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Sammanfattning 
 
En resa tillbaka i tiden för att förstå framtiden. En undersökning av organiskt material i eoliska 

lössjordssediment på västra Grönland, Kangerlussuaq   
Caroline Morin och Jessica Sundman 

 

Det rådande klimathotet och det föränderliga klimatet på jorden gör att klimatstudier är viktigare än 

någonsin. Genom att få en förståelse för jordens historia i synnerhet på platser där stora 

klimatförändringar sker, så som på Grönland, kan en uppfattning fås om hur vår jord kommer 

påverkas. I uppsatsen har eoliskt avsatt lössjord analyserats från permafrostområdet på Grönland, nära 

staden Kangerlussuaq (Hällberg 2018). Det eoliska sedimentet innehåller organiskt material som 

avspeglar klimatförhållanden på platsen för tiden då sedimentationen inträffade. I arbetet har 

innehållet av organiskt material undersökts genom metoden Loss of Ignition (LOI). Metoden är 

välbeprövad och går ut på att mäta förlust i vikt vilket motsvarar förlust av organiskt material (Dean 

1974). Proverna har torkats i 100°C och därefter bränts i 550°C.  

    Resultatet som gavs av LOI har analyserats och jämförts med annan data från samma lokaler. De 

innefattar kol 14-metoden, röntgenfluorescens, kornstorlek och magnetisk susceptibilitet. Den 

slutgiltiga datauppsätningen har genom kartverktyget Geografisk Informationssystem karterats. 

Kartorna gav övergripande bild på de rumsliga förändringarna i området. Resultaten visar att det finns 

samband mellan organiskt material och klimatet på Grönland vilket även bevisas av korrelation med 

andra studier.  

   

Nyckelord: Grönland, organiskt material, loss of ignition, lössjordar, paleoklimat  
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Abstract 
 

A Journey Back in Time to Understand the Future. A Study of Organic Material in Aeolian 

Loess Sediments in Western Greenland, Kangerlussuaq 
Caroline Morin and Jessica Sundman 

 

Today's changing climate on Earth makes climate research more important than ever. By providing an 

understanding of the Earth's history and in particular places where large-scale climate change is taking 

place, for example Greenland, can one get an understanding about how the Earth will react in the 

future. In this report has eolian loess deposits been analyzed from the permafrost region on Greenland, 

near the city Kangerlussuaq (Hällberg 2018). The eolian sediment can contain organic carbon that 

shows climate conditions during the time when the sedimentation occurred. In this report, the organic 

carbon has been measured using loss of ignition (LOI). The method is well-tried and measures the 

loss of weight in the samples, which answers to the loss of organic carbon (Dean 1974). The samples 

were heated to 100°C and thereafter burned at 550°C.  

     The results from the LOI have been analyzed and compared to other data from the same location. 

This includes data from carbon-14 dating, X-ray fluorescence, grain size and magnetic susceptibility. 

The final data set has been mapped in the geographical information system. The maps gave an 

overview of the changes in the area. Results shows that there are connections between organic carbon 

and climate change in Greenland, which also is proved by correlation to other studies. 

Key words: Greenland, organic carbon, loss of ignition, loess, paleoclimate 
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1. Inledning 

Det ökade utsläppet av koldioxid och metan får medeltemperaturen på jorden att stiga, där polerna är 

hårt påverkat. Klimatet förändras snabbt och drastiskt. Permafrosten smälter vilket ger positiv 

feedback och mer växthusgaser släpps ut (Overland et al. 2019). I och med stigande medeltemperatur 

ökar även hastigheten med vilket organiskt material (OM) bryts ner i permafrostområden (Dutta et al. 

2006). Vintrarna blir allt varmare, glaciärernas smältperioder blir längre och de än idag existerande 

havsisarnas yta minskar (Overland et al. 2019). När färskvatten från glaciärer smälter och hamnar i 

havet påverkas också de globala havsströmmarna (Hansen et al. 2016). Glaciärerna på Grönland 

smälter fort, på vissa platser upp till 1 m per år och studier visar att hastigheten med vilket isarna dras 

tillbaka har ökat de senaste 10 åren. Över världen smälter ca 400 km3 is bort per år. Arktiska isen, som 

även når Grönland, har de senaste 25 åren minskat med 50% (is äldre än 5 år). Det finns dock platser 

där glaciärer ökar i massa. Det tros vara en produkt av ökad nederbörd på grund av den ökade 

evaporationen från varmare hav (Marshak 2015). Dessa är flertalet faktorer som tillsammans ger en 

tydlig bild att ökat utsläpp av växthusgaser kan ge stora konsekvenser. Studier visar att 

medeltemperaturen i de arktiska områdena kan öka med 4 grader (Overland et al. 2019). 

    På jorden innehåller all sediment 3000 pg OM, vilket är mer än vad som finns i atmosfären och 

biosfären tillsammans (Köchy et al. 2015). Grönland har höga halter OM i sitt sediment. En ökning i 

medeltemperatur skulle kunna leda till att sedimenterad OM minskar på Grönland (Pesch et al. 2020).  

    Lössjord är ett vanligt sediment och används flitigt inom lantbruk (Muhs 2014). Det antas att ca 

10% av jordens landyta utgörs av sedimentet, men endast ca 5% är synligt på markytan (Pye 1987). 

Utöver att sedimentet är vanligt och attraktivt för människor idag finns det fler fördelar att undersöka 

det. Mängden lössjord på en given plats kan antyda hur paleoklimatet sett ut när sedimentet 

deponerats eftersom sedimentet bildas vid exempelvis glaciärer (Muhs 2014). Under senaste istidens 

maximum lagrades OM i endast mineraljordar och lössjordar i permafrostområden. Idag finns en jämn 

spridning av inlagringen av OM i lössjordar, mineraljordar och även torvmarker vilket inte skedde 

under istiden (Lindgren et al. 2018). 

1.1 Problembeskrivning 

Klimatet på Grönland förändras snabbt. Permafrostområden som smälter innehåller stora mängder 

OM (Dutta et al. 2006). Det organiska materialet är en betydande del i att kunna analysera och tolka 

hur klimatet och landskapet på Grönland sett ut tidigare och hur det kan komma att förändras. Genom 

att analysera lössjordar från Grönland kan mängden OM ge en ny förståelse för landskapet. 

Sedimentet kan också vissa andra förhållanden såsom vittringsgrad eller väderförhållanden som rådde 

vid deponeringen (Hällberg 2018; Karnik 2019). Lössjordar som sediment är därför ett bra material att 

studera eftersom det kan uppvisa många olika egenskaper som alla kan tolkas och kan ge en 

helhetsbild av klimatsituationen vid sedimentering (Muhs 2014). Från den senaste istiden fram till 

idag, Holocen, har Grönland utsatts för såväl varma som kalla perioder (Mangerud 2004). 

Temperaturförändringar är förutsättningar som påverkar kolinbindningen och därmed också mängden 

OM i marken (Schirrmeister et al. 2011). Med given kunskap och mängden OM i ett sediment kan 

klimatet som passerat avläsas och genom det förstå hur Grönlands sediment kommer påverkas av 

nuvarande klimat. 

1.1.1 Syftet  

Syftet med arbetet är att öka förståelsen för hur Grönland påverkats och kommer påverkas av 

klimatförändringar genom att undersöka organiskt material i lössjordar från Holocen lokaliserade på 

västra Grönland. 
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1.2 Frågeställning 

● Hur stort innehåll av organiskt material finns och hur varierar det i sektionerna från Grönland 

samt hur skiljer det sig mellan sektioner? 

● Hur korrelerar innehållet av organiskt material i proverna med tidigare studier på samma 

sektioner? 

● Kan en rumslig variation urskiljas i innehållet av organiskt material? 

● Vad kan de ovanstående frågorna berätta om klimatförändringar i området under Holocen? 

2. Bakgrund 

2.1 Lössjord 

Lössjord är ett eoliskt deponerat sediment, ofta utsatt för erosion och pedogenes. Pedogenes sker när 

sedimentationen är låg, i processen bildas ny jord istället för sediment. Jordlager gräver sig ner i 

lössjorden under processen och om sedimentationen är hög blir processen omvänd. Lössjord består 

främst av silt, med en kornstorlek på 50–2 μm diameter. Även sand och ler kan finnas i sedimentet. 

Sedimentlagret kan variera i tjocklek, från några centimeter till flera 100 m (Muhs 2014). Det kan 

finnas tydliga primära bäddar i lössjorden, såsom tvärstratigrafering och horisontal laminering. Den 

sistnämnda är dock relativt ovanlig i dessa sammanhang. Vanligast förekommer sekundära strukturer i 

lössjord, som exempelvis frakturer, spår av oxidation, rhizolither (däribland spår av rötter eller 

karbonater) och karbonat noduler (Muhs 2014). Sedimentet kan variera i färg, från brunt, rött, gult och 

grått (Pye 1987).  

