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Figur 1. Vækstraten for sukkertang. 
Grafen viser middelværdien (n=3) ± S.E. 
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Figur 2. Optagsraten af kvælstof. 
Grafen viser middelværdien (n=3) ± S.E.
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Figur 3. Effektiviteten for nitrat-fjer-
nelsen. Grafen viser middelværdien 
(n=3) ± S.E.
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Figur 4. N-indhold for behandlinger-
ne. Grafen viser middelværdien (n=3) 
± S.E.
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Figur 5. Optagsrate for fosfat. 
Grafen viser middelværdien (n=3) 
± S.E.
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Figur 6. Effektiviteten for fosfat-fjer-
nelse. Grafen viser middelværdien 
(n=3) ± S.E.

Simple Regression  P-værdi
Salinitet * vækstrate 0,24
Salinitet * NOR-NO3 0,84
Næring* vækstrate 0,0002 (*)
Næring* NO3 optagsrate 0,000 (*)
Næring* PO4 optagsrate 0,000 (*)
Lys* behandling 0,0108 (*)
Lys* vækstrate 0,10
Lys* NO3 optagsrate 0,35
Lys* PO4 optagsrate 0,42
Multiple Regression  
Vækstrate (*) R2 =0,49
 Salinitet 0,12
 Næring 0,001 (*)
Vækstrate (*) R2 =0,28
 Salinitet 0,022 (*)
 Lys 0,011 (*)
Vækstrate (*) R2 = 0,62
 Salinitet 0,0089 (*)
 Næring 0,0002 (*)
 Lys  0,0114 (*)
NOR-NO3 (*) R2 = 0,89
 Salinitet 0,69
 Næring 0,000 (*)
 Lys 0,89
NOR-PO4 (*) R2 = 0,94
 Salinitet 0,301
 Næring 0,000 (*)
 Lys 0,655
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Formål
Formålet er at undersøge sukkertangs (Saccharina latissima) 
næringsoptagsrate (NOR) og effektivitet af næringsfjernelse 
(NRE %) ved steady state vækst.

Introduktion
Makroalger optager næringsstoffer gennem deres vækst og næringsstofferne fjernes fra økosystemet ved høst [4]. Derfor kan 
makroalgernes biomasse udnyttes i Danmark som virkemiddel mod kystnær næringsforurening og som en bæredygtig og genan-
vendelig biomasseressource. Både biomassen og selve næringsfjernelsen kan indgå i en økonomisk værdikæde [5]. I danske farvan-
de er der store forskelle i salinitet og næringskoncentrationer, og begge disse faktorer påvirker væksten hos makroalger. Det er 
derfor vigtigt at identificere effekten af næringskoncentration og salinitet ved udvælgelse af dyrkningsområder. 

Her vurderes effekten af salinitet og nærings-koncentration på vækst, N-indhold, næringsoptagsrate (NOR), effektiviteten af 
nærings-fjernelse (NRE %) i et fire ugers interaktionsforsøg. Forsøget er en del af et større miljøprojekt, som skal belyse potentialet 
for produktion af biomasse og fjernelse af næring ved dyrkning af brunalger i danske farvande.

Metoder & Materialer 
Forsøgsmateriale. Sukkertang (S. latissima) af forskellige 
størrelser hentes fra 2-3 m dybde i Aarhus bugt og 
udstansninger (Ø=2 cm) tilvænnes forsøgsbetingelser-
ne: 3 saliniteter i 24 dage, lys: 140 ± 5 μE (16:8 (L:D)), 10°C. 
I 12 dage ni eksperimentelle behandlinger: tre salinite-
ter: (15, 20, 30 ‰), tre næringskoncentrationer PO4;NO3 
(μM); lav (0,43;5), mellem (0,56;15), høj (1,4; 50).

