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Dyrkning af brunalgerne Saccharina latissima og Laminaria digitata, er potentielt et middel til at 

nedbringe næringsforurening i indre danske farvande. Brunalger optager næring og producerer 

samtidig protein og sukkerstoffer anvendelige til dyrefoder og energiproduktion, samt andre 

sekundære stoffer af høj værdi for fødevare og medicinalindustri (Bartsch et al, 2008; Stengel et al, 

2011). I dette forsøg undersøges effekten af lys og næringskoncentration på 

bioremedieringspotentialet på hele individer S. latissima og L. digitata,  under naturlige danske 

forhold. 

Hele individer af S. latissima og L. digitata fordeles i 12 udendørs kar i et faktorielt design mellem 

høj/lav næring (8/2 µmol NO3
- 
L

-1
) og højt/lavt lys (100/30 % af naturligt lysindfald) fra oktober-

december 2012. Ved forsøgets start og slut udtages biomasse fra repræsentative individer. 

Biomassen analyseres for indhold af C ogN,, og derudover registreres algernes længde- og 

biomassetilvækst.  

Foreløbige resultater viser, at under høje næringsforhold ses et generelt højt næringsoptag er 

registreret, fulgt af en relativt større længdetilvækst, under høje næringsforhold, hvorimod en 

mindre længdetilvækst er målt under høje lysforhold. 

Vi forventer, at vores resultater giver et realistisk mål for næringsoptaget for S. latissima og L. 

digitata, ved naturlige nærings- og lyskoncentrationer, hvilket kan belyse mulighederne, for at 

bruge dyrkning af disse alger til at forbedre vandmiljøet i næringsbelastede områder i danske 

farvande.  
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