    Vanliga mineral som förekommer i lössjord är plagioklas, fältspat, kvarts och glimmer. Även 

mineral som kalcit, dolomit och tungmetaller kan anträffas. Mängden kvarts som förekommer i 

lössjorden kommer påverka hur hög andel SiO2 som påträffas i sedimentet. Detta ligger vanligtvis 

mellan 55%–65% och visar på att sedimentet ligger mellan skiffer och kvartsrik sandsten i 

sammansättning (Muhs 2014). Lössjord kan dateras med hjälp av olika metoder däribland kol-14 

metoden, där mängden av vissa kolisotoper undersöks, och är därför ett bra material att använda i 

studier som denna (Hällberg 2018). Lössjordar spridda över hela jorden är ett arkiv av kunskap för att 

detektera klimatförändringar. Kornstorlek, geokemisk sammansättning och OM i lössjordar kan 

berätta om klimatet vid sedimentationen. Egenskaper som gör att lössjordar spelar en viktig roll i 

Kvartärs klimathistoria (Muhs 2014).  

2.1.1 Bildande processer för lössjord  

Glaciärer har en stor roll för att lössjord ska skapas på Grönland. Erosion genom glaciärslipning, 

frostsprängning och abrasion av vatten under glaciären bildar sedimentet av berggrunden (Pye 1987). 

Abrasion bildar bland annat materialet glacialmjöl (Marshak 2015). Smältvattnet från glaciären ökar 

under vissa perioder vilket gör att sedimentet som bildas transporteras ut från glaciären. I smältvatten 

strömmar kan lera sorteras bort och vid lägre energi deponera sedimentet längs med flodbädden (Pye 

1987). Det finns flera typer av sediment som eroderats fram av glaciärer och alla saknar tydliga lager 

mellan deponeringarna. Exempelvis sediment som morän, sandur och lössjord (Marshak 2015). I 

lössjord kan man urskilja de glaciala processerna genom att vid interglaciala perioder då 

sedimentationen är låg eller helt avstannat bildas pedogenes (Muhs 2014).  

    Eoliska processer berör erosion, som delas in i abrasion och jordflykt. Även transporten som 

påverkar ett korn ingår i de eoliska processerna. Dessa är saltation, jordkrypning samt suspension. Där 

de två förstnämnda rör transport längst med marken, antingen genom att kornen rullar eller hoppar, 

medan suspension påverkar kornet så att det flyger. Kornets storlek och vindens hastighet bestämmer 

vilken transport som förekommer (Pye & Tsoar 2009). Ett korn som utsätts för saltation kan stiga upp 

till 0,5 m från marken, men om kornet studsar kan den komma upp mot 2 m i höjd. Korn som utsätts 

för suspension kan färdas flera kilometer upp i luften, vilket gör att de kan transporteras långt ifrån 

där sedimentet skapats. Finare korn utsätts för suspension som till exempel silt. Större korn, såsom 

sand, utsätts istället för saltation. Vind kan skapa två typer av sedimentbelastning, saltation av 
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sandkorn bildar dynor. Korn som utsatts för suspension och deponeras snabbt bildar lössjord 

(Marshak 2015).  

    Lössjord kan ge information om den vind som den utsatts för. Genom att titta på distributionen av 

sedimentets tjocklek, kornstorlek och innehållet av OM kan vindens påverkan bestämmas. Faktorerna 

minskar generellt med tilltagande avstånd till källan (Muhs 2014). Katabatiskvind kan transportera 

lössjord som eroderats fram av glaciärer på Grönland. Denna starka vind skapas när varm luft över 

landområdet framför glaciären stiger och kall luft kommer in från sidan (Marshak 2015). En studie 

gjord av Bullard och Austin, visar att på västra Grönland är det större chans att sandkorn transporteras 

av vinden under vinterhalvåret, än på sommaren. Experiment utfördes på platser med varierande 

kornstorlekar (Bullard & Austin 2011). Eoliska processer är bra på att separera grövre sandkorn från 

siltkorn och skapa ett homogent material. Separationen är dock beroende av en konstant vindhastighet 

och eftersom eoliska processer är tillfälliga kan fördelningen komma att variera (Pye & Tsoar 2009).   

2.2 Organiskt material 

I en studie av Tarnocai m. fl. antogs det att ungefär 50% av allt OM som är lagrat finns i den norra 

hemisfären. Resultatet togs fram genom analyser av tjockleken på flertalet sedimentlager, 

undersökning av mängden is, kornstorlek samt densiteten (Tarnocai et al. 2009). En teori finns om att 

mängden OM i norra hemisfären var större under sista istidens maximum än idag eftersom lössjordar i 

permafrostområden fanns i större utsträckning (Lindgren et al. 2018). Innehållet påverkas av 

tillgången på OM. Organiskt kol som binds i marken kommer främst från växter och djurdelar, som 

inte blivit nedbrutna, eller upptaget direkt från atmosfären (Schumacher 2002). Upptaget av OM i 

permafrostområden beror på många olika faktorer, såsom tillgång på växtmaterial, pedogenes, 

nedbrytning och sedimentationshastighet som alla i sin tur påverkas av klimatet (Schirrmeister et al. 

2011). I en studie på lössjordar i det kanadensiska Arktis har OM använts för att återskapa 

klimatförhållanden och scenarier på platsen (Pautler et al. 2013). Studier i de arktiska områdena visar 

att under den senaste glaciala perioden har växtligheten främst bestått av halvgräs och graminoider, 

alla med gräsliknande egenskaper (Blinnikov et al. 2011). Organiskt material som lagrats i 

permafrostområden kan, när de tinar, stiga upp i atmosfären och ge en ökning i växthusgaser (Schuur 

et al. 2008). Permafrostområden är ett område vars sediment under 2 år aldrig varit varmare än 0° 

(Zhang et al. 1999). Här kan OM lagras i flera tusen år, där det med tiden deponeras allt eftersom nytt 

sediment sedimenteras (Zimov et al. 2006). I permafrostområden ingår inte glaciärer eller andra typer 

av isar utan endast sedimentet inräknas, men de kan ligga under is (Zhang et al. 1999). Beroende på 

vilken typ av syrehalt det är i sedimentet omvandlas det organiska materialet till olika ämnen samt i 

olika mängden när permafrosten tinar. Koldioxid släpps ut från syrerika sediment. Syrefattiga 

sediment släpper även de ut koldioxid, men tillsammans med metan. Mängden koldioxid är dock 

mycket mindre i det syrefattiga sedimentet (Schuur et al. 2008). Beroende på hur sediment i världen 

reagerar på förändrat klimat kan man inte idag veta exakt hur mycket eller vad som kommer gälla för 

utsläpp av bland annat koldioxid från sediment (Sitch et al. 2008). Det som är fastställt idag är att det 

frysta organiska materialet kan, när de utsätts för värme, börja brytas ner väldigt snabbt (Zimov et al. 

2006). Nedbrytningen av OM sker i olika stadier, där äldre OM tar mycket längre tid innan det 

kommer ut i atmosfären. Även mängden av utsläpp av växthusgaser varierar beroende på mängden 

OM som finns på platsen (Dutta et al. 2006).   

2.2.1 Loss of Ignition 

Loss of Ignition (LOI) är en laborationsmetod som används för att bestämma mängden OM i ett jord- 

eller sedimentprov. Metoden utgår ifrån Differentiell termisk analys (DTA) där man använder 

temperatur för att avlägsna OM från ett prov. Metoden LOI arbetades fram utifrån DTA av bland 

annat Walter Dean på 1970 talet. Det går ut på att OM lämnar ett sediment- eller jordprov vid 

upphettning genom antingen förbränning, oxidation eller som koldioxid (Dean 1974).  

    LOI fungerar genom att sediment- eller jordprovet först torkas i 105°C i en keramik degel för att 

sedan kunna vägas utan eventuell fukt i provet, torrvikt (TV). Det torra provet hettas sedan upp i 

intervaller i en muffelugn. I första intervallet hettas proverna till 550°C för att sedan svalna och vägas. 

Vid bränning i 550°C extraheras eventuell OM. Provet hettas upp en sista gång till 950°C och efter 
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nedkylning vägs ytterligare en gång. Vid den sista bränningen i 950°C extraheras karbonater ur 

provet. Differensen mellan vikterna vid de olika vägningarna avspeglar förlusten av OM (LOI550) eller 

karbonater (LOI950) och bestämmer därmed innehållet (Dean 1974). 

    LOI är som metod välbeprövad och studier har utförts för att definiera detaljer. Heiri (2001) 

studerade korrelationsmöjligheten mellan olika resultat av LOI och definierade därmed hållpunkter 

som ska framgå vid avvägning av LOI. Tiden i ugnen, temperaturen och provstorlek är enligt Heiris 

studie viktiga och bör framgå vid användning av metoden. Informationen är viktig för att en 

jämförelse med andra studier ska vara möjlig vid ett färdigt resultat. Det kan dock förekomma mindre 

variationer mellan LOI beroende på ugn eller labb, dessa faktorer bör dock inte ses som signifikant på 

grund av att de är så små (Heiri et al. 2001). 

