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(UNIS/UiT). I tillegg fungerte Andreas Grumstad (UiT) som feltassistent under feltarbeidet 
2018.  

Forord 

Tildeling 17/114 fra Svalbardmiljøvernfond har dekket hovedparten av utgiftene til en 14-
dagers feltkampanje ved Femmilsjøen 2018, der et feltteam bestående av Sofia Kjellman, 
Wesley Farnsworth, Skafti Brynjólfsson, Andreas Grumstad og Lis Allaart hadde base i 
Laksevågenhytta i Vassfarbukta, 5 km sør for Femmilsjøen. I tillegg har tildelingen dekket 
utgifter for laboratorieanalyser av data innsamlet i løpet av feltarbeidet 2018 og videre analyser 
av data innsamlet på tokt 2017 (før tildeling av prosjektmidler). En mindre del av tildelingen 
har gått til deltakelse på konferanser, der foreløpig resultat har blitt presentert og diskutert med 
faglig relevant personell. Laboratoriearbeidet ble foretatt på Institutt for geovitenskap på UiT 
Norges arktiske universitet.  
 
Fokus i rapporten er på de foreløpige resultatene fra arbeidet med data fra Femmilsjøen, som 
ble innsamlet i løpet av feltkampanjen i 2018. Resultat fra den marine delen av prosjektet kan 
leses i den vitenskapelige artikkelen Allaart et al. (2020), som ses i listen over vitenskapelige 
publikasjoner*. 

 
Geofysiske data innsamles på Femmilsjøen. Foto: Sofia Kjellman 2018 

 
* DOI-nummeret blir aktivert i løpet av våren, men er trolig forsinket grunnet COVID-19. 
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Sluttrapport for: Klimahistorie for Nordøst Spitsbergen, tildeling nr. 17/114 

Bakgrunn for prosjektet 

Bedre forståelse av klimavariasjoner tilbake i tid kan forbedre modellering av nåværende og 
fremtidig klimautvikling. Moderne meteorologiske undersøkelser involverer både 
datainnsamling av temperaturvariasjoner i luften og i havet, men paleoklimaprosjekter 
fokuserer ofte bare på data fra et av miljøene. 
Kvartærgeologiske undersøkelser har vært utført på Svalbard i over hundre år, men 
rekonstruksjonen av deglasiasjons- og klimahistorien i holocen er langt fra komplett. 
Tendensen har vært å jobbe med enten land- eller marinbaserte undersøkelser. Landbaserte 
prosjekter har primært hatt fokus på vest-Spitsbergen (f.eks., Elverhøi et al. 1983; Svendsen & 
Mangerud 1997; Sletten et al. 2001; Lønne & Lyså 2005). Enkelte landbaserte prosjekt utført i 
den nordlige delen av Svalbard med fokus på varmeelskende muslinger har bidratt med 
vesentlig kunnskap om klimaet i tidlig holocen (e.g., Salvigsen & Österholm 1982; Blake 
2006). Men det er en klar skjevhet mot områder nærmest infrastruktur. 
Maringeologiske undersøkelser for samme tidsperiode har blitt utført i fjorder og havområder 
rundt Svalbard (Dowdeswell & Dowdeswell 1989; Dowdeswell & Forsberg 1992; Hald et al. 
2004; Baeten et al. 2010; Forwick & Vorren 2010; Jessen et al. 2010; Chauhan et al. 2014; 
Flink et al. 2015), men igjen er fjordene og områdene i den vestlige delen av Spitsbergen best 
dekket.  
 
I dette prosjektet sammenlikner og integrerer vi data fra tre arkiver fra vår nøkkellokalitet i den 
nordøstlige delen av Spitsbergen (Fig. 1). Prosjektet utspiller seg i den nordlige delen av 
Wijdefjorden (den marine delen av prosjektet), samt den nærliggende innsjøen Femmilsjøen 
(den lakustrine delen av prosjektet) og de mellomliggende landområder (den terrestriske delen 
av prosjektet). I dette området er detaljert rekonstruksjon av brevariasjoner og klimaendringer 
fra slutten av siste istid og frem til i dag (de siste ca. 15.000 år) mulig på en slik skala at vi kan 
undersøke naturlige endringer i tusenårsperioder.  
 
