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Mens menneskeheden har travlt med at pumpe 
kulstof ud i atmosfæren, har havet travlt med 
at absorbere det. Kuldioxid er opløseligt i 
havvand, og herfra kan det trænge ind i levende 
organismer. Fytoplankton– mikroskopiske 
havplanter– lever nær havets overflade og 
optager kulstof i deres celler via fotosyntese. 
Ved død eller andre processer i fødekæden 
synker noget af dette kulstof i sidste ende 
ned i det dybe hav, hvor det lagres i havvand 
og havbunds sedimenter. På denne måde 
fungerer havet som et livsvigtigt kulstoflager, 
der i væsentlig grad bremser hastigheden af 
klimaændringer.

Denne effekt kaldes 'den biologiske pumpe' 
"Den biologiske pumpe er den vertikale 
overførsel af fotosyntese-afledt organisk 
materiale fra overfladehavet til det dybe 
hav," siger professor Katsumi Matsumoto 
fra University of Minnesota. "Det betyder, 
at kuldioxid fra atmosfæren flyttes til dybt 
vand, hvor det kan bindes i århundreder eller 
mere. Jo stærkere den biologiske pumpe er, jo 
mere afkøler den det globale klima gennem en 
reduktion af atmosfærisk kuldioxid."

Den hastighed, hvormed dette sker, er 
dog delvis bestemt af de involverede 

fytoplanktonsamfund. Afhængig af 
miljøforhold kan disse fytoplanktonsamfund 
variere betydeligt, hvilket påvirker deres rolle i 
det globale kulstofkredsløb i havene. Katsumi 
arbejder inden for havbiogeokemi og bruger 
computermodeller til at forudsige tilvæksten i 
mængden af  disse mikroskopiske organismer og 
deres globale indflydelse på kulstofkredsløbet 
i havene.

FYTOPLANKTON 
"Alle livsformer gør brug af de samme 
grundingredienser til deres vækst, nemlig 
kulstof (C), nitrogen (N) og fosfor (P)," siger 
Katsumi. "Kulstof er den grundlæggende 
byggesten i celler, nitrogen er en vigtig 
bestanddel i proteiner og fosfor er afgørende 
for nukleinsyrer såsom DNA." Katsumi 
studerer C:N:P-forholdet i fytoplankton- 
med andre ord, hvordan og hvorfor forholdet 
mellem indholdet af de tre elementer varierer i 
disse organismer.

Dette arbejde indebærer at man udfordrer 
en historisk præcedens. "For næsten et 
århundrede siden konstaterede Alfred 
Redfield, at C:N:P-forholdet i havplankton 
var stabilt og meget lig havvands C:N:P-
forhold. Denne observation blev kendt 
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BIOLOGISK PUMPE – havets biologisk 
drevne optagelse og binding af kulstof fra 
atmosfæren Kulstofkredsløb 
KULSTOFCYKLUS -gruppen af 
processer, der involverer omdannelse af 
kulstofforbindelser fra en form til en anden, 
såsom fotosyntese, respiration, forrådnelse 
og forbrænding 

KULSTOFBINDING – processen at optage 
kulstof og lagring af atmosfærisk kuldioxid 

FOTOSYNTESE – den kemiske proces, 
hvorved planter omdanner kuldioxid, vand og 
lys til organiske molekyler 

FYTOPLANKTON – mikroskopiske 
havplanter, der bebor havets overfladevand 

TAKSONOMI– systemet til klassificering af 
organismer
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termisk lagdeling, hvilket betyder at 'lagene' 
i vandet på forskellige dybder blandes 
mindre end før. Mest præcist betyder det, 
at næringsstoffer, der indeholdes i dybere 
lag, er mindre tilbøjelige til at blive bragt op 
til overfladevandet, hvilket igen bevirker, 
at fytoplanktonets miljø indeholder mindre 
mængder tilgængeligt N og P. Baseret på 
Redfield-forholdet alene forventes dette at 
svække den biologiske pumpe væsentligt, for 
uden tilgængeligt N eller P kan fytoplanktonet 
ikke optage C.