    Ett standardvärde för provens storlek i studien bör bestämmas för att minimera risken för avvikelser 

likaså bör förbränningstiden bestämmas. Vid studier med blandade sediment är det fördelaktigt att ha 

en upphettnings period vid första intervallet, 550°C, på ca 4h. För andra intervallet, 950°C, är den 

optimala tiden ca 2h. Innan det faktiska provet ska upphettas bör ett test utföras med ett standardiserat 

prov för att utröna eventuella felmarkörer i den givna metoden (Heiri et al. 2001).  

    LOI räknas efter bränningsprocessen ut genom att ta ut skillnaden i TV innan bränning och i TV 

efter antingen 550°C eller 950°C. Differensen omvandlas till procent och därefter fås LOI värdet, 

ekvation 1(Heiri et al. 2001). 

 
Ekvation 1. LOI för 550°C och 950°C, Heiri 2001. 

𝐿𝑂𝐼550 = (
𝑇𝑉100 − 𝑇𝑉550

𝑇𝑉100
) × 100 

 

𝐿𝑂𝐼950 = (
𝑇𝑉100 − 𝑇𝑉950

𝑇𝑉100
) × 100 

 

De begränsningar som finns med LOI är dels att metoden är tidskrävande, dock är mycket av den 

tiden då proverna är i ugn vilket inte kräver någon tillsyn (Dean 1974). Vid användning av LOI som 

metod för att bestämma innehållet av OM och karbonater kan man heller inte utesluta att andra ämnen 

försvinner vid bränningen. Till exempel kan volatila salter, oorganiskt kol och inbundet vatten lämna 

proverna utöver det organiska kolet vilket kan påverka resultatet (Heiri et al. 2001) 

2.2.1.1 LOI i lössjordar  

Tidigare studier som har utförts med LOI för lössjordar visar på varierande resultat. Många av 

studierna av LOI är utförda på lössjordar från Kina där det framförallt varierar mellan 2-7% på LOI550 

(Hou et al. 2020; Zong et al. 2020). LOI950 ligger dock högre på ca 10-30% (Liang et al. 2009; Hou et 

al. 2020). LOI som är gjorda på lössjordar från Iran ligger istället mellan 8,8% till 22,5% men i denna 

studie är LOI bara testad för 900°C (Asadi et al. 2013).  

    I Europa är lössjordar från Polen studerade i bland annat LOI. LOI varierade i de sedimenten 

mellan 0-10%, dock är temperaturen för förbränningen ej specificerad i denna studie. Sedimenten i 

studien ska ha lågt innehåll av OM och inte innehållit karbonater (Waroszewski et al. 2017). I Sibirien 

har också studier med LOI utförs. I ett område i nordöstra Sibirien har permafrost sediment som 

innehåller lössjordar bränts i 1000°C och LOI bestämts till 3,0-3,3% samt det mer finkorniga 

lössjordsedimentet till 5% OM (Murton et al. 2017). 

3. Områdesbeskrivning 

Grönland är en av få platser på jorden där de idag finns inlandsis och denna is är en av världens 

största glaciärer. Det är också en av de platser som påverkas snabbt och i stor utsträckning av de 

klimatförändringar som sker (Anderson et al. 2017). Ön ligger i både den kontinentala och subarktiska 

klimatzonen (Bullard & Mockford 2018). Landskapet består av tundra där marken inte är gömd under 

glaciär och hela ön ligger i permafrost zonen. Landskapet är präglat av inlandsisen med tydliga 
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glaciala sediment som moräner och lössjordar (Anderson et al. 2017). Ön har en berggrund som består 

av felsiska bergarter, framförallt granodioritsik gnejs (Willemse et al. 2003).  

    Studieområdet ligger vid Kangerlussuaq på sydvästra Grönland som är beläget vid en 190 km lång 

fjord. Landskapet är öppet med en tydlig flodbank samt låg topografi. Området är föränderligt och 

påverkan av den närliggande glaciären går lätt att urskilja i landskapet (Yde et al. 2018). De ytliga 

sedimenten, bland annat lössjordar, gör att området är lätt att studera och det är en av anledningarna 

till att det är ett av det arktiska platser som har studerats flitigast (Bullard & Austin 2011; Yde et al. 

2018). Kangerlussuaq har en årlig medeltemperatur på -5,1°C (Aebly & Fritz 2009). Klimatet är torrt 

till följd av hög evaporation (Bullard & Austin 2011; Hällberg 2018). Det torra klimatet bidrar till att 

de eoliska processerna är kraftiga och att mycket glacialt stoft transporteras samt sedimenteras över 

området (Hällberg 2018). 

3.1 Paleoklimat 

Under Holocen, de senaste 11 600 åren, har klimatet bestått av en interglacial period (Otto-Bliesner et 

al. 2021). Pleistocen pågick från 2 580 000 till 11 600 år sedan och är tillsammans med Holocen 

innefattade i perioden Kvartär (Marshak 2015). En interglacial period under Pleistocen pågår normalt 

i ca 10 000 år. Under de senaste 2,6 miljoner åren har jorden gått igenom upp till 30 glaciala perioder 

(Mangerud 2004). Under de tidigare interglaciala perioderna som pågått under Pleistocen är det endast 

Grönland och Antarktis som haft glaciärer. Innan Holocen började var jorden i glacial perioden 

Weichler, som hade en liten utbredning jämfört med tidigare perioder (Ericsson & Gembert 1996). 

Från den senaste glaciala perioden till idag har jorden även genomgått en tid som uppvisar egenskaper 

för en mindre glacial period, Den lilla istiden, mellan 1500 och 1800 talet när temperaturen sjönk 

drastiskt. Sedan dess har temperaturen ökat till dagens medeltemperatur (Marshak 2015). Mellan 8000 

år till 3000 år sedan kan en trend utläsas på Grönland. Där den generella temperaturen ökat samtidigt 

som nederbörden minskat (Hällberg 2018). Från 8000 år sedan var Kangerlussuaq fjorden fri från 

inlandsis och från 6800 år tillbaka har området där dessa prover tagits varit glaciär fritt. Under denna 

tid pågick även se den varmaste perioden för Holocen som varade mellan 6000 och 5000 år sedan, 

med en fördröjning på Grönland där den pågick för 3500 till 2000 år sedan (Carrivick et al. 2018). 

Idag diskuteras det om de senaste 11 600 åren i vår klimathistoria består av en super-interglacial 

period på grund av den långa tiden med avsaknad av istid och det varma klimatet (Marshak 2015).  

3.2 Lokaler och tidigare resultat 

De sektioner som är undersökta i arbetet är insamlade i Kangerlussuaq av Hällberg och Stevens till 

Hällbergs examensarbete (Hällberg 2018). De är från en rad olika lokaler vilka alla kan ses i figur 1. 

Det är framförallt siltiga lössjordar från tidsperioden Holocen, ett fåtal sektioner innehåller sandigare- 

och sjösediment (Hällberg 2018). En studie visar att tillgången på nytt ovittrat material är högre 

närmare glaciären i västra Grönland samt att pH samt alkalinitet i vattnet minskar närmare kusten 

(Rydberg et al. 2016). Eolisk transport och sedimentation har enligt tidigare studier varit begränsad 

kring Kangerlussuaq mellan 3000 till 600 år sedan (både sand och silt). Efter Den lilla istiden ska 

sedimentationen ha ökat (Heindel et al. 2017). 
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Figur 1. Karta över lokalerna A6, F2S1, K1, RS2, RS1 och L1. Data är hämtad från Earth Explorer USGS med 

en satellitbild från Landsat 8 som ägs av NASA. Datat är processat i ArcGIS. Koordinater: Hällberg 2018; 

Satellitbild: NASA 2021. 

3.2.1 Lössjordsprover 

Proverna av lössjord är uppdelade från sektionens botten och är tagna med 5 cm avstånd från varandra 

(Hällberg 2018). Sektionerna som inkluderats i arbetet är daterade med kol-14 metoden och har 

studerats utifrån vittringsaspekter av Hällberg (2018) och Karnik (2019). De sektioner som används i 

arbetet är i första hand RS1, RS2, K1 och A6 för att alla dessa är lössjordar, tabell 1. Utöver dessa 

sektioner har också F2S1 och L1 används trots att dessa är av annat eller okänt ursprung. L1 är ett 

sjösediment och F2S1 har grövre kornstorlek, finare sand (Muntlig kontakt med Stevens 2021). 
 

Tabell 1. Information om lokalerna där det prover som används i arbete insamlats.  

Kod: Namn: Norr: Väst: Tjocklek (cm): Sediment: 

RS1 Russel topp 67.09043 50.26257 92 Löss 

RS2 Russel låg 67.08965 50.27686 95 Löss 

K1 Kanger 67.02688 50.69279 62 Löss 

A6 Ammalortoq siltig slutning 66.90000 50.25156 105 Löss 

F2S1 Fire 2 66.97288 52.15960 123 Okänd 

L1 Sjön Isrand 67.14455 50.06666 170 Sjö 
Information från tabell 1, Hällberg 2018. 

