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De kjernefysiske prøver i atmosfæren i begynnelsen av 1960 årene gav et ekstra overskudd av
den radioaktive isotopen 14C i atmosfæren. Som et radioaktivt sporstoff for CO2 har det vært
mulig å studere utveksling av !4C innen atmosfæren og til andre reservoarer i naturen. Ved
Laboratoriet for Radiologisk Datering (da NTH) kom vi i gang med slike malinger i atmosfæren
og havet i begynnelsen av 1960 årene og avsluttet i 1994 (Fig. 4). Med forbilde i Dr. C. Keeling's
CO2 kurve fra Hawaii så vi betydningen av å måle lange tidsserier av !4C som et framtidig grunn-
lag for å studere (modellere) faktorer av betydning for klimautviklingen. Malinger i havet var
det vanskeligste punkt, og bar stort sett preg av stikkprøver i et komplisert reservoar. Inntil
1989 hadde vi her bare tatt sikte på malinger i havoverf låten i Atlanterhavet, Stillehavet og det
Indiske hav med vanlige fraktbåter til Wilhelmsen og Fred Olsen sine rederier. Med den
klimasatsing som skjedde i slutten av 1980 årene ble forholdene lagt ti l rette for å utvikle
teknikk for måling av dybdeprofiler av karbon med forskningsfartøyer i de nordiske hav (Fig. 1).
Med denne teknikken var det nå mulig å måle f .eks. 13C og totalt oppløst uorganisk karbon (DIC),
i tillegg til I4C. Undersøkelsene ble lansert under følgende to prosjekter:

1. Karbontransport i havet (prosjektnr. 71759, 71822 og 104407).
Med dette prosjektet, som for det meste var basert på I4C malinger, var vi spesielt opptatt av
eventuell nedsynking av vann i Grønlandshavet og den videre transport av vannet over ryggen ved
Skottland - Grønland til dypvannet i Atlanterhavet. Det var viktig for oss å komme igang et sted,
og så håpe på at malingene med mellomrom kunne gjentas inntil farandringene ble mere tydelige.
Vårt opplegg var å utføre dybdemålinger av karbonprofiler på sentrale steder i det aktuelle
området, og spesielt de stedene ekspedisjonen "GEOSECS" hadde målt dybdeprofiler av 14C ca
20 år tidligere (1972-1974). Etter en verdifull ventetid for forandringer siden "GEOSECS"
lyktes det oss i perioden 1989-1994 å måle en rekke dybdeprofiler av I4C, hvor av de fleste er
presentert i posteren og publisert i Radiocarbon (Nydal &. (Sislefoss, 96). Fig. 2 viser to
eksempler på profiler for henholdsvis det sentrale Norskehav og Atlanterhavet, like sør for
Island. Den umiddelbare slutning f ra disse prof ilene er at dypet av Norskehavet viser ingen
forandring i radioaktivt karbon over en periode av ca 20 år. En beregning av alderen av
bunnvannet i Norskehavet er vanskelig å utføre alene på dette grunnlag, så lenge ikke lAC fra
bomber tilsynelatende har gjort seg nevneverdig gjeldende i dypet. Når vi derimot går til
prof ilene sør for Skottland - Grønland ryggen er forholdet et annet. Profilene i en periode på 20
år er sterkt forskjøvet (økning av 14C), noe som reflekterer en nedstrømning av f.eks. overf late-
og intermediært vann fra Norskehavet til dypet av Atlanterhavet.

2. COZ opptak i havet (prosjektnr. 71695 og 101532).
Dette prosjektet var hovedsakelig knyttet ti l malinger med værskipet Polarfront på stasjon M i
Norskehavet (66°N, 2°E). Polarfront pekte seg ut som den beste mulighet for å ta regelmessige
prøver i Norskehavet gjennom hele året, og med mulighet for å lage tidsserier over f lere år. I
et doktorarbeid (Gislefoss, 1994) ble det spesielt satset på å ta månedlige prøver av DIC
(oppløst uorganisk karbon), I3C, pCO2 og dessuten salt og temperatur i forskjellige dyp. En av
hensiktene ved disse malingene var å se etter en eventuell økning i DIC konsentrasjonen med
tiden. Her må en nok imidlertid vente til langt inn i neste århundre før forandringene blir
signifikante. I Fig. 3 er det gjengitt noen få tidsserier av de som en f inner i posteren.
Svingningene, som skyldes planktonblomstringen i den lyse årstid, har størst amplitude i
overflaten (4m) og avtar nedover i dypet. Lite er igjen av dette svingemønsteret når en kommer
ned til en dybde på ca 100 meter. Mangel på tidsvariasjon i fraksjonering mellom
karbonisotopene (I3C/1ZC) ved denne dybde bekrefter også at fotosyntesen ikke lenger er aktiv.
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Målingene i de nordiske hav har vært gjennomført med forskningsfartøyene Lance, G.O.Sars,
Mosby, Johan Hjort og Polarfront. En takk til Havforskingsinstituttet i Bergen (Johan
Blindheim og Svein Østerhus) for verdifull assistanse under toktene. Målingene på station M
{Polarfront) var mulig med god assistanse av det Norske Meteorologiske Institutt (Anton Elias-
sen) and Misje Offshore Marine A/S (Kåre Misje). Målingene har også delvis vært utført under
CARDEEP, og en takk går derfor til Eystein Jansen og medarbeidere ved Center for Studies of
Environment and Resources, Bergen. Midler til undersøkelsene har i hovedsak blitt gitt av
Norges Forskningsråd (NFR).
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Fig. 1. Kart over våre profiler av karbon
(fulle sirkler) sammenlignet med profiler
tatt av GEOSECS og TTO.
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Fig. 2. Eksempler for karbonprofiler (C-14) tatt i det sentrale
Norskehav og sør for Island.
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Fig.3. Tidsserie av oppløst uorganisk karbon (DIC) tatt ved
forskjellige dyp på stasjon M i Norskehavet.
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Fig. 4. Forløpet av radioaktivt karbon i atmosfære og hav 1962-
1994. Laboratoriet for Radiologisk Datering, NTNU, Trondheim
< bttp: //cdiac. esd. ornl. gov/oceans/home .html >