Katsumis forskning afslører dog, at dette 
delvist kan opvejes af de andre faktorer 
han har undersøgt og som påvirker C:N:P-
forholdet.  "Lave næringsstofniveauer hæver 
C:N:P-forholdet i celler, hvilket betyder, at 
de optager forholdsmæssigt mere C end N 
eller P," siger Katsumi. "Samtidig begunstiger 
faldende mængde næringsstoffer og stigende 
temperaturer samfund af C-rige fytoplankton 
arter, såsom cyanobakterier.  Disse fysiologiske 
og taksonomiske reaktioner betyder, at selvom 
den biologiske pumpe stadig vil svækkes 
betydeligt hen mod slutningen af århundredet, 
kan den svækkes med 30% mindre end 
forventeligt uden denne information, i et 
normalt fremtidigt opvarmningsscenarie.

som 'Redfieldforholdet' og er en central 
idé i biologisk og kemisk oceanografi,” siger 
Katsumi. "Men de nyeste undersøgelser viser, 
at dette C:N:P-forhold i plankton faktisk kan 
variere betydeligt. Målet med mit projekt er at 
finde en måde at inkorporere denne variation 
i havmodeller og bruge disse modeller til at 
undersøge virkningerne af variationerne på 
havets kulstofkredsløb og det globale klima."

INDFLYDELSE PÅ C:N:P-FORHOLDET 
"Generelt set er styrken af  den biologiske 
pumpe ofte begrænset af tilgængeligheden 
af  næringsstoffer," siger Katsumi. "Ligesom 
haveplanter vokser mere, når de gødes med 
N og P, så gør marint fytoplankton det også." 
Forskning afslører dog, at det er en alt for 
forenklet forklaring, fordi den antager, at 
C:N:P-forholdet forbliver konstant og følger 
Redfield-forholdet. I virkeligheden er det, 
som det ofte er tilfældet, betydelig mere 
kompliceret.

"Min forskning har defineret tre almene 
faktorer, der bestemmer C:N:P-forholdet 
i fytoplankton i forskelligt omfang," siger 
Katsumi. "For individuelle celler bestemmes 
C:N:P-forholdet af tilgængeligheden af  N 
og P, temperatur og lysniveau. For eksempel, 
når P indholdet er lille i det omgivende 
havvand, vil cellerne kompensere og blive 
C-rige og kun bruge P sparsomt." Alligevel 
bliver indholdet mere koncentreret, fordi 
forskellige fytoplanktonarter reagerer på 
disse miljøfaktorer på forskellige måder. 
"Taxonomi er derfor den anden almene 
faktor, der påvirker C:N:P-forholdet. For 
eksempel er cyanobakterier en særlig C-rig 
type fytoplankton, så samfund, hvor disse 
arter dominerer, vil have et højt C:N:P-
forhold." Disse forskellige arters indflydelse 
på den globale biologiske pumpe afhænger af, 
hvor mange de er over hele verden– steder 
med en høj 'produktivitet' (dvs. hvor der er 
masser af fytoplankton til stede) vil yde et 
større bidrag til den globale produktion end 

områder med lav produktivitet. "Således 
er de tre styringsmekanismer fysiologiske, 
taksonomiske og produktivitet," konkluderer 
Katsumi.

AT BYGGE FORHOLDET IND I 
MODELLER 
 "Numeriske modeller af havet er matematiske 
fremstillinger af, hvordan det virkelige hav 
fungerer," siger Katsumi  "For eksempel vil 
vind sætte overfladehavvand i bevægelse og 
generere havstrømme, og der er ligninger, der 
beskriver dette forhold mellem vind og strøm." 
Fysiske og kemiske processer er generelt 
nemmere at udforme, fordi de grundlæggende 
'love', der styrer deres funktion, er bedre 
beskrevet. På den anden side er biologiske 
processer, såsom fytoplanktonproduktivitet, 
mere komplekse og kan ende med at blive 
overforenklede i modeller. Det arbejder 
Katsumi på at ændre. "Mange ligninger der 
vedrører biologiske processer er baseret 
på observationer," siger han. "Jeg studerer 
resultaterne af observationer af havets 
biogeokemi og forsøger at koge dem ned til 
simple ligninger, som jeg derefter indarbejder i 
mine modeller."

