, er der stor jubel på forskningsskibet. 
Johannes og Malik aflæser straks resultatet på 
apparatet. Målinger viser at bundvandet tæt på 
gletsjeren har et lavere saltindhold sammenlignet 
med saltindholdet ved havbunden andre steder i 
Nuup Kangerlua. 

”Hold da op”, udbryder Johannes. ”Data viser, at 
ferskvand fosser ud neden under gletsjeren. Der er 
så meget fart på denne afstrømning af ferskvand 
under gletsjeren, at ferskvandet kan trække varmt 
bundvand op mod fjordens overflade og op i 
lyset”, forklarer Johannes. 

”Det ferske smeltevand fra gletsjeren kan presse 
en masse nærringsstoffer op fra bunden af 
fjorden”, forsætter han. 

”Det er altså derfor, at planteplankton 
produktionen øges i fjorden, når afstrømning 
fra gletsjerne øges”, udbryder Malik. ”Altså fordi 
afstrømningen fra gletsjeren presser nærringsrigt 
bundvand op i sollyset, der hvor planteplankton 
vokser. Dette må altså være gletsjerens 
hemmelighed!”, siger han.

Johannes ser tankefuld ud og siger ”Vi har også 
altid undret os over, hvorfor fjorde med gletsjere 
der smelter direkte ud i fjorden er mere produktive 
end fjorde med gletsjere som smelter ud på land” 

”Planteplankton er det første led i fødekæden 
og udgør en vigtig del af fødekæden i fjorden”, 
forklarer Johannes.

Johannes forklarer, at det ferske smeltevand 
presser en masse nærringsstoffer op fra bunden 
af fjorden. Det medvirker til, at planteplankton 
kan blomstre, og så vil mængden af fødekædens 
næste led, dyreplankton, også øges. Dyreplankton 
bliver så spist af fiskelarver og små fisk, som 
så bliver spist af større fisk. På den måde er 
gletsjerens afsmeltning med til at opretholde hele 
fjordens fødekæde.

”Så der er altså derfor man i nogle fjorde i 
Grønland fanger flere hellefisk end i andre fjorde”, 
spørger Malik.

Figuren viser en forsimplet konceptuel model af en Arktisk marin fødekæde. Udgangspunktet for fødekæden er planteplankton. Planteplankton giver føde til dyreplankton som 
f.eks. vandlopper, der igen er føde for forskellige fiskelarver, små fisk, havfugle og hvaler. Pukkelhvalen lever for eksempel af større dyreplankton. Større fisk spiser blandt andet 
fiskelarver og små fisk. Fiskene bliver spist af sæler, som igen bliver spist af isbjørne.

”Der er meget der tyder på, at man vil se en 
nedgang i fiskeriet, når gletsjerne trækker sig 
tilbage på land”, siger Johannes. ”Men vi bliver 
nødt til at indsamle mere data, før vi kan udtale 
os om, hvad der vil komme til at ske i fremtiden”, 
forklarer han. 

Pludselig ser Malik sig omkring. ”Men hvad med 
alle de døde rødfisk. Vi ved stadig ikke, hvad de er 
døde af!, siger han. 

”Smeltevandet som fosser ud neden under 
gletsjeren, må kommet et sted fra”, siger 
Johannes. Vi bliver nødt at kravle op på gletsjeren 
for at se, om der sker noget mærkeligt deroppe”, 
siger Johannes. 

De gør klatreudstyret klar imens de taler om 
forskeren Vitus og hans logbog. ”Hvor mon han er 
blevet af og hvorfor har han ikke taget sin Logbog 
med fra sit kontor på Grønlands Naturinstitut?” 

 ”Måske er det Logbogen, han ikke kan finde?”, 
siger Malik spørgende og forsætter ”Der er 
forhåbentlig ikke sket ham noget alvorligt!?”.

”Det kan jeg ikke tro, han er vant til at klare sig 
selv”, siger Johannes. 

”Vitus er lidt en enespænder, og kan sagtens finde 
på at være inde i fjorden i lange perioder, når han 
har besluttet sig for at forfølge en ide”, forklarer 
han. 

”Vi må hellere se om Forskerens Logbog kan 
hjælpe os endnu engang”, siger Malik.



Ferskvand fosser ud neden under gletsjeren og kan trække næringsrigt bundvand op mod overfladen. Foto: Lorenz Meire

Hvad er nærringsstoffer og hvorfor er de vigtige 
for planteplankton?

Planteplankton vokser ved det der kaldes 
fotosyntese. Det er en proces, hvor planter bruger 
sollysets energi til at opbygge planteceller 
(organisk stof) ud fra kuldioxid (CO2), vand (H2O) 
og nærringssalte/nærringsstoffer. Udover 
organisk stof dannes der også ilt (O2) ved 
fotosyntesen. 

