
Omsætning af næringsstoffer i verdenshavene – betydning af 

organisk bundne næringsstoffer for produktivitet i oceanerne 

Ph.d.-projektets formål er at bidrage til forståelsen af, hvordan særlige næringsstoffer i 

oceanerne kan styre produktionen af mikroskopiske planktonalger, der svæver i vandet. 

Planktonalger er grundlaget for oceanernes fødenet, og de har stor betydning for havets 

optagelse af kuldioxid (CO2) fra atmosfæren.  

Organisk bundne næringsstoffer 

Projektet handler om de hidtil upåagtede næringsstoffer, bestående af nitrogen og 

fosfor, der er bundet i organiske stoffer. Traditionelt har man fokuseret på 

undersøgelser af uorganiske næringsstoffer der er opløst  i vandet, som for eksempel 

fosfat og nitrat, da det kun er disse former for næringsstoffer, der umiddelbart kan 

optages af planktonalgerne. Der findes dog også store mængder næringsstoffer, der er 

bundet i opløste organiske stoffer. Men disse er ikke tilgængelige for algerne med 

undtagelse af særlig små molekyler. Kun når disse opløste organiske stoffer nedbrydes 

mikrobielt eller fotokemisk frigøres næringsstofferne, som algerne så kan optage. 

Tidligere troede man at disse organiske stoffer var meget stabile stoffer, men ny 

forskning har vist, at der sker en rimelig hurtig dannelse og nedbrydning,  og at disse 

processer spiller en nøglerolle i oceanernes næringsstofomsætning.   

Hvordan måles disse processer? 

Nye, yderst følsomme teknikker, som jeg selv har været med til at udvikle en af under 

ophold i USA, kan føre til konkrete målinger af disse processer. Herved har jeg 

oparbejdet et stort datasæt på tværs af Atlanterhavet med målinger af nitrat, nitrit og 

fosfat efter deltagelse i to amerikanske GEOTRACES-togter (figur 1). 



 

Figur 1. US GEOTRACES 2010 og 2011 

 

Ligeledes har jeg fået stillet et stort, datasæt til min rådighed med ammoniummålinger 

fra den 3. danske Galathea ekspedition (2006-2007). Ammonium er nemlig det første 

produkt fra nedbrydning af de opløste organiske næringsstoffer og et nærmere 

kendskab til fordeling af ammonium i oceanerne er derfor vigtig (figur 2).  

 

Figur 2. Galathea 3 ekspeditionen (2006-07) var en unik, oceanografisk mulighed for at 
indsamle vandprøver på tværs af geografiske og klimatiske områder. Fra Jørgensen et 
al. 2011 
 

 



Perspektivet 

Grundideen i ph.d.-projektet er at kombinere en dybtgående analyse af disse unikke 

datasæt i en forståelse af de processer, som styrer tilførslerne af næringsstoffer til 

planktonalgernes vækst i de åbne oceaner.  Denne øgede forståelse er helt central i 

udviklingen af de matematiske modeller, som ligger til grund for forudsigelser af Jordens 

kulstofkredsløb og fremtidens klima. 


