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Figur 5. Omtrentlig 
nedtrængning af lys 
ved forskellige bøl-
gelængder i en 
vandsøjle. Rødt lys 
absorberes på lavt 
vand mens blåt lys 
trænger ud på 
dybere vand.
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Figur 4.

Dybdens be-
tydning for 
indholdet af 
protein.

Figur 1. Lyskvantitet og lyskvalitets betydning for indholdet af pigmen-
ter (gennemsnit ± SE. n=5). 

Figur 3. Dybdens betydning for indholdet af pigmenter. 

Figur 2. 

Lyskvantitet 
og lyskvalitets 
betydning for 
indholdet af 
protein (gen-
nemsnit ± SE. 
n=5). 

Diskussion
Den observerede stigning i pigmentkoncentration med aftagende lyskvantitet er veldokumenteret og øger 
algernes lysabsorption under lysbegrænsede vækstforhold9. Lyskvaliteten derimod påvirkede kun indholdet af 
pigmentet β- karoten, der var højest ved rødt lys. Proteinindholdet steg kun svagt med aftagende lyskvantitet og 
den forventede positive effekt af blåt lys blev ikke observeret10. Den direkte sammenhæng mellem proteinind-
hold og dybden hos de indsamlede alger kan derfor også afspejle en højere næringskoncentration med større 
dybde, i højere grad end den direkte effekt af lys. Kun for β-karoten havde dybden signifikant betydning for 
koncentrationen i de indsamlede alger. Dette kan skyldes at forskelle i vandets gennemsigtighed i højere grad 
end vanddybden er afgørende for hvor meget lys der når ned til makroalgerne. Lyssvækkelseskoefficienten 
formodes at variere betydeligt på de forskellige stationer hvor algerne blev indsamlede (ikke målt).  

Perspektiv
Resultaterne indikerer, at der er et potentiale for optimering af både pigment- og proteinkoncentration i dyrke-
de makroalger ved nedsænkning til større dybder umiddelbart inden høstning. Den positive effekt er her set 
efter blot fem dages behandling. 

Vi håber, at vores arbejde kan bidrage til at optimere en fremtidig dansk produktion af makroalger mod et 
højere indhold af protein og pigmenter. 
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Baggrund
Akvakultur er den hurtigst voksende sektor af verdens fødevare produktion. 
Produktionen af foder til opdrætsfisk er afhængig af proteiner fra fisk for at 
imødegå det kritiske minimumskrav til proteinindholdet. Ifølge FN er over 85 % 
af verdens fiskebestande enten fuldt udnyttede, overfiskede eller på grænsen 
til kollaps1. Der er derfor et stigende behov for alternative kilder til protein. En af 
disse kilder kan være dyrkede makroalger2,3. Makroalger kan indeholde over 30 
% protein4 og har derfor potentiale til at erstatte f.eks. soyabønner som protein-
kilde i dyrefoder. Tilmed indeholder makroalger naturlige pigmenter, der kan 
give kødet en eftertragtet farve5.

Ved dyrkning af makroalger, er både lyskvalitet og lyskvantitet afgørende 
faktorer for udbytte og kvalitet af producerede alger6,7. Begge faktorer ændres 
radikalt med dybden (figur 5). 

Metode
Forsøg. Algeskiver (n=5) udstanset fra vækstzonen af fingertang blev placeret 
i beholdere med næringsmedie, og udsat for forskellige lysbehandlinger: 
rødt, blåt og hvidt lys (1,6-40 μmol fotoner m-2 s-1). Efter 5 dage blev koncen-
tration af kvælstof (N) og pigmenter (fucoxanthin, violaxanthin, klorofyl og 
β-karoten) analyseret. 

Indsamling. Pigment- og kvælstofkoncentrationer blev ligeledes analyseret 
på fingertang indsamlet fra forskellige dybder og lokaliteter i Danmark.

Alle biokemiske analyser blev udført på frysetørret og findelt biomasse. 

Vævsindholdet af N blev analyseret vha. en TCD (Thermal Conductivity Detec-
tor), og proteinkoncentrationen blev beregnet ifølge Lourenco et al 20028.

Vævsindholdet af pigmenter blev analyseret vha. HPLC (High Pressure Liquid 
Chromatography) og udregnet i EmPower.

Resultater
I alger fra forsøget ses en signifikant korrelation mellem koncentration af β-karoten og violaxanthin og 
lyskvantiteten. For klorofyl og fucoxanthin er korrelationen ikke signifikant (figur 1). For β-karoten ses også en 
effekt af lysets kvalitet, med en dobbelt så høj koncentration ved rødt lys, som ved blåt lys ved samme intensi-
tet. Proteinindholdet stiger også med stigende lysintensitet (ikke signifikant) (figur 2). 

I det indsamlede fingertang stiger proteinkoncentrationen signifikant med dybden (figur 4), mens der ses en 
svag tendens til stigning i pigmentkoncentrationer med dybden, dog er kun β-karoten signifikant (figur 3).
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