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Mens menneskeheten er opptatt med å 
pumpe karbon ut i atmosfæren, er havet 
opptatt med å absorbere det. Karbondioksid 
er løselig i havvann, og herfra kan det finne 
veien inn i levende organismer. Planteplankton 
– mikroskopiske marine planter – lever nær 
havoverflaten og tar opp karbon i cellene 
via fotosyntesen. Gjennom død eller andre 
prosesser i næringskjeden synker noe av dette 
karbonet til slutt ned på havdypet der det 
lagres i sjøvann og sedimenter på havbunnen. 
Havet fungerer dermed som et svært viktig 
karbonlager som spiller en viktig rolle for å 
senke farten på klimaendringene.

Denne effekten er kjent som «den biologiske 
pumpen». «Den biologiske pumpen er den 
vertikale overføringen av organisk materiale fra 
fotosyntesen i høyere vannlag til havdypet», 
sier professor Katsumi Matsumoto ved 
universitetet i Minnesota. «Dette betyr at 
CO2 fra atmosfæren flyttes til havdypet, 
der det kan bli liggende i århundrer eller mer. 
Jo sterkere den biologiske pumpen er, desto 
større er kjøleeffekten på det globale klimaet 
på grunn av mindre CO2 i atmosfæren.»

Hastigheten på denne prosessen bestemmes 
imidlertid delvis av planteplanktonsamfunnene 

som er involvert. Avhengig av miljøforholdene 
kan det være store variasjoner i disse 
planteplanktonsamfunnene, noe som har 
innflytelse på rollen de har i den globale 
karbonsyklusen i havet. Katsumi jobber med 
marin biogeokjemi og bruker datamodeller 
til å forutsi veksten av disse mikroskopiske 
organismene og hvordan de påvirker 
karbonsyklusen i global målestokk.

PLANTEPLANKTON
«Alle former for liv trenger de samme 
grunnleggende ingrediensene for å vokse, 
det vil si karbon (C), nitrogen (N) og fosfor 
(P)», sier Katsumi. «Karbon er den viktigste 
byggesteinen for cellene, nitrogen er en viktig 
bestanddel i proteiner og fosfor trengs til 
nukleinsyrer som DNA.» Katsumi studerer 
CNP-forholdet for planteplankton – med 
andre ord hvordan og hvorfor andelen av disse 
tre stoffene varierer i disse organismene.

Dette arbeidet innebærer at en historisk 
forg jenger må utfordres. «For nesten hundre 
år siden oppdaget Alfred Redfield at forholdet 
mellom karbon, nitrogen og fosfor i marint 
plankton var stabilt og omtrent identisk 
med forholdet mellom de samme stoffene i 
havvann. Denne observasjonen ble kjent som 

SNAKK SOM 
EN MARIN 
BIOGEOKJEMIKER
BIOLOGISK PUMPE – havets biologisk 
drevne fangst og lagring av karbon fra 
atmosfæren

KARBONSYKLUS – prosessene 
som er forbundet med omdanning av 
karbonforbindelser fra en form til en annen, 
som fotosyntese, respirasjon, nedbryting og 
forbrenning

KARBONFANGST – prosessen forbundet 
med fangst og lagring av CO2 fra 
atmosfæren

FOTOSYNTESE – den kjemiske prosessen 
der planter omdanner CO2, vann og lys til 
organiske molekyler

PLANTEPLANKTON – mikroskopiske 
marine planter som lever i havets øvre 
vannlag 

TAKSONOMI – systemet for klassifisering 
av organismer

HAVET HAR EN ENORM KAPASITET TIL Å LAGRE KARBON. DET HAR ABSORBERT 

EN TREDJEDEL AV MENNESKEHETENS UTSLIPP I LØPET AV DE SISTE PAR 

HUNDREÅRENE OG VIL ABSORBERE MYE AV DE FREMTIDIGE UTSLIPPENE. 