3.2.2 Datering 

Lokalerna som använts i arbetet är alla daterade, två till åtta prov per sektion, med hjälp av radioaktivt 

kol. Dateringen såväl som provtagningen inför dateringen är utförd av Hällberg till ett hans 

examensarbete (Hällberg 2018). 

3.2.2.1 Radioaktivt kol  

Radioaktivt kol eller kol-14 metoden (14C) är en metod där det radioaktiva sönderfallet av kolisotopen 
14C studeras. Halveringstiden för 14C är 5 730 år vilket är kort i sammanhanget men det gör att det 
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fungerar för att datera vittrat material från senaste istiden och framåt (Marshak 2015). Vid 14C 

datering krävs det en kalibrering efter uträkningen av sönderfallet eftersom 14C dateringen inte 

överensstämmer med vår tidräkning, ett kalenderår är något längre än ett 14C år. Att det är på det här 

sättet beror på att den radioaktiva strålningen i atmosfären, däribland 14C, varierar över tid i och med 

händelser som påverkar atmosfären som till exempel solstormar. Det har under den senare tiden 

påverkats allt mer av mänsklig aktivitet i form av utsläpp av olika slag. Vid mätningen av mängden 
14C i ett prov förbränns materialet för att utsöndra koldioxid vilket tar med sig 14C isotoperna från 

provet. Isotoperna mäts sedan med hjälp av radiometri (van der Plicht et al. 2019). I Hällbergs arbete 

utfördes 14C datering på samtliga sektioner med varierande antal prov per sektion. All datering skede 

med hjälp av bulk OM eftersom det saknades daterbara fossil i proverna. Alla prov torkades i 60°C 

och silades för att bli homogena och olika storlekar på proverna valdes för att kompensera för 

varierande innehåll av C sektionerna (Hällberg 2018).   

3.2.3 Vittring 

Data från två olika metoder som kan visa vittringen för de sektioner som använts i arbetet är utförda 

av Hällberg och Karnik (Hällberg 2018; Karnik 2019). Genom att förstå vittringen av ett material kan 

också en förståelse för klimatet på Grönland ges eftersom det kan indikera på varmare och fuktigare 

perioder (Karnik 2019). Vittrings data är framtagen genom dels Röntgenfluorescens, sektion RS1 och 

K1, av Karnik och magnetisk susceptibilitet, alla sektioner, av Hällberg (Hällberg 2018; Karnik 

2019). 

3.2.3.1 Röntgenfluorescens (XRF) 

För att få fram data om hur materialet har utsatts för vittring har röntgenfluorescens använts. Data har 

framtagits av Karnik under hennes kandidatarbete. Metoden går ut på att läsa av fluorescensstrålning 

som avges efter att ett sedimentprov utsatts för röntgenstrålning. Det för att förstå vilka ämnen som 

finns i sedimentprovet. De värden som ges används sedan för att räkna ut ett förhållande mellan 

flyktiga och beständiga joner. Förhållandet kallas för ett vittringsindex och visar hur sedimentet har 

förändrats av eventuell vittring. Innan proverna utsätts för strålningen, torkas och krossas sedimenten 

till ett homogent pulver (Karnik 2019).  

    Jonerna som anses vara lösliga vid vittring beror på ursprungsbergarten och att något är lösligt 

betyder inte alltid att det är flyktigt. Det gör att förhållandet av joner som undersökts varierar mellan 

olika studier (Buggle et al. 2011). I Karniks arbete har de förhållanden som bygger på ett 

natriumindex (Na-index) ansätts mest validerade. I dessa inräknas Chemical Index of Alteration 

(CIA), Index-B, Chemical Index of Weathering (CIW), Plagioclase Index of Alteration (PIA) och 

Chemical Proxy of Alteration (CPA) som alla bygger på förhållandet natrium/aluminium (Na/Al). Av 

dessa visade sig CIA vara mest passande för lössjordarna på Grönland (Karnik 2019).  

3.2.3.1.1 XRF på Grönland 

Karnik (2019) utförde XRF studier på två av de lokaler som använts i det här arbetet. Lokalerna är 

RS1 och K1 som båda två ligger nära Kangerlussaq, figur 1, och det visar liknande trender i 

vittringsindex. Na-index visade sig vara pålitligast i förhållande till vittringen på Grönland och visade 

upp trender som kan korreleras med andra studier. Vittringsindexet för RS1 och K1 visar att det finns 

en trend av hög vittring kring en värmeperiod för ca 3500–2000 år sedan. Vittringen avtar också 

generellt mot toppen av sektionerna. Utöver dessa generella trender i RS1 och K1 har vittringsindexet 

varierat genom sektionerna (Karnik 2019).  

3.2.3.2 Magnetisk susceptibilitet 

Magnetisk susceptibilitet data har tagits fram av Hällberg (2018) i hans examensarbete genom att 

använda en Agico Kappabridge MKFA-1 (Hällberg 2018). Genom magnetisk susceptibilitet kan 

innehållet av ämnen, magnetismen på kornen och kornstorlek utläsas, utan att proverna på något sätt 

förstörs (Hatfield 2014). Med denna metod gavs magnetisk susceptibilitet (Xif) samt frekvensberoende 

(Xfd) för 176 prover. Varje prov vägde 10 gram (Hällberg 2018). Höga halter av Xif  och Xfd visar på 

hög sedimentation som kan användas för att tolka paleoklimatet (Maher 2007; Hällberg 2018). På 
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lössjordar kan man bland annat se skillnaderna när sedimentets magnetfält byter riktning och provet 

kan på så sätt dateras (Maher 2007). För proverna som undersökts ligger frekvenserna på 976 och 

15616 Hz och Agico Kapparbridge MKFA-1 har en fältstyrka på 200 A/m (Hällberg 2018).  

    Metoden är vanlig inom forskningen på klimatförändringar, främst då den inte visar några större 

skillnader mellan kornstorlekar utan fokuserar mer på miljön under sedimentationen. Magnetisk 

susceptibilitet är väldigt känslig och den kan på så sätt säga mycket. Genom mätvärdena som fås kan 

klimatförändringar tolkas och analyseras (Hällberg 2018).  

3.2.3.2.1 Magnetisk susceptibilitet på Grönland  

I 5 av de 7 sektionerna som testades för magnetisk susceptibilitet av Hällberg visades att inga större 

variationer och övergripande trender kunde urskiljas. Det tyder bland annat på att det troligen inte 

skett några större pedogeneser i sektionerna. För alla sektioner är Xif låga och stabila, vilket tyder på 

homogena sediment. Väldigt låga värden visas dock generellt för A6 och RS2. Det skulle kunna vara 

en indikation på förändring i sedimentärt innehåll som då ger olika värden mot resterande sektioner. 

En faktor som kan ha effekt på värdena är smältvatten från glaciären som förändrar innehållet eller 

förhållanden som påverkar det magnetiska innehållet (Hällberg 2018).  

4. Metod 

I följande arbete har flera metoddelar inkluderats för att besvara frågeställningarna. Arbetet bygger på 

framförallt två metoddelar som innefattar en egen laboration och en sammanställning av tidigare data 

samt den framtagna data för arbetet. Laborationerna kommer bestämma innehållet av OM i proverna 

genom LOI och sammanställningen kommer utföras i kartsystemet Geografisk informationssystem 

samt i Excel.  

4.1 Laboration med LOI 

Innan bränningen i muffelugnen vägdes alla deglar och prover samt torkades i en ugn i 105°C i ca 12 

timmar. Efter att alla prover torkats och tagits ut ur ugnen fick de svalna i en exsickator för att sedan 

vägas igen, vilket gav TV. När TV var bestämd ställdes proverna i muffelugnen för bränning i 

antingen 550°C och efter det 950°C. När ugnen svalnat togs proverna ut och vägdes igen, TV550 och 

TV950. Efter bränning beräknades LOI550 och LOI950 utifrån ekvation 1.  

4.1.1 Standardisering 

För att motverka de avvikelser som kan förekomma har standardiseringar vidtagits. I arbetet kommer 

LOI med temperaturintervaller på fem timmar i 550°C och fyra timmar i 950°C användas. Utgångs 

proverna, innan torkning, som används i laborationen har varit ca 3g för att ge ett jämnare resultat. 

Mängden har bestämts utifrån tillgång på insamlat provmaterial. Vid bränningen av proverna i 550°C 

och 950°C har proverna tagits ut när muffelugnen svalnat till 200°C och placerats i exsickator för att 

inte vid nedkylning absorbera vätska. 