Da mængden af sollys og CO2 stort set er 
uændret fra år til år, styrer mængden af 
næringsstoffer planteplankton produktionen. 
Derfor vil en forøgelse af nærringsstofmængden i 
havet øge planteplankton produktionen. 

F A K T A



Feltmanual til at finde den sikre vej op af gletsjeren ()
Jeg fik desværre ikke målt vandets 
saltindhold ved havbunden tæt på gletsjeren, 
fordi jeg havde glemt mit måleudstyr. 

Men jeg har heldigvis medtaget mit 
klatreudstyr, og jeg har på fornemmelsen, 
at det er vigtig at komme op på gletsjeren 
for at undersøge nærmere, hvad der sker 
deroppe. 

Ruten op ad gletsjeren bliver farlig, men 
jeg vil forsøge at markere en sikker rute. Jeg har desværre kun medbragt en bunke 
af flag med tilfældige farver og markeringer. Den sikreste rute kan identificeres ved 
at kigge på denne figur:

 Flag har blå farve Flag har sorte prikker  Sikkert

 Flag har tyk sort kant  Flag har rød farve  Usikkert

Feltmanual til at finde den sikre vej op af gletsjeren ()
Jeg fik desværre ikke målt vandets saltindhold 
ved havbunden tæt på gletsjeren, fordi jeg 
havde glemt mit måleudstyr. 

Men jeg har heldigvis medtaget mit 
klatreudstyr, og jeg har på fornemmelsen, at 
det er vigtig at komme op på gletsjeren for at 
undersøge nærmere, hvad der sker deroppe. 

Ruten op ad gletsjeren bliver farlig, men jeg 
vil forsøge at markere en sikker rute. Jeg har 
desværre kun medbragt en bunke af flag med tilfældige farver og markeringer. Den 
sikreste rute kan identificeres ved at kigge på denne figur:

 Flag har blå farve Flag har sorte prikker  Sikkert

 Flag har tyk sort kant  Flag har rød farve  Usikkert

Feltmanual til at finde den sikre vej op af gletsjeren ()
Jeg fik desværre ikke målt vandets saltindhold ved 
havbunden tæt på gletsjeren, fordi jeg havde glemt mit 
måleudstyr. 

Men jeg har heldigvis medtaget mit klatreudstyr, og 
jeg har på fornemmelsen, at det er vigtig at komme op 
på gletsjeren for at undersøge nærmere, hvad der sker 
deroppe. 

Ruten op ad gletsjeren bliver farlig, men jeg vil forsøge at 
markere en sikker rute. Jeg har desværre kun medbragt 
en bunke af flag med tilfældige farver og markeringer. Den sikreste rute kan 
identificeres ved at kigge på denne figur:

 Flag har blå farve  Flag har rød farve  Sikkert

 Flag har tyk sort kant  Usikkert

x

x x

√
√

√

√

xx

x

x

x

√
√

√√

√ √

xx

x

x

x

√
√

√√

√ √

I N F O

M
an

 m
å ikke klatre på gletsjere

x

x x

√
√

√

√

Nu skal gletsjeren bestiges. VR-spilleren skal ved 
hjælp fra jer finde en rute op af glesjeren. Ved hjælp 
af figuren og hvad VR-spilleren ser, kan I identificere 
hvilke af de flag, som VR spilleren kan klatre sikkert 
hen imod. Ser spilleren eksempelvis et blåt flag med 
sort kant, er det sikkert at klatre dertil. 

I VR: Gå til kanten af gletsjeren ved at holde trigger-
knappen nede, og vippe med armene som om man 
går på stedet.  
Hak så skiftevis venstre og højre isøkse i isen 
for at klatre.

På PC: Sigt med musen og tryk så skiftevis 
på højre og venstre musetast for at  
hakke isøkserne i.



Konceptuel model af vandmassernes bevægelse i fjorde med 
land-terminerende gletsjere (for eksempel Amaralik) og marine-
terminerende gletsjere (for eksempel Nuup Kangerlua).  
Modificeret fra Meire et al. (2017).
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overfladeafstrømning
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Vandstandsstigninger ()
Undersøg selv: 
Den globale opvarmning på grund af menneskers udledning af drivhusgasser, medfører en generel 
højere vandstand i verdenshavene. Den højere globale temperatur får gletsjere, iskapper og 
indlandsisen på Grønland til at smelte. Samtidig forstærkes vandstandsstigningerne yderligere af 
at vand udvider sig og fylder dermed mere, når temperaturen stiger. 