PLANTEPLANKTONSAMFUNNENE SPILLER EN SENTRAL ROLLE I HAVETS 

KARBONSYKLUS, DER KARBON FJERNES FRA ATMOSFÆREN OG OVERFØRES 

TIL HAVDYPET FOR LANGSIKTIG LAGRING. PROFESSOR KATSUMI MATSUMOTO 

VED UNIVERSITY OF MINNESOTA I USA BRUKER DATAMODELLER FOR Å FORSTÅ 

DENNE PROSESSEN OG HVILKEN BETYDNING DEN HAR FOR DE GLOBALE 

KLIMAENDRINGENE
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Modellere hvordan CNP-forholdet 
hos marint planteplankton varierer 

avhengig av ulike forhold.
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dybder blander seg mindre enn før. Den 
viktigste følgen av dette er at næringsstoffene 
i dypere vannlag i mindre grad fraktes opp til 
havoverflaten, slik at planteplanktonets miljø 
inneholder mindre N og P. Hvis man bare 
ser på redfieldforholdet, er det forventet at 
dette vil føre til en betydelig svekkelse av den 
biologiske pumpen, fordi planteplanktonet ikke 
er i stand til å fange opp C uten at det finnes 
N eller P.

Katsumis forskning viser imidlertid at dette 
delvis kan bli utlignet av de andre faktorene 
han har undersøkt, og som påvirker CNP-
forholdet. «Lave næringsnivåer gir høyere 
CNP-forhold i cellene, noe som innebærer 
at de fanger opp forholdsvis mer C enn N 
eller P», sier Katsumi. «Samtidig er lavere 
næringsinnhold og høyere temperaturer 
gunstig for C-rike planteplanktonarter, som 
blant annet cyanobakterier.» Disse fysiologiske 
og taksonomiske responsene betyr at den 
biologiske pumpen, til tross for at den vil være 
betydelig svekket i slutten av århundret, kan 
bli 30 % mindre svekket enn det man kunne 
forvente uten denne informasjonen i et vanlig 
scenario for fremtidig oppvarming.

«redfieldforholdet» og er en sentral idé innen 
biologisk og kjemisk oseanografi», forteller 
Katsumi. «I det siste har vi imidlertid sett 
at redfieldforholdet i plankton kan ha store 
variasjoner. Målet med dette prosjektet er 
å finne ut hvordan vi kan inkorporere denne 
variasjonen i havmodeller, og å bruke disse 
modellene til å undersøke hvilken betydning 
variasjonene har for karbonsyklusen i havet og 
det globale klimaet.»

INNFLYTELSE PÅ 
REDFIELDFORHOLDET
«Generelt begrenses ofte styrken til 
den biologiske pumpen av tilgangen på 
næringsmidler», sier Katsumi. «Akkurat som 
hageplanter vokser mer når de g jødsles med N 
og P, skjer det samme med planteplankton.» 
Forskningen viser imidlertid at dette er en 
svært forenklet forklaring, fordi den antar 
at CNP-forholdet forblir konstant og følger 
redfieldforholdet. I virkeligheten er det, slik det 
ofte er, langt mer komplisert.

«Min forskning har avdekket tre viktige 
faktorer som bestemmer CNP-forholdet i 
planteplankton i ulikt omfang,» sier Katsumi. 
«I enkeltceller bestemmes CNP-forholdet av 
tilg jengeligheten av N og P, temperatur og 
lysmengde. Når det for eksempel er lite P i 
havvannet rundt, vil cellene kompensere og bli 
rike på C, og være sparsomme med bruken av 
P.» Det blir imidlertid mer komplisert, fordi 
ulike arter av planteplankton responderer ulikt 
på disse miljøfaktorene. «Taksonomi er derfor 
den andre viktige faktoren som påvirker CNP-
forholdet. Cyanobakterier er for eksempel en 
type planteplankton som er særlig rike på C, og 
miljøer der disse artene dominerer vil dermed 
ha et høyt CNP-forhold.» Hvilken effekt 
disse ulike artene har på den globale biologiske 
pumpen avhenger av hvor høye forekomstene 
er rundt omkring i verden – steder med høy 
«produksjon» (dvs. mye planteplankton) 
bidrar mer til den globale produksjonen enn 

områder der produksjonen er lavere. «De tre 
faktorene er dermed fysiologi, taksonomi og 
produktivitet», konkluderer Katsumi.