    Två kontrollprov används vid varje bränning som en standardisering. Proverna består av 

kalciumkarbonat (CaCO3) och grafit. Dessa prover har standardiserade värden för hur det kommer 

förbrännas i de olika intervallerna och kan därför användas som kontrollprov för att avgöra 

trovärdigheten för resultatet, tabell 2. Standardiseringsproverna har varit ca 1g vardera för varje 

bränning. 

 
Tabell 2. Standardiseringsvärden i LOI för kalciumkarbonat och grafit. 

Temperatur: CaCO3 LOI (%) Grafit LOI (%) 

550°C 0 100 

950°C 44 100 
Källa: Heiri 2001. 
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Bränning i 950°C utförs endast på de första proverna för att kontrollera eventuellt innehåll av 

karbonater men om ingen viktförlust uppvisas kan det här steget uteslutas ur processen. Uteslutningen 

bestämdes för att spara tid då LOI950 inte skulle ge någon ytterligare resultat till det här arbetet. 

4.2 Sammanställning 

I den här delen av arbetet kommer data från egna laborationer och extern data att sammanställas till 

tabeller, grafer och kartor över undersökningsområdet. Tabeller och grafer kommer vara framtagna i 

Excel och kartorna i Geografisk informationssystem.   

4.2.1 Datering 

För att underlätta jämförelserna mellan de olika sektionerna har en sammanställning av den redan 

framtagna 14C dateringen utförts. I Excel har alla daterade punkter för vardera sektionen plottats i en 

gemensam graf. Utifrån den givna trendlinjen för alla punkterna har en räta linjens ekvation beräknats 

med en tillhörande räckvidd. 

    I Hällbergs (2018) studie undersöktes åldern för alla de sektioner som inkluderats i det här arbetet. 

Åldern varierar i sektionerna där det yngsta provet är 80 ± 60 år gammalt och de äldsta sedimenten är 

från 7320 ± 160 år sedan, tabell 3. 

 

Tabell 3. Kalibrerad 14C datering på sektionerna som inkluderas i arbetet. 

Prov Djup (cm) År (103) Räckvidd (103 år) 

A6  75 3,64 0,06 

A6  50 2,60 0,12 

F2S1  62 2,07 0,08 

F2S1  120 7,32 0,16 

RS1 92 4,00 0,10 

RS1  71 4,32 0,10 

RS1 52 2,27 0,04 

RS1 40 1,46 0,07 

RS1 32 0,72 0,04 

RS1 12 0,08 0,06 

RS2  65 3,64 0,07 

RS2  32 0,95 0,02 

RS2  27 0,60 0,05 

K1  32 2,39 0,05 

K1  12 0,50 0,02 

L1 140 4,69 0,08 

L1 132 4,33 0,09 

L1 96 3,20 0,06 

L1 85 2,80 0,05 

L1 75 2,72 0,03 

L1 5 0,84 0,04 
Källa: Stevens 2021. 

4.2.2 Geografisk informationssystem  

Geografisk informationssystem (GIS) ger möjlighet att enkelt kunna analysera data i och med det 

rumsliga formatet, kartor. Genom att bearbeta data som tagits fram kan det lättare analyseras med en 

visualisering (Harrie 2020). Satellitbilden som använts som grund är hämtad från EarthExplorer 

USGS (NASA 2021). Där valdes Landsat 8 som satellit, då Landsat används för undersökning av 

mark och vatten. Satellitbilderna är högupplösta med en pixelstorlek på 15–100 m samt är 

satellittypen nationellt täckande (Harrie 2020). Satellitbilden är från 14 september 2020 (NASA 
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2021). Koordinaterna som använts är hämtade från Hällberg arbete som utfört tidigare studier på 

samma lokaler, se tabell 1 (Hällberg 2018).  

    Till en början bearbetades data från Landsat 8 och koordinaterna för arbetets givna lokaler i GIS. 

Den karta som framtogs användes sedan som grund till sammanställningen. I sammanställningen 

utfördes två generella sammanställningar av LOI data för platsen. I den första sammanställningen 

valdes tre djup ut för lokalerna och LOI för varje lokal på det angivna djupet plottades i tre separata 

kartor. I den andra sammanställningen valdes en ålder ut för att utifrån den beräkna ett genomsnittligt 

djup med hjälp av dateringsammanställningen. Från det uträknade djupintervalet beräknades 

medelvärdet av LOI för varje lokal. Medelvärdet plottades ut på området genom att använda verktyget 

“Inverse distance weighted interpolation”. Verktyget kalibrerar värdet i de kringliggande cellerna efter 

punkterna med givna värden (Esri 2021). Genom att kategorisera alla värden efter det korrekta 

medelvärdet för LOI som tagits fram gavs en plottning över området.  

    Djupet för den första sammanställningen ligger på 11,75 cm, 31,75 cm samt 61,75 cm från ytan. 

För varje djup finns minst två 14C dateringar som anger den korrekta åldern i tusen år för den enskilda 

punkten. I den andra sammanställningen bearbetades en karta efter ålder, där utgångspunkten var 

1500 år med en räckvidd på 725 år vilket motsvarar djupen 17,28 till 49,6 cm från ytan.  

5. Resultat 

5.1 Organiskt material 

I LOI laborationerna har innehåll av organiskt innehåll i sektionerna RS1, RS2, K1, A6, F2S1 och L1 

bestämts. I alla sektioner kunde en stor variation mellan maximum- och minimum LOI utläsas där den 

största skillnaden är på 17,9%. RS2 och halva RS1 brändes i både 550°C och 950°C för att kontrollera 

eventuellt innehåll av karbonat. Ingen skillnad uppvisades i LOI550 och LOI950, därför uteslöts 

bränningen i 950°C och nedanstående värden är alla för LOI550. 

    I RS1, figur 2, visar värdena att innehållet av OM varierar från maximivärdet (max) på 5,2% (27–

32 cm) till minimivärdet (min) på 0,3% (57–62 cm och 82–92 cm). Från botten av sektionen till 

mellan 42–47 cm djup från markytan varierar LOI mellan 0,3% till 1,6%. Ovanför 47 cm djup 

varierar LOI framförallt mellan 2,3% till 4,1% med två utstickande värden på 4,6% (22–27 cm) och 

5,2% (27–32 cm). Sektionens LOI dippar för det översta provet, figur 2. 

 

 
Figur 2. LOI550 för RS1 sektionen över djup. Bild över sedimentet och beskrivning från Hällberg 2018.        
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LOI för RS2, figur 3, varierar mellan max 9,4% och min 1,6%. I botten av sektionen finns de lägsta 

värdena, mellan 75–95 cm djup från markytan, som ligger mellan 1,6% till 1,9%. Högre upp i 

sektionen, från 75 cm, är det stor variation i LOI med tre tydliga toppar på 7%, 8,9% och 9,4%, där 

den sistnämnda är det översta provet av sektionen. Två minskningar i LOI finns mellan topparna där 

det lägsta värdet är 5,9% respektive 3,1%, figur 3. 

 

 
Figur 3. LOI550 för RS2 sektionen över djup. Bild över sedimentet och beskrivning från Hällberg 2018.    

 

I K1, figur 4, är LOI resultaten varierande mellan max 18,2% (0–3 cm) och min 0,3% (48–63 cm), en 

variation på 17,9%. I proverna som är tagna djupare än 10 cm varierar LOI mellan 0,3% till 3,2% och 

därefter ökar värdena på LOI upp till maxvärdet. I hela sektionen ökar LOI gradvis närmare markytan, 

förutom för översta provet som dippar i förhållande till det provet under. Toppar i LOI är på 1% (43–

48 cm), 2,2% (28–22 cm), 3,2% (13–18 cm) och 18,2% (0–3 cm), figur 4. 

 

 
 

 

A6, figur 5, LOI värden varierar med 10,1% mellan max och min, max 10,4% (45–50 cm) och min 

0,3% (80–105 cm). Alla prover under 80 cm, fem prover, har LOI på 0,3%. Över 80 cm stiger LOI 

värdet och har ett minimum på 0,9% (75–80 cm). A6 sektionen visar ingen gradvis ökning som kan 
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Figur 4. LOI550 för K1 sektionen över djup. Bild över sedimentet och beskrivning från Hällberg 2018.    
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ses för hela sektionen men fyra toppar av organiskt innehåll kan urskiljas. Topparna är på 4,7% (65–

70 cm), 10,4% (45–50 cm), 8,1% (15–20 cm) och provet i markytan på 3,3%, figur 5. 

 

 
Figur 5. LOI550 för A6 sektionen över djup. Bild över sedimentet och beskrivning från Hällberg 2018.    

F2S1, figur 6, har en variation på 7,4% för LOI mellan det högsta och lägsta värdet, max 7,4% och 

min 0%. Under 18 cm djup varierar värdena mellan 0% och 0,3%. Ovanför 18 cm syns en gradvis 

ökning till 1,7% och ett sista värde på 7,4%.  

