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Højere temperaturer giver en øget afstrømning af ferskvand fra land i Arktiske havområder. Vi un-
dersøger her en fjord i NØ Grønland med fokus på, at identificere effekten af et reduceret isdække 
og øget smeltevandstilførsel. Vi fokuserer på hvordan lagdeling, næringssaltdynamik og lystilgæn-
gelighed regulerer mikrobielle autotrofe og heterotrofe processer i vandsøjlen. Profiler fra fire ud-
valgte stationer (Fig. 1) blev samplet ugentligt i perioden fra juli til oktober 2014 (isen forsvandt fra 
fjorden d. 15. juli). Både fraktionerede klorofyl, primær produktion og phytoplank-tontællinger vi-
ste, at picophytoplankton dominerede i den indre del af fjorden, mens større phytoplankton (>10 
μm) kun dominerede ved den yderste station nær Grønlandshavet. Samtidig så vi, at picophytoplan-
ton i begyndelsen primært dominerede i det øvre ferskvandslag, for senere i sæsonen, i takt med at 
nærinssaltene blev opbrugt, at have maximum abundans ved ca. 20 m dybde (op til 10.000 celler pr. 
ml). Flowcytometer-målinger af klorofyl fluorescens pr. celle viste yderligere, at phytoplankton 
under den stabile lagdeling i fjorden, effektivt havde tilpasset deres klorofylindhold til de varierende 
lysforhold ned gennem vandsøjlen. Et mål som styrker vores forståelse af biomasse:klorofyl forhol-
det. Bakterier kan konkurrere med phytoplankton om nærings-salte, når disse ikke er kulstofsbe-
grænset. Vi undersøgte derfor bakteriers abundans og aktivitet (sidstnævnte ved thymidininkorpore-
ring og ratioen af høj DNA bakterier mod lav DNA bakterier). Yderligere målte vi virusproduktion, 
som kan bruges som et mål for lysering af bakterier og dermed frigivelse af næringssalte. Abundan-
sen af encellet dyreplankton (heterotrofe nanoflagellater) gen-nem perioden gav et mål for det vari-
erende græsningstryk på både bakterier og picophytoplankton.  

 

   

Figur 1: Fire stationer (*) blev 
samplet ugentligt i perioden 11. 
juli - 7. oktober, mens CTD 
profiler () blev taget mådeligt i 
høj opløsning i transekt gennem 
fjorden. Young Sund, Nordøst-
grønland. 

 