BYGGE FORHOLDET INN I MODELLER
«Numeriske modeller av havet er matematiske 
g jengivelser av hvordan havet egentlig 
fungerer,» sier Katsumi. «For eksempel 
vil vindene bevege vannet i havoverflaten 
slik at det oppstår havstrømmer, og det 
finnes ligninger som uttrykker dette 
forholdet mellom vind og strøm.» Fysiske 
og kjemiske prosesser er generelt enklere 
å modellere, fordi vi har bedre forståelse 
av de fundamentale «lovene» som 
bestemmer hvordan de fungerer. Biologiske 
prosesser, derimot, som produksjonen av 
planteplankton, er mer komplekse og kan 
ofte bli overforenklet i modeller. Dette er 
noe Katsumi jobber med å endre. «Mange 
ligninger for biologiske prosesser er basert 
på observasjoner», sier han. «Jeg studerer 
resultatene av observasjonsundersøkelsene 
innen biogeokjemi og prøver å omsette dem til 
enkle ligninger, som jeg deretter inkorporerer i 
modellene mine.»

I dag er det vanlig å bruke redfieldforholdet 
for å modellere atferden i havet, for eksempel 
karbonsyklusen, men dette gir, som vi har 
sett, ikke alltid en nøyaktig g jengivelse. Nå 
kan oseanografene bruke Katsumis modeller 
i sine egne modeller for å få et mer realistisk 
bilde av det globale havet. «Arbeidet mitt g jør 
at forskerne kan estimere hvordan CNP-
forholdet hos planteplankton varierer i takt 
med ulike miljøbetingelser», sier Katsumi. 
«Dette kan deretter gi mer nøyaktige modeller 
for å estimere hvordan klimaet var i fjern 
fortid og hvordan havet responderer på dagens 
og morgendagens klimaendringer.» 
FUNN
Den pågående globale oppvarmingen skaper en 
effekt i havet som kalles termisk stratifisering, 
som betyr at de ulike «vannlagene» i ulike 



JOBB INNEN MARIN 
BIOGEOKJEMI

•  Studenter som ønsker å studere oseanografi eller relaterte 
fag kan få støtte fra flere ulike organer. I USA gir NOAA 
Sea Grant støtte til studenter som tar sikte på en karriere 

innen oseanografi, blant annet ved å tilby stipender og 
praktikantopphold: seagrant.noaa.gov

•  Department of Earth and Environmental Sciences ved 
University of Minnesota, der Katsumi jobber, tilbyr 

regelmessige utvekslingsprogrammer (cse.umn.edu/esci/
initiatives). Katsumi holder seminarer ved lokale videregående 

skoler i de fleste sommerferier, holder åpne forelesninger 
og ønsker studenter på lavere nivåer velkommen til 

forskningsgruppen for å samarbeide i småprosjekter. 

•  Katsumi sier at en karriere innen marin biogeokjemi mest 
sannsynlig vil være innenfor akademia eller statlig forskning. 
Ifølge PayScale er g jennomsnittslønnen for en oseanograf i 

USA rundt 70 000 USD.

KATSUMIS BESTE TIPS

01   Finn noen som inspirerer deg og som er en god rollemodell.

02   Å være faglig engasjert og ha aktiv interesse for miljøspørsmål 
vil være et godt utgangspunkt for en karriere innen 
oseanografi.

03   Sørg for god balanse mellom jobb og fritid. Dette er 
avg jørende for å lykkes i livet over tid.

VEIEN FRA SKOLEN TIL Å BLI MARIN 
BIOGEOKJEMIKER

Marin biogeokjemi er et tverrfaglig felt, og Katsumi anbefaler derfor 
at man har et godt grunnlag i de grunnleggende realfagene: fysikk, 
kjemi, biologi og matematikk. På universitetet er fag i oseanografi, 

geokjemi eller geovitenskap svært nyttige, men det er også mange andre 
vitenskapelige grader som kan gi den nødvendige bakgrunnen.