Formål 
Rekonstruere klimahistorien i den nordlige delen av Wijdefjorden og i området rundt 
Femmilsjøen fra slutten av siste istid og frem til i dag (Fig. 1).  
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Studieområde 

 
Figur 1. A. Polarprojeksjon av den nordlige halvkulen; Svalbard er markert med en svart boks. B. Oversiktskart 
over Svalbard med kalde havstrømmer (blå) og varme havstrømmer (rød) markert. C. Detaljkart av 
Wijdefjorden og studieområdet nord i fjorden markert med rød boks. Bakgrunnskart: Norsk Polarinstitutt 2019. 

 
Framstretet vest for Svalbard er den viktigste kanalen for utveksling av varme og kalde vann- 
og luftmasser mellom Atlanterhavet og Polhavet (Fig. 1). Den siste grenen av Golfstrømmen, 
Vest-Spitsbergenstrømmen bringer varmt, saltholdig vann opp langs vestkysten av Svalbard. 
Nord for Svalbard ligger det kalde Polhavet og Svalbard er dermed beliggende rett på grensen 
mellom ‘kaldt’ og ‘varmt’ og er ytterst sensitiv overfor endringer i konfigurasjonen av de 
førnevnte vann- og luftmasser. Disse klimatiske endringer oppfanges av sedimentet på bunnen 
av Wijdefjorden og Femmilsjøen.  
Tidligere endringer i størrelsen av Åsgardfonna vil kunne avleses i sedimentkjerner fra 
Femmilsjøen, da denne fungerer som felle for smeltevannssediment fra Åsgardfonna. Fra 
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Femmilsjøen slipper smeltevannet videre ut i Wijdefjorden. Fra sedimentkjerner i fjorden kan 
et større bilde av brefluktuasjoner i hele fjorden tegnes. Begge klimaarkiver vil reflektere 
samspillet mellom temperaturvariasjonene i vannmassene i Wijdefjorden og Polhavet og 
fluktuasjoner i iskappen Åsgardfonna. 
 
Wijdefjorden og Femmilsjøen 
Wijdefjorden er med sine 110 km den lengste fjorden på Svalbard og har et 4375 km3 stort 
nedslagsfelt (Fig. 1). Den er ca. 3.3 km brei innerst i fjorden og ca. 25 km i fjordmunningen. 
Vannmassene ytterst i fjorden er stratifisert med tre lag. Atlantisk vann fra Vest-
Spitsbergenstrømmen påvirker den ytterste delen av fjorden, nord for terskelen. 
Rett øst for fjordmunningen ligger Femmilsjøen. Femmilsjøen er ~7.6 km lang, opp mot ~1.3 
km brei og har et overflateareal på 7.56 km2 (Fig. 2). Målt på overflateareal er den en av de 
største innsjøene på Svalbard. Femmilsjøen har ikke før blitt kartlagt, og dybden var før 
prosjektstart ukjent. Nedslagsfeltet til innsjøen er 304.4 km2 stort, og ca. 4/5 av dette området 
er dekket av iskappen Åsgardfonna (Fig. 2). Longstaffbreen, en dalbre til Åsgardfonna, løper 
ut i den østlige enden av Femmilsjøen. Rett etter deglasiasjonen var Femmilsjøen forbundet 
med Wijdefjorden, men grunnet landheving etter at isen smeltet og trakk seg tilbake, ble 
forbindelsen etter hvert blokkert.  
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Data og metode 
Datainnsamling 
I prosjektet har vi samlet inn sedimentkjerner og geofysiske data fra både Wijdefjorden og 
Femmilsjøen (se Tabell 1). I tillegg har landarealet rundt Femmilsjøen, avgrenset av 
Midtsundstadbreen i øst og Wijdefjorden i vest blitt kartlagt. 
Hele Femmilsjøen ble kartlagt med enkeltstråle-ekkolodd og penetrasjonsekkolodd. I tillegg 
ble tre sedimentkjerner (FMP1-3) tatt fra det mindre, nordlige bassenget, grunnet store 
vanndybder i hovedbassenget i Femmilsjøen (Fig. 2D).  
 