 

 
Figur 6. LOI550 för F2S1 sektionen över djup. Bild över sedimentet och beskrivning från Hällberg 2018.    
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L1 LOI, figur 7, har ett min på 0,7% (145–155 cm) och ett max på 15,2% (80–85 cm), med en 

skillnad på 14,5%. Sektionen har lägst organiskt innehåll lägst ner (145–170 cm) och över det varierar 

LOI med flertalet toppar och dalar. Inget generellt mönster går att avläsas utifrån denna plott. 

 
Figur 7. LOI550 för L1 sektionen över djup. 

RS1, RS2, K1 och A6 LOI visar liknande mönster generellt över sektionerna, figur 8. De är alla 

lössjordar och visar på likheter i antalet samt utformning på toppar och dalar i mätningen, figur 9. RS1 

och K1 har en dipp av LOI i det översta provet (ytprov) vilket inte kan ses i A6. Det går heller inte att 

urskilja i RS2 men denna sektion saknar ytprov. De fyra sektionerna visar alla på en generell ökning 

av LOI från botten mot markytan. F2S1 och L1 påminner inte om det andra sektionerna i LOI, figur 8. 

F2S1 har övervägande lägre värden genom hela sektionen än någon av de andra och är den enda som 

har prover med 0% organiskt innehåll. L1 har fler toppar och dalar än de andra sektionerna samt ingen 

generell trend för LOI värdena genom sektionen. 
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Figur 8. LOI för alla sektioner i förhållande till djup. 
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Figur 9. Till vänster normaliserade LOI utifrån högsta värde för sektionerna RS1, RS2, K1 och A6 över djup. 

Till höger normaliserad LOI för alla sektioner över djup. 

Standardiseringen med grafit varierade mellan bränningarna i 550°C, min LOI på 46% och max 73%. 

Det varierade med avseende på var i ugnen provet var placerat och från bränning till bränning. Max 

LOI gavs när grafiten var placerad från mitten av muffelugnen och in mot innerväggen av ugnen. 

5.2 Datering 

14C dateringen för sektionerna av lössjordar varierar mellan platserna där den äldsta sektionen är F2S1 

och den yngsta är K1 som också är den grundaste av alla. Alla sektionerna har minst två daterade prov 

som varierar i djup. Vid plottning av alla daterade prover är det äldsta materialet längst ner i 

sektionen, figur 10. Utifrån grafen gavs räta linjens ekvation, se ekvation 2, med variablerna djup och 

ålder. Ekvationen används för att kalibrera en ålder för de kartor som skapades i sammanställningen 

av data.  
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Figur 10. 14C datering för samtliga sektioner plottade i en gemensam graf med en gemensam trendlinje. 

Ekvation 2. Räta linjens ekvation utifrån djup i cm och ålder i 103 år. 

𝑦 = 22,297𝑥 ± 0,7249 

5.3 GIS 

Resultatet för GIS visas i fyra kartor. De första tre motsvarar sammanställning efter djupen 11,75 cm, 

31,75 cm och 61,75 cm. Ålder för dessa är uträknad med hjälp av ekvation 2. Den sista kartan visar en 

sammanställning för medelvärdet på LOI mellan den bestämda åldern, 1500 år, räckvidd ± 725 år, för 

vardera sektion, tabell 4. 

  
Tabell 4. Djup och beräknad ålder för framställda kartor med hjälp av ekvation 2. 

Kart nr. Djup (cm) Räckvidd djup (cm) Ålder (103 år) Räckvidd ålder (103 år) 

Sammanställning 1:1 11,75 - 0,526976723 0,7249 

Sammanställning 1:2 31,75 - 1,42395838 0,7249 

Sammanställning 1:3 61,75 - 2,769430865 0,7249 

Sammanställning 2 33,4455 16,1631 1,5 0,7249 

 

 

Kartan för 11,75 cm djup, sammanställning 1:1, visar LOI distribueringen över området, se figur 11. 

För de sex lokalerna finns en skillnad från lågt LOI i väst till högre LOI i öst. Lägsta LOI är 0,993% 

vid F2S1 och högsta är 4,946% vid A6 som urskiljs i sydöst i figur 11. Punkterna i färg, K1 (blå) och 

RS1 (rosa), visar den definitiva 14C dateringen för det angivna djupet. Åldern för K1 är 500,5 ± 20 år 

medan RS1 är 81,5 ± 60 år (Hällberg 2018). 
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Figur 11. Sammanställning 1:1 visar LOI i procent över området som undersökts på 11,75 cm djup. Skillnaden 

visar en höjning i procent från väst till öst. Punkterna K1 (blå) och RS1 (rosa) är daterade med hjälp av 14C 
metoden för djupet, Hällberg 2018. 

I sammanställning 1:2, figur 12, kan distribueringen av LOI för djupet 31,75 cm ses. I 1:2 är värdena 

låga i väst och blir högre i öst. Högsta värdet för LOI, 8,445%, visas som mörkblå vid RS2, för att bli 

lägre igen närmare glaciären som ligger öster om området vid L1. Det lägsta värdet finns vid F2S1 

och är 0,333%. Området som representerar LOI 5,154%, K1, visas över den största arean i karta 1:2. 
14C dateringen visas för tre punkter, K1 (blå), RS1 (rosa) och RS2 (turkos). Dessa punkter visar en 

ålder som går från högt till lågt, där K1 visar högst ålder på 2391 ± 50 år, RS2 visar 947,5 ± 20 år och 

RS1 visar lägsta på 722,5 ± 40 år (Hällberg 2018). 

 

 
Figur 12. Sammanställning 1:2 visar spridningen för LOI över området på djupet 31,75 cm. Värdena för LOI 

går från lågt i väst till högt i öst. Värdet för LOI minskar något närmare glaciären i öst. Punkterna K1 (blå), RS2 

(turkos) och RS1 (rosa) är daterade med hjälp av 14C metoden och visar en skillnad från äldre till yngre från väst 

till öst, Hällberg 2018. 

LOI för djupet 61,75 cm visas i sammanställning 1:3, figur 13. Värdet 4,207% visas över större delen 

av området. Mindre områden med lägre värden, 0,337%, och högre på 6,271% ses på olika platser. 

Endast fem olika procentvärden är med i denna bearbetning. LOI för RS2 är 6,271% vilket är det 

högsta för djupet och lägsta värde 0,337% finns vid K1. Punkterna F2S1 (lila) samt RS2 (turkos) är 

daterade med 14C metoden för det angivna djupet, där F2S1 är daterad till 2072,5 ± 76,5 år och RS2 

3637 ± 66 år (Hällberg 2018).  
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Figur 13. Sammanställning 1:3 visar skillnaden i LOI över området på djupet 61,75 cm. Större delen av 

området är på 4,207%. Endast 5 värden för LOI visas i denna karta, värdet för lokalen RS1 är ej processerad. 

Datering med hjälp av 14C metoden från Hällberg 2018 finns för punkterna RS2 (turkos) samt F2S1 (lila). 

Sammanställning 2 visar medelvärdet för alla LOI mellan djupen 17,28 och 49,6 cm, figur 14. Det 

motsvarar enligt beräkningen i tabell 4, 1500 år sedan, med en räckvidd på ca 725 år. Medelvärdet är 

uttaget för varje punkt i sig och är sedan processerad i kartan. Enligt processeringen går värdena från 

lågt i väst till högt i öst. Högsta värdet visas för punkten RS2 på 7,104% och lägst för F2S1 på 

0,333%.  

 
Figur 14. Sammanställning 2 visar medelvärdet för LOI över området under åren 775–2225 år från nutid. 

Värdena motsvarar medelvärde för alla värden mellan djupen 17,28–49,6 cm från ytan. Lägst värde finns vid 

F2S1 och högst vid RS2.  

6. Diskussion 

6.1 LOI  

Alla fyra lössjordslokaler ligger vid eller nära vatten. RS1, RS2 och K1 ligger längst med samma 

utströmningsfåra från glaciären medan A6 ligger längre söderut bredvid en sjö och ett annat utlopp, 

figur 1. Det finns tydliga likheter mellan de lössjorsektioner som har det generellt lägsta LOI, RS1 

och K1, och det med högst LOI, RS2 och A6, figur 8. Frågan är om det är lokalens position som 

påverkar mängden OM i sedimenten eller något annat. Något som kan utrönas från LOI är att mer OM 

tenderar att lagras i det lokaler som ligger närmre glaciärkanten vilket diskuteras vidare under rubrik 

6.2. 
    De sektioner som uppvisade liknande egenskaper påvisar samma förhållanden av OM (RS1, RS2, 

K1, A6). Liknande variationer av organiskt innehåll uppmättes i samtliga ovannämnda sektioner, figur 

9. LOI för dessa sektioner varierade mellan 0,3% och 18,3% vilket överstiger normvärden hos flertal 

lössjordar (Waroszewski et al. 2017; Hou et al. 2020; Zong et al. 2020). Det höga uppmätta värdet kan 

härledas till sektion K1 som uppvisade >10,4% OM. K1 innefattar två utstickare >14%, figur 4, 

gentemot resterande 0,3–4,5%. Det höga värden för dessa två punkter kan ha att göra med att 

innehållet av löv, rötter och andra växtdelar var högre i K1 än i någon annan lössjordsektion, figur 4. I 

jämförelse med studier från Sibirien ligger LOI högt i proverna från Kangerlussaq, men det kan 
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förklaras med att Grönlands permafrost och lössjordar ska vara rika på OM (Murton 2017; Pesch et al. 

