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Suspenderet Sediment i Grønlandske Søer - Pilotprojekt  
Smeltevand fra Grønlands indlandsis og lokale iskapper og gletsjere fører store mængder af 

finkornet, uorganisk materiale med sig. Dette suspenderede sediment har stor indflydelse på 

økosystemerne og på den samfundsmæssige udnyttelse af vandressourcerne til bl.a. vandkraft. Til 

trods herfor findes der i dag meget lidt viden om den rumlige og tidslige variation i suspenderet 

sediment i grønlandske søer.  

I dette projekt har vi digitaliseret data fra Asiaq’s rapportarkiv om koncentrationen af suspenderet 

sediment (SSC) i historiske vandprøver fra perioden 1974-1993. Sammen med nyere målinger af 

vandprøver fra perioden 2010-2018 indeholder det samlede datasæt 563 vandprøver fra 51 

lokaliteter fordelt på 17 regioner, se figur 1.  

Indholdet af suspenderet sediment ændrer vandets farve, hvilket tydeligt ses på satellitbilleder, se 

figur 2. Et mindre antal af vandprøverne var udtaget på tidspunkter, hvor der få dage før eller efter 

findes et skyfrit Landsat satellitbillede af søen. En gennemgang og sammenligning af videnskabelige 

artikler med disse data indikerer, at forholdet mellem refleksionen af nær-infrarødt og grønt lys (fra 

satellitdata) kan bruges som et mål for SSC i Grønlandske søer.  

På baggrund af datasættet af SSC fra vandprøver samt tidsserier af satellit data fra to testområder 

kan vi give et første billede af den rumlige og tidslige variation i indholdet af suspenderet sediment i 

Grønlandske søer.  

Niveauet af SSC er karakteristisk for den enkelte sø. Hvor meget SSC varierer over tid er forskellig fra 

sø til sø, og ser ud til at være relateret til variationen i vandføringen. I datasættet er der ni søer, 

hvorfra vi har mindst ti vandprøver. For seks af disse søer var 50% af målingerne af SSC indenfor 

±40% af søens medianværdi og for de tre sidste søer var 50% af målingerne indenfor ±70% af søens 

medianværdi. Ændringen i SSC fra dag til dag er dog typisk relativ lav (±10% er målt i en sø med 

kontinuerlig monitering). Vandprøver fra profiler viser, at variationen med dybden ofte er relativ 

lille. For nogle søer ser vi en lille stigning i SSC hen over sommeren, mens andre ikke viser et 

karakteristisk tidsforløb.  

For at verificere brugen af satellitdata anbefales det, at der indsamles yderligere vandprøver samt 

foretages felt-spektroskopi målinger. For at opnå bedre viden om den rumlige variation samt om 

niveauet af suspenderet sediment om vinteren anbefales det at opsætte sensorer til monitering af 

SSC i flere dybder i en sø.  



 
 

 

 
Side 2 

 
  

 

Figur 1 Antallet af vandprøver fra hver af de 17 regioner.   

 

Figur 2 Satellitbillede fra d.18. september 2018. Forskellen mellem søernes farve afspejler forskellen i koncentrationen 
af suspenderet sediment. Jo lysere sø, jo højere indhold af suspenderet sediment. 
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