Tabell 1. Oversikt over innsamlet data 

ID Type, beskrivelse Lat 

(°N) 

Long 

(°Ø) 

Dato Vanndybd  Lengde

/areal 

HH17-

1074-

CTD 

CTD 79.80 15.47 28.07.2017 149 m - 

 
Figur 2. A. Oversiktskart over Svalbard. B. Terrengmodell av den nordvestlige delen av Åsgardfonna, lokasjon 
av Femmilsjøen indikert med svart boks. C. Subglasial topografi av samme område som i B. D. Detaljkart over 
Femmilsjøen, innsamlet dybdedata (vanndybde angitt i meter unner overflaten) og penetrasjonsekkolodd-
profiler (hvit strek). Terrengmodell: TopoSvalbard. Subglasial topografi: SVIFT, Fürst et al. 2018.  
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HH17-

1076-

GC-MF 

Marin sedimentkjerne 79.83 15.50 29.07.2017 141 m 289 cm 

HH17-

1079-

GC-MF 

Marin sedimentkjerne 79.75 15.48 29.07.2017 163 m 366 cm 

 Multistråleekkolodd-

data, Wijdefjorden 

79.73-

79.84 

15.33-

15.57 

28-29.07.2017 60-175 m 50 km2 

 Penetrasjonsekkolodd-

data (chirp) 

Wijdefjorden 

79.73-

79.84 

15.33-

15.57 

28-29.07.2017 60-175 m 100 km 

FMP1 Lakustrin kjerne 79.81 15.73 01.08.2018 15 m 

 

98.5 

cm 

FMP2 Lakustrin kjerne 79.81 15.73 01.08.2018 15 m 

 

155.5 

cm 

FMP3 Lakustrin kjerne 79.81 15.73 01.08.2018 15 m 

 

107 cm 

 Enkeltstråleekkolodd-

data, Femmilsjøen 

79.78-

79.81 

15.66-

16.03 

27.07-

05.08.2018 

1-110 m 7 km2 

 Penetrasjonsekkolodd-

data Femmilsjøen 

79.78-

79.81 

15.66-

16.03 

27.07-

05.08.2018 

1-110 m 43 km 

 
Laboratorieanalyser og databehandling 
Geofysiske data 
Enkeltstråleekkolodd-data (PINGER, 3.5 kHz) samlet inn i Femmilsjøen ble importert til Petrel 
® programvare, der et sjøbunnskart/dybdekart med rutenett på 10x10 m ble konstruert. 
Penetrasjonsekkolodd-data ble prosessert og importert til Kingdom Suite ® programvare, der 
seismiske horisonter/refleksjoner ble kartlagt. 
 
Sedimentkjerner 
De tre sedimentkjernene fra Femmilsjøen (2018) ble etter feltkampanjen fraktet til Institutt for 
geovitenskap ved UiT, Tromsø. Kjernene fra Femmilsjøen ble splittet og beskrevet. Ikke-
destruktive analyser (røntgen, X-ray fluorescens og høyoppløselig bilder) ble utført først. 
Deretter ble det tatt prøver til datering og glødetapanalyse. Prøver til datering ble identifisert og 
sendt til analyse ved Ångströmlaboratoriet, Uppsala Universitet, Sverige. Grunnet observert 
omrøring i FMP2 rett etter prøvetaking, ble det besluttet å fokusere det videre arbeid på FMP1 
og FMP3.  
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Foreløpige resultater 
Geofysikk 

 
Figur 3. Eksempler på innsamlet geofysiske data. A. Sjøbunnskart over Femmilsjøen. B. Tre akustiske facies 
ble identifisert i/fra penetrasjonsekkolodd-dataene. C-F. Utvalgte penetrasjonsekkolodd-profiler som viser 
Femmilsjøens bunntopografi.  
 

