
Kul og kvælstofs betydning for organiske forurenende mikrostoffer i 
vandmiljøer

Vandsektoren kæmper over hele verden, også i Danmark, med vandmangel og adgang til 
drikkevand. Forurening af forskellige vandforsyninger forårsaget af organiske 
mikroorganismer besværliggør muligheden for øget genanvendelse af vand. Organiske 
forurenende mikrostoffer er kemiske forbindelser som medicin, pesticider og biocider som 
findes i jordoverfladen og kystnært vand, som ikke fjernes ved spildevandsrensning, men 
som til stadighed udledes i miljøet. Derfor er forskning nødvendig for til fulde at beskrive 
deres påvirkning på i forskellige vandmiljøer.
Forskerne Pedro N. Carvalho og Ulla E. Bollmann fra Aarhus Universitet, Environmental 
Sciences (AU-ENVS), søgte støtte for at få TOC analyser af organisk kul, som samtidig 
kan måle samlet kvælstof (TN) i vandprøver. De er begge unge forskere, som glæder til at 
starte egne forskningsprojekter og –grupper på Aarhus Universitet. Dette udstyr vil være 
vigtigt for dem for at starte miljøkemiske studier, undersøge forbindelsen og betydningen 
af kul og kvælstof på organiske forurenende mikrostoffer i vandmiljøer:
Pedro N. Carvalho udvikler arbejde inden for optimering af økoteknologi for 
vandbehandling, specielt målrettet mod effektiv fjernelse af organiske forurenende 
mikrostoffer. Biofilm-løsninger på fast leje har en stor overflade af supportmateriale, som 
gør det muligt for mikroorganismer at forbinde sig med hinanden og danne en biofilm. 
Mikroskopiske organismer i biofilm gør det muligt at nedbryde ikke blot typisk organisk kul 
og kvælstof fra spildevand, men også de organiske forurenende mikrostoffer. Kul og 
kvælstof kan være problematiske stoffer til fremme af samlet nedbrydning af organiske 
forurenende mikrostoffer i biofilm.
Ulla E. Bollmann undersøger organiske forurenende mikrostoffers betydning i naturlige 
økosystemer, særligt kystmiljøer. Kul og kvælstof forventes at spille en vigtig rolle i den 
proces. Organisk indhold (kul) i vandet er en kritisk faktor for nedfald af dele, som har 
betydning for deres levetid. Udover biologisk nedbrydning er fotonedbrydning en anden 
kritisk vej for fjernelse eller bibehold af organiske forurenende mikrostoffer i miljøet. For 
bestemte sammensætninger er opløst organisk materiale en vigtig faktor for dannelse af 
reaktive arter ved hjælp af sollyset.
Et 18 måneders projekt (juli 2018 til december 2019) udarbejdet af Pedro Carvalho og Ulla 
Bollmann for at etablere udstyr og udvikle egne studier. Det langsigtede mål for deres 
forskning omfatter i) udvikling af prisbillig og pålidelig teknologi med mulighed for store 
fordele for vandmiljøet og ii) forståelse af betydningen af nuværende forurenere i naturlige 
økosystemer og være rede at sætte ind med regulering eller udvikling af forebyggende 
foranstaltninger. Begge forskningsretninger indeholder omfattende økonomiske og sociale 
forhold, som vil påvirke befolkningen.