2020). Vid utvärdering av testresultaten bör de uppmätta värdenas trovärdighet beaktas. För att bättre 

säkerställa adekvata testresultat bör flera tester utföras på samma sektion.  
    De sektioner som skiljde sig i egenskaper skiljer sig också från varandra i organiskt innehåll. I det 

sandigare F2S1 var det organiska innehållet lägre än övriga uppmätta sektioner samt tidigare studier 

(Waroszewski et al. 2017; Hou et al. 2020; Zong et al. 2020). Den förhållandevis stora kornstorleken 

hos F2S1 har en betydande roll för värdet eftersom OM lättare tvättas ur sedimentet. Med rimlig 

sannolikhet är F2S1 en sandark och inte en ansamling av lössjord. Den är placerad väster om ett 

sandur (Muntlig kontakt med Stevens 2021). Sedimenten längre från glaciären tenderar också att vara 

surare än de närmare glaciären vilket kan påverka det organiska innehållet i F2S1 till de lägre 

(Heindel et al. 2017). 
    Sjösedimentet i L1 hade mest varierat LOI mellan punkterna och flest detekterade ökningar och 

minskningar i värde. L1 är den djupaste sektionen och dess karaktär var annorlunda vilket kan vara 

bidragande faktorer till dess mätvärde. Sektionen särskiljer sig också från de andra 

lössjordssektionerna eftersom den inte följer samma trend. L1 har istället för en ökning en minskning 

mot toppen av sektionen efter att ha uppnått sitt maxvärde i mitten av sektionen, figur 7. Toppen i 

LOI hos L1 har troligtvis inträffat i samband med Holocens temperaturmaximum för 3500–2000 år 

sedan som även kan korreleras med dateringen på sektionen från Hällberg (Carrivick et al. 2018; 

Hällberg 2018). Skiljaktigheten kan potentiellt bero på en minskad vittring och därmed minskad 

tillförsel av näringsämnen till sjön eller en minskad vattenmängd då den idag är torrlagd (Karnik 

2019). Avvikelsen av LOI hos L1 visar på att sektionerna skiljer sig åt från lössjordssektionerna. 

    Inlagringen av OM i lössjordarna kring Kangerlussaq ökar mot toppen av sektionen i och med att 

sedimenten blir yngre. En förklaring till denna ökning kan vara temperaturhöjningar på Grönland som 

medfört att mer OM funnits i marken. En annan förklaring är att det idag finns mer växthusgaser och 

därmed mer kol i luften som sedimenten kan ta upp. I motsats påvisar de flesta sektionerna i det här 

arbetet en minskning av OM i ytproven. Det kan vara en följd av klimatförändringarna som sker. I och 

med temperaturökningen som sker finns mindre permafrost och frysperioderna för det aktiva lagret 

blir kortare vilket kan påverka de lagrande egenskaper som permafrosten besitter. I det scenariot 

kommer nedbrytningen av det organiska materialet vara övervägande i förhållande till lagringen i 

sedimenten. Det kan förklara det fenomen som vi ser i ytproven. I förlängningen kan en positiv 

feedback kopplas till det här fenomenet när det ökade utsläppet leder till ännu högre temperaturer och 

mer smältning av permafrost. Frågan är dock om det kan förklaras på något annat sätt? Vid högre 

temperaturer och kortare frysperioder kan också pedogenes ske vilket minskar OM i sedimentet 

eftersom materialet även i det här fallet i större utsträckning börjar brytas ned.  

6.1.1 LOI i förhållande till XRF och magnetisk susceptibilitet 

Den data som presenteras av Karniks där RS1 och K1 sektionerna undersöks med metoden XRF visar 

samband med de uppmätta värdena av LOI, figur 15 (Karnik 2019). I RS1 sektionen kan sambandet 

ses genom att ett högre vittringsindex korrelerar med ett högre innehåll av OM. Den ökade halten OM 

är något fördröjd i förhållande till ökningen i vittring. Den av Karnik nämnda varmare perioden för 

3500–2000 år sedan kan utläsas i LOI mätningarna för RS1 i en ökning av inlagringen av OM (Karnik 

2019). I K1 kan värmeperioden ses i XRF samt LOI. Mindre ökningar i OM kan utläsas som en 

fördröjd spegling av ökningen i vittrings index. Likheterna beror troligast på att varmare klimat både 

leder till mer vittring på grund av mer smältvatten från glaciären samt mer växtlighet som kan lagras 

som OM i sedimenten. Samtidigt syns en generell trend av ökade mängder organiskt innehåll i 

sedimenten men en minskning i vittring i och med att tiden närmar sig nutid. Karnik menar att efter 

toppen i temperatur under Holocen så har klimatet blivit kallare (Karnik 2019). I LOI data ser vi dock 

ett motsatt mönster av att klimatet troligtvis blivit varmare på platsen. Vid en jämförelse skulle ett 

troligare scenario vara att klimatet har blivit varmare men torrare vilket minskar vittringen på platsen. 

Paleoklimatet för Grönland har tenderat att med tiden erhålla högre lufttemperaturer vilket leder till en 

högre evaporation och mindre nederbörd. 
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Figure 15. Organiskt material innehåll, LOI, och vittringsindex i förhållande till djup och 14C datering i RS1 och 

K1, vittringsindex graf från Karnik 2019.  

Hällbergs resultat av magnetisk susceptibilitet visar inga större tendenser för pedogenes, vilket tyder 

på att sedimentation har varit konstant utan några större avbrott i området. Hällbergs antagande om att 

sedimenten är homogena styrker även den trenden (Hällberg 2018). I diskussion med Stevens är 

temperaturen en större faktor till den homogena sedimentationen, då kylan minskar vittringen på 

sedimenten. Det kan göra att de uppfattas som homogena, fast de istället är låg vittring (Muntlig 

kontakt med Stevens 2021). I studier av magnetisk susceptibilitet är kornstorlek oviktigt medan 

sedimentationsmiljön har stor inverkan på resultatet (Hällberg 2018). Det kan förklara varför F2S1 

inte visar någon större skillnad mot resterande sektioner trots att F2S1 visar stora skillnader i LOI mot 

lössjords sektionerna. I Hällbergs studie undersöktes inte L1 vilket gör att en jämförelse med 

sjösediment och lössjordarna inte kan utföras. Magnetisk susceptibilitet för A6 och RS2 visar låga 

värden i jämförelse med resterande sektioner (Hällberg 2018). LOI för dessa sektioner tenderar till 

skillnad från Hällbergs resultat innehålla mer OM än de andra lössjordsektionerna, se figur 8. 

Skillnaden gör att korrelationen mellan LOI och magnetisk susceptibilitet saknas. Differensen mellan 

de olika lössjordsproverna kan bero på att A6 och RS2 kan ha en annan typ av kornstorleks 

distribution mot resterande. Men detta bör inte vara någon större variation eftersom de är alla lössjord. 

A6 är dock mer sandig än vad RS2, som har mer mängd silt. RS1 och RS2 är båda siltiga men RS1 är 

brun i sin kulör. RS2 är grå och har grövre korn i botten av sektionen. Detta kan vara en förklaring 

varför RS1 och RS2 skiljer sig i LOI trots att det ligger i nära anslutning till varandra. 
    För att sedimentation ska ske i Kangerlussuaq måste de finnas glaciärer, rinnande vatten och vind. I 

och med att de senaste 11 600 åren varit en interglacial period finns det mycket smältvatten. De 

konstanta kaskadvindar som bildas vid glaciärer gör att sediment kan transporteras och sedimenteras. 

Hällbergs studier antyder att dessa variabler varit konstanta och därmed också sedimentationen 

(Hällberg 2018). Den konstanta tillförseln av sediment är något som också kan utläsas av trendlinjen 

för dateringen av sedimenten. Data från 14C dateringen för alla sektioner visar upp en trend av att 

konstant bli yngre närmre ytan, figur 10. Trenden kan sedan avläsas i den skapade trendlinjen som 

också visar att med tiden blir sektionerna konstant djupare i samma takt som det åldras. Arbetet visar 

en tydlig relation med djupet och tilltagande tid i alla sektioner. Dock visar studier av Heindel att 

sedimentationen har varit väldigt låg från 3000 år och framåt och har främst ökat efter Den lilla 

istiden (Heindel et al. 2017). 
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6.2 Kartor över LOI och datering  

Av de fyra kartor som framställts motsvarar de tre första kartorna ett visst djup, 11,75 cm, 31,75 cm 

och 61,75 cm. Den generella distribueringen i innehåll av OM i kartorna visar lägre värden i väst som 

ökar i lokalerna mot öst. På karta 1:2 och 1:3 har RS2 det högsta LOI och i 1:1 har A6 det största 

innehållet av OM. A6 hamnar på resterande kartor alltid i mitten gällande LOI. Lägst värden har F2S1 

på både 1:1 och 1:2. I karta 1:3 är K1 den med lägst organiskt innehåll. Förklaringen till det kan vara 

att K1 är den sektion som är grundast och alla sektioner tenderar att ha de lägsta LOI värdena mot 

botten av sektionen. K1 slutar vid 63 cm och karta 1:3 motsvarar djupet 61,75 cm vilket kan förklara 

det låga värdet. Generellt visar K1 lägre värden i jämförelse med de andra lössjordssektionerna på alla 

kartor.  
    RS1 och RS2 visar ofta höga värden i LOI och endast i 1:3 visar RS1 ett av de lägre värdena. 