Femmilsjøen viste seg å være mer enn 110 m dyb og ha en svært variert bunntopografi (Fig. 3). 
Tre akustiske facies ble identifisert ut ifra penetrasjonsekkolodd-profiler (Fig. 3). Akustisk 
facies 1 (AF1) representerer akustisk basement og tolkes som enten grunnfjell eller kompakt 
bunnmorene. Akustisk facies 2 (AF2) tolkes som glasiomarine avsetninger, avsatt før 
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Femmilsjøen ble isolert fra Wijdefjorden. Akustisk facies 3 (AF3) tolkes som glasiolakustrine 
avsetninger, avsatt etter isolasjon av Femmilsjøen.  
 
Sedimentkjerner 

 
Figur 4. Sedimentkjerner fra Femmilsjøen med de 5 litofacies og målte parametere.  
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I kjernene fra Femmilsjøen har fem litofacies blitt identifisert (Fig. 4). Litofacies 1 (LF1) består 
av kompakt diamikt med flere store klaster og er tolket som en isbreavsetning avsatt under siste 
istid. Litofacies 2 (LF2) består av laminert siltrik leire. Funn av marine brunalger i toppen av 
LF2 indikerer fortsatt marine forhold i Femmilsjøen på avsetningstidspunktet, og L2 er tolket 
som avsatt i et glasiomarint miljø. Litofacies 3 (LF3) består av laminert siltrik leire, inneholder 
lakustrint mose og er tolket som avsatt i et glasiolakustrint miljø rett etter isolasjon av 
Femmilsjøen. Basert på overgangen fra marine brunalger til lakustrin mose og den markante 
tetthetsendringen fra LF2 til LF3, er isolasjonen av Femmilsjøen tolket til å ha skjedd rundt 
11.5 cal. ka før nå. Isolasjonen skjedde på grunn av glasial isostasi, da jordskorpen hevet seg 
igjen etter å ha vært presset ned under istiden grunnet vekten av isen.  Litofacies 4 (LF4) består 
av laminert organiskrik leire og er tolket som en glasiolakustrin avsetning. Det høye organiske 
innholdet i L4 indikerer at det i perioden mens L4 ble avsatt (ca. 9.6 – 4.0 cal. ka før nå), var 
stort sett ingen tilførsel av smeltevann fra det store subglasiale nedslagsfeltet til Femmilsjøen. 
Dette kan tolkes som at Åsgardfonna muligens ikke eksisterte i denne perioden. Litofacies 5 
(L5) består av laminert siltrik leire. I begynnelsen av L5 faller det organiske innholdet drastisk. 
Dette indikerer en øking i tilførsel av minerogent materiale og tolkes som at Åsgardfonna 
begynner å vokse fra ca. 4.0 cal. ka før nå. Enn videre tolkes det som at breer eksisterer i 
nedslagsfeltet fra 4.0 cal. ka før nå og helt frem til i dag.  
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Sammendrag 

Prosjektmidlene ble tildelt ‘Holocen klimahistorie for Nordøst-Spitsbergen’ i november 2017. 
Etter tildelingen, ble resten av høsten og våren 2018 brukt på planlegging og forberedelse av 
feltkampanjen ved Femmilsjøen sommeren 2018. Feltpersonell og periode for feltarbeidet ble 
fastsatt, samt søknader til Sysselmannen ble sendt. Under planlegningen fikk vi logistisk støtte 
fra toktingeniører ved institutt for geovitenskap, UiT (Truls Holm og Steinar Iversen), ansatte 
ved Sysselmannen (primært Arve Johnsen) og logistikkavdelingen ved UNIS (Dag Furberg 
Fjeld og Audun Tholfsen). 