I øjeblikket bruges Redfield-forholdet i vid 
udstrækning til at betragte havenes dynamik 
ligesom med kulstofkredsløbet, men som 
det har vist sig, giver dette ikke altid et 
nøjagtigt billede. Nu kan oceanografer bruge 
Katsumis modeller i deres egne modeller til 
at give et mere naturtro billede af klodens 
oceaner. "Mit arbejde giver forskere mulighed 
for at beregne, hvordan C:N:P-forholdet 
i fytoplankton varierer med forskellige 
miljøforhold," siger Katsumi. "Dette kan igen 
medføre mere præcise modeller til beregning 
af, hvordan klimaet var i en fjern fortid, og 
dermed havets reaktioner på nuværende og 
fremtidige klimaændringer." 
OPDAGELSER 
Den igangværende globale opvarmning 
medfører et fænomen i havet kendt som 



SKAB EN KARRIERE INDEN FOR 
OCEANISK BIOGEOKEMI 

•  Der er adskillige organisationer, der kan støtte studerende, 
der ønsker at læse oceanografi eller dertil relaterede 

uddannelser. I USA støtter NOAA Sea Grant studerende på 
vej mod karrierer inden for oceanografi, bl.a. ved at bevilge 

stipendier og praktikophold: seagrant.noaa.gov 

•  Institutet for Jord- og Miljøvidenskab ved University of 
Minnesota, hvor Katsumi arbejder, tilbyder  regelmæssigt 
opsøgende programmer ( cse.umn.edu/esci/initiatives ). 

Katsumi afholder workshops med lokale gymnasier de fleste 
somre, afholder offentlige foredrag og byder studerende 

velkommen til sin forskergruppe for at samarbejde om 'bite-
size projekter'. 

•  Katsumi siger, at en karriere inden for hav-biogeokemi 
sandsynligvis vil være at finde i den akademiske verden 

eller indenfor statslig forskning. Ifølge PayScale er 
gennemsnitslønnen for en oceanograf i USA omkring 

$70.000.

KATSUMIS TOP TIPS 
01  Find en person, der inspirerer dig og er en god 

ROLLEMODEL.

02  Akademisk engagement og aktiv interesse i miljøspørgsmål vil 
forberede dig godt til en karriere inden for oceanografi.

03  Oprethold en sund balance mellem arbejde og privatliv. Dette 
er afgørende vigtigt for at opretholde succes i livet.

VEJEN FRA SKOLEN TIL OCEANISK 
BIOGEOKEMIKER

I betragtning af den oceaniske biogeokemis tværfaglige karakter, 
anbefaler Katsumi, at du gør dig bekendt med det grundlæggende i 
STEM: fysik, kemi, biologi og matematik. På universitetet er kurser 

i oceanografi, geokemi eller geovidenskab yderst nyttige, selvom 
mange andre videnskabelige uddannelser også kan give den nødvendige 

baggrund.

Katsumi forklarer mere om sit forskningsområde 
og sin karriere.

HVAD ER OCEANISK BIOGEOKEMI?
Oceanografi, studiet af oceanerne, er 
meget bredt og tværfagligt. Det omfatter 
fysik (f.eks. havstrømme, varmeindhold), 
kemi (f.eks. grundstofkoncentrationer og 
isotoper i havvand), biologi (f.eks. biologisk 
produktion, mikrobiel respiration) og 
geologi (f.eks. flodtilførsel, sedimentering). 
Oceanisk biogeokemi udgør en delmængde 
af oceanografi, der relaterer til kredsløbet af 
vigtige grundstoffer set i tidsskalaer fra dage 
til årtusinder. Fordi disse cyklusser involverer 
fysiske, kemiske og biologiske processer, er det 
naturligvis tværfagligt.

HVAD INDEBÆRER DIN 
FORSKERKARRIERE?
Som computerkemisk oceanograf udfører 
jeg forskning indenfor vidtfavnende 
emneområder relateret bredt til havets globale 
kulstofkredsløb, og dets forbundethed til 
det globale kulstofsystem. Havene har stor 
indflydelse på atmosfærisk kuldioxid, som er en 

væsentlig drivkraft bag klimaændringer. Min 
forskning involverer arbejde med kvantitativt 
at forstå de vigtige drivkræfter bag det globale 
kulstofkredsløb i havet i tidligere, nuværende og 
fremtidige klimaperioder.