Udarbejd en poster i grupper: 
Indsaml information omkring klimaforandringer og vandstandsstigninger, og vurder, hvad 
vandstandsstigninger vil betyde for planter, dyr og mennesker. Hvilke lande/øer vil blive 
hårdest ramt af de kommende vandstandsstigninger? 

Indarbejd også resultaterne fra jeres forsøg, og den viden som I har fået gennem Forskerens 
Logbog og VR-rejsen. 

Posteren præsenteres for klassen. 

Forsøg: 
Undersøg om vandstanden vil stige, hvis isen smelter?

Materialer: 
To isterning bakker
En fryser
To store glas
Tusch
Hønsenet
Lineal 

Sådan gør I:
Tag to tomme ens beholdere (der kan tåle frost) og fyld dem begge op med lige meget vand 
for eksempel isterning bakker. Stil dem i fryseren til dagen efter. Tag to store glas. Læg 
isterninger i det ene glas og fyld det op med koldt vand, marker vandstanden med en tusch 
på glasset. Fyld det andet glas op med vand, så vandstanden står præcist lige som i det første 
glas, marker vandstanden med tusch på glasset. Tag et hønsenet eller andet og læg over 
glasset, og læg lige så mange isterninger ovenpå hønsenettet som i glasset med vand. 

Mål vandstanden i begge glas før og efter, at isen i begge glas er smeltet og noter det ned i 
jeres logbog. 

Når I er færdige med forsøget:
1) Stiger vandstanden lige meget i begge glas, når isen smelter? Forklar hvorfor/hvorfor ikke?

2) Hvor meget stiger vandstanden i det ene/begge glas, når isen smelter? 

Endelig lykkes det dem, at komme op på 
gletsjeren. ”Hallo, Hallo”, råber forskeren Vitus og 
vinker, mens han griner over hele hovedet. 

”I fandt mig, og I har taget min Logbog med”, siger 
han, da de endelig kommer hen til hans teltlejer på 
bjerget ved siden af gletsjeren. 

”Har I set, at der er forsvundet en af de kæmpe 
isdæmmede søer på gletsjeren”, siger Vitus. 

Jeg tog herop for at finde ud af hvordan det hele 
hænger sammen, men jeg kan stadig ikke regne 
det ud”, siger Vitus nedtrykt.

”Vi har fundet ud af at smeltevandet fra gletsjeren 
fosser ud neden under gletsjeren”, forklarer 
Johannes.

”Vi har også set en masse døde rødfisk foran 
gletsjeren”, siger Malik.   

”Nu giver det hele meget mere mening”, udbryder 
Vitus. Der er masser af søer på gletsjerne. Søerne 
opstår ved at vand samles i lavninger mellem 
indlandsisen og land. Søerne kan variere i størrelse 
fra mindre end 100 meter til flere kilometer i 
diameter, forklarer han. 

Vitus forklarer, at når søerne bliver fyldt op til et 
bestemt niveau, tømmes de meget pludseligt. 
Smeltevandet er varmere end isen, og kan 
derfor smelte sig vej ned gennem gletsjeren. 

Når smeltevandet er fri fra gletsjeren, stiger det 
lette ferskvand meget hurtigt op mod overfladen 
og trækker under opstigningen nærringsrigt 
bundvand med op. 

”Engang imellem tømmes en af de meget 
store isdæmmede søer, og når det sker, fosser 
der så meget ferskvand ud under gletsjeren, 
at ferskvandet kan presse fisk med sig op til 
overfladen”, forklarer han. 

”Hold da op!”, udbryder Malik. ”Dette er altså 
gletsjerens hemmelighed”. ”Det er ikke så 
underligt, at jeg kunne mærke dønninger i fjorden 
foran gletsjeren”, siger Malik. 

”Ja det må altså være gletsjerens hemmelighed!”, 
siger Vitus. ”Rødfiskene må være døde af 
dykkersyge, fordi de er blevet hevet meget hurtigt 
op til havoverfladen”, forklarer Vitus.  

”Nu falder brikkerne omkring Nuup Kangerlua 
på plads, det ferske smeltevand fra gletsjeren er 
altså med til at presse en masse nærringsstoffer 
op fra bunden af fjorden. Det medvirker til, at 
planteplankton kan blomstre i sensommeren”, 
siger Vitus begejstret. 

”Nu kan jeg endelig færdiggøre bogen om Nuup 
Kangerlua”, siger Vitus glad.



Havis. Foto: Grønlands Klimaforskningscenter.



Sådan gør du: 
Tag to tomme ens beholdere (der kan tåle frost) og fyld den ene op med ferskvand og 
den anden op med saltvand (nede fra havnen). Stil dem i fryseren til dagen efter. Læg 
ferskvandsisklumpen i en bakke og saltvandsisklumpen i en anden bakke. Tag hansker på og hæld 
grønt frugt farve ud over ferskvandsisklumpen og saltvandsisklumpen, og observer hvad der sker 
og noter det i jeres logbog. 