Forsøget. De tilvænnede skiver af sukkertang blev udsat 
for de forskellige behandlinger i ni dage (n=3). Biomas-
se-densitet ca. 2,5 g/L. En luftsten gav konstant omrø-
ring. Dyrkningsmedie blev udskiftet hver dag og vand-
prøver til næringsstofanalyse blev taget før og efter 
vandskifte. 

Resultater
Dette studie estimerede vækstraten 
for sukkertang ved steady state til 
0,3 til 0,73 (%-d-1), NOR(N) til 0,311 ± 
0,012; 2,67 ± 0,318 (μmol N/gDW/
time), NOR(P) til 0,0019 ± 0,0005; 
0,057 ± 0,0057 (μmol P/gDW/time), 
NRE(%)(N) til 66 ± 2 %; 97 ± 4 %, 
NRE(%)(P) til 5 ± 1 %; 58 ± 1 %. Lys-
mængden varierede mellem be-
handlinger og indgik i statistikken. 
Næringskoncentrationen havde sig-
nifikant effekt på vækstraten (Figur 1) 
og optagsrate for N og P som enkelt-
faktor (Figur 2 og 4), (p-værdi <0,05). 
Interaktionen mellem næring, salini-
tet og lys havde signifikant effekt på 
vækstraten (P-værdi <0,05), men kun 
næring havde signifikant effekt. Lige-
ledes havde kun næring signifikant 
effekt på NOR(N, P) (Figur 2 og 5). NRE 
% viste en tendens til at aftage med 
nitrat-koncentrationen, men at stige 
med fosfat-koncentrationen (Figur 4 
og 6).

Diskussion 
Litteraturen viser stor variation indenfor NOR og NRE % hos store brunalger, hvilket især må tilskrives afgørende forskelle i brugte 
metoder samt artsforskelle. Vores vækstrater og NOR ligger i den lave ende af, hvad tidligere studier viser. Vores NRE er høje: (L. 
japonica) NOR(N) fra 0.54 ± 0.033 til 270 ± 17.35 μmol N/gDW/time; NORMax(P) 0,83 μmol P/gDW/time; NRE(N) 44 % NRE(P) 40 % [6]. (S. 
latissima) NOR(N) på 10.4 μmol N/gDW/time og NRE(N) på 26-40 % [3]. (S. latissima) NORMax(N) på 4,6-10.6 μmol N/gDW/time [1] (Unda-
ria pinnatifida) NRE(NH4, P) på 70-90 % og 32-82 % [2]. Forskelle mellem vores resultater og de nævnte studier kan skyldes, at vi under-
søger en steady state situation og andre studier beskriver effekten af næringsberigelse på næringsbegrænsede alger og estimerer 
de fysiologiske responser indenfor 1-4 timer, hvilket har begrænset relevans for estimering af næringsfjernelse under stabile forhold.

Perspektivering
Ved udvælgelse af dyrkningsområder bør prioriteres områder med relativt -høje næringskoncentrationer, da det både øger vækstra-
ten, N-indholdet og optagsraten for næring, hvilket har potentiel økonomisk værdi i forhold til biomasseanvendelse (protein), og 
udnyttelsen af algedyrkning til fjernelse af kvælstof. Saliniteten (15-30 ‰) havde ingen betydning for vækstraten eller næringsop-
tag, og behøver derfor ikke vægte tungt i valg af dyrkningssteder. 

Statistik

Analyse. Nitratanalyse; VCl3-metoden. Fosfatanalyse; 
spektrofotometrisk. Næringsoptagsrate (NOR) 
(μmol*DW-1 h-1) = C0 – Ct * vol/DW * tid, NRE% = 
100(100-(C0-Ct), N-indhold: Elementanalyse på Thermal 
Conductivity Detector (TCD).  

Statistik. I test for effekt af næring, salinitet og lys på 
vækstrate og NOR(N,P) anvendes Simple og Multiple 
Regression, (Statsgraphics Centurion). 

Tak til Vandsektorens Teknologiudviklingsfond. 


