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Projektet ”Bobler i Sydgrønland” har undersøgt den varme kilde i Uu-
nartoq, hvor formålet var kvantificere indholdet af sporgrundstoffer for 
kemi og radioaktivitet for at kunne opnå viden om kildens oprindelse og 
evt. sundhedspåvirkning.  
 
Oprindelsen af de varme kilder er forholdsvis uudforsket; eneste viden-
skabelige artikel om kilderne er af Persoz et al. (1972), der lavede under-
søgelser af vandtemperaturer, kemi samt gasindhold fra de varme kilder. 
Studiet kortlagde dog ikke en egentlig årsag til det varme vand, men fo-
reslog, at det var en blanding af meteorisk vand og saltvand.  
Der er ikke ny magmatisk eller vulkansk aktivitet i området. Der blev i 
det aktuelle projekt i 2021 målt med geigertæller for den sam-lede α-, β- 
og γ-stråling, og vandprøver blev analyseret for total α-aktivitet, total β-
aktivitet og tritium-aktivitet på akkrediteret kommerci-elt laboratorium 
(Eurofins). Der kunne ikke detekteres radioaktivitetspa-rametre i ”rene 
vandprøver”. I en prøve med lidt bundslam fra kilden var forhøjet niveau 
af total α-aktivitet og total β-aktivitet (begge ca. 36 bq/L svarende til hhv. 
ca. 300 og 100 gange detektionsgrænsen). Der blev endvidere lavet ke-
miske analyser af vandprøver samlet fra kilderne, samt fra en løbende 
kilde nord for Uunartoq. De nye kemiske analyser viser nogenlunde 
samme værdier som i 1972.  Der er forhøjede koncentrationer af salte 
(anioner og kationer) af kalium, chlorid, flourid, bromid, natrium, cal-
cium, magnesium, sulfat og opløste gasser af helium, argon, nitrogen og 
oxygen. I det aktuelle projekt ”Bobler i Sydgrønland” tolker forskerne 
fra GEUS data således, at de forhøjede koncentrationer af salte og gasser 
skyldes radioaktivt henfald og opløsning af mineraler i undergrunden, 
ved blanding af meteorisk vand i dybden. Der findes adskillige magma-
tiske intrusioner i Sydgrønlands undergrund, som indeholder radioaktive 
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mineraler. Når de radioaktive mineraler henfalder, skaber det varme, 
hvormed det cirkulerende meteoriske vand bliver opvarmet. Radioaktive 
mineraler kan frigive helium, argon og nitrogen.  
 
Der blev ikke målt forhøjet radioaktiv stråling ved de varme kilder, og 
der er dermed ikke noget, der giver grund til bekymring. Der er i dette 
projekt ikke fundet noget, der peger på, at de varme kilder kan have no-
gen umiddelbar negativ sundhedspåvirkning. De mange salte i vandet 
kan dog muligvis have en desinficerende effekt. Kildens vand bør ikke 
anvendes som drikkevand. Der findes flere internationale lokaliteter med 
varme kilder dannet på tilsvarende måde, som også anvendes til badning.   
 
Geolog/forsker Majken D. Poulsen og chefkonsulent Kisser Thorsøe fra 
GEUS besøgte sammen med Aviaq Dahl og Simigaq Kleist fra GUX Qa-
qortoq den varme kilde ved Uunartoq den 29. juni 2021.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



481082 Bobler i Sydgrønland

2021

Timer
Forbrug Timesatser Lønudgift

Christina Rosenberg Lynge 3 363.96 1,091.88
Annette Elisabeth Rosenbom 0.5 492.18 227.97
Majken Djurhuus Poulsen 19.5 341 6,649.50
Kisser Thorsøe 46.25 550.9 25,479.14
Christian Nyrop Albers 5.5 455.94 2,507.67
Diogo Raeymaekers Namorado Rosa 2 486.47 973.54

76.75 36,929.70

Drift 44,506.87     

TOTAL 2021 81,436.57    



481082 Bobler i Sydgrønland

2022

Timer
Forbrug Timesatser Lønudgift

Christian Nyrop Albers - MTIME00 1 455.94 455.94
Diogo Raeymaekers Namorado Rosa - MTIME 5.5 486.77 2,677.24
Kisser Thorsøe - MTIME00 3.75 550.9 2,065.88
Majken Djurhuus Poulsen - MTIME00 8 341 2,728.00

18.25 7,927.05

Drift

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 0.00

TOTAL 2022 7,927.05



481082 Bobler i Sydgrønland

Timer samlet (2021-2022)
Forbrug Lønudgift

2021 76.75 36,929.70
2022 18.25 7,927.05

95 44,856.75

Drift

2021 44,506.87
2022 0.00

44,506.87

GRAND TOTAL 89,363.62
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