Når I er færdige med forsøget:
1) Hvad sker der når man hælder frugtfarver over ferskvandsisen? Kan du forklare hvorfor?
2) Hvad sker der når man hælder frugtfarve over saltvandsisen (havisen)?  
Kan du forklare hvorfor?
3) Hvorfor flyder is egentlig? 
4) Hvilken konsekvens vil det have hvis havisen forsvinder for 
eksempel for levested for forskellige dyr, det Arktiske økosystem og 
havstrømmene?
5) Vil vandstandene i verdenshavene stige, når havisen smelter for 
eksempel i det Arktiske Ocean?

Nuup Kangerlua og gletsjerens betydning for livet i fjorden ()
Undersøg selv: 
Jordens klima er under forandring. Lufttemperaturen ved jordens overflade er steget markant 
gennem de seneste årtier, og meget tyder på, at temperaturen vil blive ved med at stige blandt 
andet på grund af den stigende menneskeskabte udledning af drivhusgasser. Et af de steder, 
hvor man kan registrere, at klimaet ændrer sig er i Arktis, hvor gletsjerne trækker sig 
tilbage med uhørt fart. De smeltende ismasser påvirker det marine økosystem, og man vil i 
fremtiden opleve at flere af de marine-terminerende gletsjere trækker sig tilbage på land. 

Udarbejd en poster i grupper: 
Diskuter den overordnede bevægelse af vand i Nuup Kangerlua og perspektiver hvad der vil ske 
i fremtiden, når gletsjerne går fra at være marine-terminerende til at være land-terminerende. 
Beskriv hvilke konsekvenser tilbagetrækningen af gletsjerne kan få for fiskeriet omkring 
Grønland - både positive og negative. 

Indarbejd den viden som I har fået gennem Forskerens Logbog og VR-rejsen. Indsaml yderligere 
information omkring de processer, som styrer produktionen og vandets bevægelser i Nuup 
Kangerlua for eksempel på Grønlands Klimaforskningscenters hjemmeside www.gcrc.gl.  
Her findes bla. en liste over publicerede artikler fra Nuup Kangerlua.

Posteren præsenteres for klassen. 

3) Hvad viser dette forsøg om vandstandene i verdenshavene, når isen smelter?

4) Vil vandstandene i verdenshavene stige, når Grønlands Indlandsis smelter?  

5) Vil vandstandene i verdenshavene stige, når havisen smelter for eksempel i det Arktiske 
Ocean?

6) Hvor stor en vandstandsstigning vil den grønlandske indlandsis forårsage, hvis det hele 
smeltede på én gang?

7) Stiger vandstanden hvis isen på henholdsvis Antarktis og Arktis smelter?

8) Hvad er en gletsjer? 

Det Arktiske marine økosystem ()
Undersøg selv: 
Jordens klima er under forandring. Lufttemperaturen ved jordens overflade er steget markant 
gennem de seneste årtier, og meget tyder på, at temperaturen vil blive ved med at stige blandt 
andet på grund af den stigende menneskeskabte udledning af drivhusgasser. Et af de steder, 
hvor man kan registrere, at klimaet ændrer sig er i Arktis, hvor havisen i det Arktiske Ocean 
og havene omkring allerede er blevet tyndere. Flere studier forudsiger, at det Arktiske Ocean, 
og havene omkring, vil være fuldstændig isfri i sommerhalvåret inden for få årtier. Havisen 
spiller en væsentlig rolle for det Arktiske marine økosystem og derudover har forskning vist, 
at havis er vigtig for det globale klima.

Udarbejd en poster i grupper: 
Indsaml information omkring klimaforandringer og det Arktiske marine økosystem, og vurder, 
hvad klimaforandringerne vil betyde for det Arktiske marine økosystem. Hvad er forskellen 
på havis og gletsjeris? Hvor meget havis vil forsvinde? Hvilken konsekvens vil det have hvis 
havisen forsvinder for eksempel for levested for forskellige dyr, det Arktiske økosystem og 
havstrømmene?

Indarbejd også resultaterne fra jeres forsøg og den viden som I har fået gennem Forskerens 
Logbog og VR-rejsen. 

Posteren præsenteres for klassen. 

Forsøg: 
Hvad er forskellen på havis og ferskvandsis?

Undersøg hvad forskellen er på havis og ferskvandsis.

Materialer:
to tomme plastik beholdere
havvand 
laboratorie handsker
to bakker
grønt frugt farve
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