HVAD SYNES DU ER GIVENDE VED 
DIT ARBEJDE?
Oceanisk biogeokemi er yderst relevant for 
globale klimaændringer. Havet absorberer, og 
vil fortsætte med at absorbere, meget af den 
kuldioxid, der frigives ved afbrænding af fossile 
brændstoffer. Forskning indenfor områder som 
f.eks. marin fytoplankton og den biologiske 
pumpe er central for at forstå, hvordan det 
globale kulstofkredsløb fungerer, og hvad det 
betyder for klimaændringernes indvirkning i 
verden.

HVAD ER DET NÆSTE VIL DU 
ARBEJDE MED?
Jeg har to fremtidige retninger i tankerne. For 
det første planlægger jeg at bruge satellitdata til 
eksternt at sætte tal på fytoplanktons C:N:P-
forhold. Dette ville supplere mit teoretiske 
arbejde med data fra den virkelige verden. 

For det andet planlægger jeg at udvide mit 
teoretiske arbejde med fytoplankton til også 
at omfatte zooplankton. Disse mikroskopiske 
dyr spiser fytoplankton og bevæger sig lodret 
gennem oceanernes vandlag, så de er en vigtig 
del af den biologiske pumpe og vil sandsynligvis 
ændre phytoplanktons C:N:P-forhold, når 
fytoplanktonbiomassen synker.

HVILKE OPGAVER VILLE DEN NÆSTE 
GENERATION AF OCEANISKE 
BIOGEOKEMIKERE stå over for?
Det er nødvendigt at nedbryde biologiske 
processer i kvantificerbare mekanismer for at 
beskrive disse processer nøjagtigt, men det 
er mere udfordrende for biologi end for kemi 
og fysik. At afdække ligningerne bag disse 
processer er nøglen. En anden udfordring 
for den næste generation er, hvordan man 
behandler de enorme mængder data, der 
indsamles af fjernsensorer, såsom satellitter 
og autonome bøjer. Disse datasæt vil være 
afgørende for vores forståelse, men kun hvis vi 
kan forstå dem effektivt.

OM OCEANISK BIOGEOKEMI
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Professor Katsumi Matsumoto logger eksternt 
på supercomputing-faciliteter for at skabe global 

oceanisk biogeokemi.

Klorofylkoncentration i havene. Røde områder indikerer høje koncentrationer af fytoplankton, mens blå områder indikerer lave koncentrationer af fytoplankton. Kilde: NASA og SeaWiFS

 HVAD VAR DINE INTERESSER SOM 
BARN?
Jeg har altid været interesseret i naturen. 
Som ung kunne jeg godt lide at vandre med 
min familie og fange insekter med mine 
brødre. Som teenager var jeg bekymret for 
miljøbeskyttelse og naturbevaring.

HVEM INSPIREREDE DIG TIL AT BLIVE 
VIDENSKABSMAND?
Ingen i min familie var videnskabsmænd da jeg 
var barn, så det var ikke en oplagt mulighed. Så 
tog min storebror en videregående uddannelse, 
hvilket også åbnede mine øjne for at læse 
videre. Senere blev jeg inspireret af mine 
geovidenskabsprofessorers dybe viden, såsom 
Tom Webb ved Brown University og Wally 

Broecker ved Columbia University.

HVILKE PERSONLIGE EGENSKABER 
HAR GJORT DIG TIL EN SUCCESFULD 
VIDENSKABSMAND?
Udholdenhed er afgørende. "Genialitet 
består af 1 procent inspiration og 99 procent 
sved," som Thomas Edison sagde, og min 
udholdenhed har nok været den vigtigste årsag 
til de succeser, jeg har haft. Held er ofte også 
involveret, men du skal være udholdende for at 
have heldet med dig.

HVORDAN OVERVINDER DU 
FORHINDRINGER I DIT ARBEJDE?
Igen, gennem udholdenhed. Jeg dedikerer så 
meget tid og så mange kræfter til et problem 

som jeg kan, ofte mens jeg lærer af andre 
omkring mig. Jeg stopper op, hvis jeg mærker 
jeg har skubbet alt for hårdt på, og så vender 
jeg tilbage til problemet efter et stykke tid. Jeg 
er ofte i stand til at overvinde forhindringer 
efter at have gennemgået denne proces et par 
gange, selvom det kan tage et stykke tid!