Denna punkt i 1:3 var RS1 den lägsta, med ett LOI på 0,332. Det gjorde att den ej kunde bearbetas av 

GIS eftersom RS2, närliggande lokal, för samma djup hade det högsta värdet. Vilket resulterade i att 

RS1 fått samma värde som K1 som är näst lägst och är endast synlig vid hög upplösning. Problemet 

kunde inte åtgärdas eftersom ArcGIS inte kunde hantera den skillnad i LOI som uppstod mellan RS1 

och RS2. Karta 1:3 är således tveksam, men i följande diskussion kommer LOI i kartan inte 

ifrågasättas ytterligare eftersom det är sambandet mellan lokalerna som ska utrönas. Att skillnaden i 

LOI för RS1 och RS2 är så stor vid det angivna djupt för karta 1:3 kan inte ses i någon av det andra 

kartorna. Djupaste sektionen är L1 och har generellt höga värden i LOI. I karta 1:3 motsvarar provet 

för L1 en tredjedel av L1 totala djup. För det flesta andra sektionerna motsvarar 61,75 cm halva 

totaldjupet. 
    Sammanställningen för den fjärde kartan, sammanställning 2, motsvarar ett medelvärde i LOI för 

alla prover mellan djupen 17,28 och 49,6 i vardera sektion. Där visar RS2, L1 och A6 på högt 

organiskt innehåll, över 4,5%, medan RS1, F2S1 och K1 alla ligger under 2,6%. Sammanställning 2 

visar tendenser för skillnader mellan RS1 och RS2 som de i 1:2. I sammanställning 2 erhåller RS2 

högst LOI och F2S1 lägst. Sammanställning 2 är mest lik 1:1 och har störst skillnader med 1:3. Både 

sammanställning 2 och 1:1 har tydliga skillnader i väst, lägst LOI finns vid F2S1, samt att det högsta 

värdet ligger kring lokalerna A6 och RS2 i öst. Likhet syns även i 1:2 där samma typ av höjning runt 

A6 och RS2 och minskning mot F2S1finns. Dock syns inte samma typ av skillnad runt K1 som syns i 

1:1 och sammanställning 2. Varför sammanställning 2 liknar 1:1 och 1:2 men inte 1:3 är oklart. Karta 

1:3 trovärdighet kan som ovan nämnt diskuteras, men borde inte påverka den generella bilden över 

området. Dock inkluderas djupet för 1:2 i spannet 17,2–9,6 cm i sammanställning 2, vilket skulle 

kunna vara en faktor. 

    Den generella trenden av högre OM närmare glaciärens kant vid Kangerlussaq som kan ses på alla 

kartor kan bero på olika faktorer. Studier visar att mängden OM i ett eoliskt sediment minskar med 

avståndet till ursprungskälla, vilket i det här fallet är glaciären (Muhs 2014). Det är något som kan 

urskiljas tydligt i det här arbetet eftersom att OM är som högst i närheten av glaciärkanten i alla 

kartorna. Vi vet också att permafrosten kan påverka inlagringen av OM. I och med att det områden 

som ligger närmre glaciärkanten blev isfria senare än de längre ifrån har de blivit utsatt för 

uppsmältning under en kortare tid (Carrivick et al. 2018). Det gör att mer OM brytits ned och släppts 

ut i områden längre ifrån glaciären. OM i ett sediment beror också på sedimentationshastigheten på 

platsen, vilket för eoliska sediment är närmare källan, som också kan vara en förklaring till vad vi ser 

i kartorna (Schirrmeister et al. 2011). Dock tyder arbetets analys av 14C datering på platsen på att 

sedimentationshastigheten varit densamma för alla lokaler. Vilket skulle tyda på att det är andra 

faktorer som påverkat än sedimentationshastigheten. 

6.3 Datering 

Karta 1:1 och 1:3 innehåller två vardera daterade prover medan karta 1:2 innehåller tre daterade 

prover. Åldern för dessa prover varierar inom samma karta trots att det är från samma djup. För karta 

1:1 skiljer sig åldrarna med ca 420 år, daterade prover är från sektion RS1 och K1. För karta 1:2 1669 

år, daterade prover från K1, RS1 och RS2. Vilket är den största skillnaden i ålder mellan daterade 

prover. I karta 1:3 varierar åldrarna med 1600 år, daterade prover från RS2 och F2S1 (Hällberg 2018). 

Men det är även den karta där de daterade proverna är geografiskt längst ifrån varandra, vilket ska tas 
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i beaktande. Dessa två punkter har utöver det även stor variation i LOI, F1S2 har ett LOI på 0,337% 

och RS2 har ett LOI på 6,271%.  
    Om en jämförelse mellan den beräknade åldern i tabell 4 utförs med den bestämda dateringen i 1:1, 

1:2 och 1:3 överensstämde åldern med räckvidden för 1:2 samt 1:3 relativt bra. Alla daterade prover 

infaller inte inom det beräknade spannet men ligger nära den beräknade dateringen. För 1:1 infaller 

även de daterade proverna inom räckvidden, dock finns inget daterat prov som är äldre än K1 med i 

kartan. Om fler bestämda dateringar inkluderas i karta 1:1 inom det övre spannet av det beräknade 

dateringen skulle en slutsats kunna dras om den beräknade dateringens korrekthet. För 

sammanställningen 2 ligger åldersspannet mellan 775–2225 år sedan. Karta 1:2 ligger inom ramen för 

djupet på sammanställningen, men trots det är det bara dateringen för RS2 som ligger inom ramen för 

åldern. 
    Ekvationen för datering som använts i sammanställningen fungerar med hänsyn till det 

begränsningar som finns. Det är en förenkling mot verkligheten som inte tar i beaktande viktiga 

faktorer som påverkar sedimenten så som erosion eller sedimentationshastighet. Det kan ses i 

exempelvis 1:2 kartan där K1 är äldre än vad innefattar åldern för sammanställningen, trots att dess 

djup är lägre.  

7. Slutsats 

● Det organiska innehållet i lössjordarna kring Kangerlussaq varierar framförallt mellan 0,3% 

till 10,4% med en lokal som erhöll två högre värden. Likheter kan ses i alla 

lössjordsektionerna i form av höjningar och sänkningar i LOI. De har också en generell trend 

av högre värden mot toppen av sektionen. De sektioner som inte bestod av lössjordar skilde 

sig i organiskt innehåll från de övriga i och med lägre värden eller ett annat mönster i 

höjningar och sänkningar. En generell dipp av OM i det översta provet tyder på att det 

varmare klimatet leder till utsläpp av organiskt kol.   

● Vid jämförelse med XRF kan liknande mönster urskiljas. Resultaten i XRF tydde på en 

motsatt temperaturförändring mot LOI data vilket arbetet bevisat troligen beror på andra 

orsaker och att klimatet blir varmare. De prover som visar variation mot resterande i 

magnetisk susceptibilitet visar också variation i LOI. Dock visar resultaten motsatsen 

eftersom LOI för sektionerna med de högsta värdena medan resultatet för magnetisk 

susceptibilitet i samma sektioner det lägsta värdena. Om det finns en korrelation mellan dessa 

går ej att fastslå.  

● Generellt för sammanställningarna som gjorts i GIS minskar LOI med avstånd från glaciären. 

Vilket kan styrkas med andra studier som visar på att avståndet till källan bestämmer 

mängden OM i ett sediment. Tiden för hur länge området varit isfritt kan även påverka 

mängden OM som brytits ned. Det högsta värdet för LOI uppvisas strax innan glaciären, nära 

området för RS2 och A6. Sammanställningen 2 efterliknar LOI för karta 1:1 och 1:2 men inte 

karta 1:3. 

● Under Holocen har Grönland genomgått kortare perioder av varmare och kallare klimat som 

påverkat det organiska innehållet i sedimenten. Området har också ökande temperaturer med 

tiden vilket ger en ökning i inlagringen av OM, men det gör också att mer organiskt kol 

frigörs från det aktiva lagret i permafrosten. 
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