Prosjektet fikk av Sysselmannen lovning på lån av en hytte i Vassfarbukta til feltarbeidet (noen 
kilometer fra Femmilsjøen). I tillegg ble alle søknader vedrørende feltarbeidet godkjent, bla. 
etablering av drivstoffdepot i Vassfarbukta, som med hjelp fra deltakere på årets søppeltokt ble 
etablert i Vassfarbukta. Sist på våren 2018 ble materiell klargjort i Tromsø og sendt til Svalbard. 
Feltteamet ankom til Longyearbyen i løpet av juli 2018 og siste forberedelse av kampanjen ble 
gjennomført. Rett før avreise ble det grunnet helikopterproblemer hos Lufttransport nødvendig 
å søke om endringer i landingstillatelsene. Alt ordent seg og feltteamet tilbrakte 14 dager i juli-
august 2018 med å undersøke Femmilsjøen og området rundt. At feltteamet kunne overnatte på 
hytta vurderes til å være helt avgjørende for sikkerhet og høynet også kvaliteten av innsamlet 
data. Teamet returnerte til Longyearbyen med 3 kjerner fra Femmilsjøen og kjerner fra en annen 
mindre innsjø. Batymetrien av Femmilsjøen, Austre Nevlingen og en annen mindre innsjø var 
kartlagt. I tillegg var det innsamlet 43 km ekkolodd-data fra Femmilsjøen. 

Rett etter feltarbeidet ble foreløpige resultater og detaljer rundt feltarbeidet kommunisert i div. 
medier (Svalbardposten, UiT-podcast, Nordlys, Geoforskning.no). Resten av høsten 2018 ble 
brukt på å få al data og materiell retur til Tromsø, organisert og lagret dataene. De geofysiske 
dataene ble importert til relevant programvare og gjennomgikk en kvalitetssjekk. Etter dette ble 
feltkampanjen 2018 vurdert som suksessfull, dataene var av høy nok kvalitet. Utover dette, ble 
det arbeidet videre på den marine delen av prosjektet. Første anmodning om delutbetaling av 
prosjektmidler, samt omprioritering av resterende midler ble innvilget 

Våren 2019 ble det arbeidet videre på den marine delen av prosjektet. Etter hvert påbegyntes 
arbeid med kartlegging av de geofysiske dataene samt laboratoriearbeid og analyser av kjernene 
fra Femmilsjøen. Batymetrien av Austre Nevlingen ble interpolert og gjort klar til publikasjon 
(Kjellman et al. innsendt til Quaternary Science Reviews, februar 2020). Historier fra 
feltarbeidet og arbeidet som geolog ble presentert på temadagen ‘Jenter og Teknologi’ ved UiT 
i Tromsø (bl.a. som en formidlingsfilm, som også er sendt til Svalbards Miljøvernfond). 
Foreløpige resultater ble presentert på workshops og konferanser. Sideløpenes ble det også 
arbeidet på en generell formidlingsvideo. 

Sommeren og høsten 2019 samt våren 2020 ble manuskriptet for den marine delen av prosjektet 
ferdiggjort (Allaart et al. 2020. akseptert manuskript, Boreas). Laboratoriearbeidet med 
kjernene fra Femmilsjøen og kartleggingen av de geofysiske dataene ble ferdiggjort. 
Resultatene ble presentert for fagfeller på en stor internasjonal konferanse i Dublin (INQUA 
2019) samt i Oslo (NGWM 2020) og prosjektet fikk mye positiv respons. Manuskriptskriving 
om selve Femmilsjøen påbegyntes og er i skrivende stund i fokus og ferdiggjøres i april 2020. 
Redigering av formidlingsvideoen er i avsluttende fase. 
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Prosjektet vurderes som velgjennomført og videre resultater av arbeidet vil utkomme i løpet av 
høsten 2020 i form av vitenskapelige artikler, formidlingsartikler, formidlingsvideo, samt en 
PhD-avhandling.  