HVILKE AF DINE 
KARRIEREPRÆSTATIONER ER DU 
INDTIL VIDERE MEST STOLT AF?
Jeg er mest stolt af de udgivelser, som mine 
elever har stået for. Jeg er også stolt af de 
muligheder, jeg får som gæsteprofessor. Under 
foregående sabbatår har jeg forsket i Sydney, 
Hobart, Tokyo og Oxford.

HVORDAN BLEV KATSUMI 
OCEANISK BIOGEOKEMIKER?



VIDEN 
1. Hvad er fytoplankton? 
2. Hvad er havets globale kulstofkredsløb?

FORSTÅELSE 
3.  Kan du forklare betydningen af den biologiske pumpe set i 

sammenhæng med globale klimaændringer? 
4.  Hvorfor er fysiske og kemiske processer nemmere at sætte på formel 

end biologiske processer?

ANSØGNING  
5.  Havets temperaturer stiger under klimaændringer. Hvilken effekt tror 

du, det kan have på den biologiske pumpe? 
6.  Mange forskere hævder, at havet er vigtigere end træer til at binde 

kulstof. Hvorfor tror du det kan være tilfældet?

ANALYSE  
7.  Hvorfor tror du, at Redfield-forholdet fortsat bliver brugt i 

oceanografiske modeller, da det er kendt for at vise en overforenkling? 
8.  Hvordan tror du, at zooplankton (som spiser fytoplankton) kan påvirke 

fytoplanktonets C:N:P-forhold? 
9.  Katsumi nævner brug af satellitdata til at komplementere sine modeller. 

Hvordan tror du, at denne oplysning kunne forbedre hans modeller?

EVALUERING 
10.  Katsumis forskning peger på, at den biologiske pumpe muligvis ikke 

svækkes så meget som tidligere antaget. Tror du, det betyder, at 
verden kan slappe af med hensyn til håndtering af klimaændringer?

SAMTALEEMNER

•  University of Minnesotas Institut for Jord- og 
Miljøvidenskab driver en række opsøgende initiativer, 
såsom symposier for studerende, offentligt tilgængelige 
ressourcer og projekter henvendt til offentligheden der 
kombinerer videnskab og kunst. Find ud af mere her: cse.
umn.edu/esci/initiatives 

•  Denne NASA-artikel giver baggrundsviden om 
fytoplankton og dets betydning, herunder hvordan 
fytoplanktonsamfund kan spores ved hjælp af satellitter: 
 earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Denne video giver baggrundsviden om begrebet 
jerngødskning, en kontroversiel foreslået teknik til at 
forsyne fytoplankton med ekstra næringsstoffer med 
henblik på at fremme kulstofbinding: 
 www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

FLERE RESSOURCER

OCEANISK 

BIOGEOKEMI 

MED PROFESSOR 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Ud fra din egen viden og det du har lært af artiklen, tegn et 
diagram over havets globale kulstofkredsløb. Gør dit diagram 
så anskueligt og interessant som muligt. Sørg for at inkludere: 

• Fotosyntese 
• Fødekæder 
• Overfladevand og dybt vand 
• Marine sedimenter
• Atmosfærisk kulstof 
• Kulstofudledninger 

Når du er færdig med dit diagram, kan du slå nogle eksempler 
op online. Har de inkluderet noget, du ikke har med? Kan du 
supplere dit diagram med noget nyt, som du har lært?

Hvis du har tid, så overvej hvordan havets andre 
næringsstofkredsløb kan se ud. Hvad kan det globale oceans 
nitrogenkredsløb omfatte? Hvordan kan menneskelige 
aktiviteter påvirke det?

AKTIVITETER DU KAN LAVE 

DERHJEMME ELLER I KLASSEN 

cse.umn.edu/esci/initiatives
cse.umn.edu/esci/initiatives
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0


Illustration af hvordan fremtidige havændringer vil påvirke fytoplanktonets C:N:P-forhold. For eksempel vil tilstedeværelsen af fytoplankton, på grund af lagdelingen, være begrænset 
til et tyndere solbelyst øvre lag i havet, hvor det vil være udsat for mere lys. Under øgede lysforhold (4) kan fytoplankton fotosyntetisere hurtigere (mere C) og/eller kræve mindre 

klorofyl (mindre N) og dermed blive mere C-rigt.

Katsumi holder et foredrag om fytoplankton C:N:P i Sydney, Australien.

Kilde: NASA

Katsumi opsætter en vejrstation på en bygnings tagterrasse.
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