Katsumi forklarer mer om forskningsfeltet og 
karrieren.

HVA ER MARIN BIOGEOKJEMI?
Oseanografi, studiet av havet, er svært 
vidt og tverrfaglig. Det omfatter fysikk 
(f.eks. havstrømmer, varmeinnhold), kjemi 
(f.eks. elementkonsentrasjoner og isotoper i 
havvann), biologi (f.eks. biologisk produksjon, 
mikrobiell respirasjon) og geologi (f.eks. 
elveutløp, sedimentering). Marin biogeokjemi 
er et underområde av oseanografien som tar 
for seg syklusen til viktige elementer på en 
tidsskala som går fra dager til årtusener. Fordi 
disse syklusene involverer fysiske, kjemiske 
og biologiske prosesser, er området naturlig 
tverrfaglig.

HVA GÅR JOBBEN SOM FORSKER UT 
PÅ?
Som kjemisk oseanograf driver jeg med 
forskning om vidtfavnende temaer knyttet 
til den globale karbonsyklusen i havet og 
hvordan den henger sammen med det globale 
karbonsystemet. Havene har stor betydning 
for CO2-innholdet i atmosfæren, som er 

den viktigste driveren for klimaendringene. 
I forskningen jobber jeg for å få kvantitativ 
forståelse av de viktige driverne og deres 
betydning for den globale karbonsyklusen i 
havet for klimaet før, nå og i fremtiden.

HVA SYNES DU ER GIVENDE I 
ARBEIDET?
Marin biogeokjemi er svært relevant for de 
globale klimaendringene. Havet tar opp, og vil 
fortsette å ta opp, mye av CO2-utslippene 
som stammer fra forbrenning av fossile 
brennstoffer. Forskning på områder som marint 
planteplankton og den biologiske pumpen 
er sentralt for å forstå hvordan den globale 
karbonsyklusen fungerer og hva dette betyr for 
hvordan klimaendringene kommer til å påvirke 
verden.

HVA KOMMER DU TIL Å JOBBE MED 
VIDERE?
Jeg har to retninger for fremtiden. For det 
første har jeg tenkt å bruke satellittdata 
for å avstandskvantifisere CNP-forholdet 
i planteplankton. Dette ville være et 
tilskudd til de teoretiske modelleringene 

med data fra virkelig miljø. For det andre 
har jeg planer om å utvide det teoretiske 
arbeidet med planteplankton til også å 
omfatte dyreplankton. Disse mikroskopiske 
dyrene spiser planteplankton og beveger 
seg vertikalt g jennom vannlagene i havet. 
De er derfor en viktig del av den biologiske 
pumpen og vil sannsynligvis endre CNP-
forholdet hos planteplankton etter hvert som 
planteplanktonets biomasse synker.

HVILKE PROBLEMER VIL 
NESTE GENERASJONS MARINE 
BIOGEOKJEMIKERE STÅ OVERFOR?
Vi må bryte ned de biologiske prosessene til 
kvantifiserbare mekanismer for å få nøyaktige 
modeller av disse prosessene, men dette er 
mer krevende for biologi enn for kjemi og 
fysikk. Nøkkelen er å finne ligningene bak disse 
prosessene. En annen utfordring for neste 
generasjon er hvordan man skal behandle de 
enorme datamengdene som samles inn av 
sensorer som satellitter og autonome bøyer. 
Disse datasettene vil være avg jørende for 
forståelsen, men bare hvis vi klarer å bruke dem 
effektivt.

OM MARIN BIOGEOKJEMI
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Professor Katsumi Matsumoto fjernlogger inn på 
superdatabehandlingsanlegg for å modellere marin 

biogeokjemi.

Klorofyllkonsentrasjonen i havet. De røde områdene viser høye konsentrasjoner av planteplankton, mens de blå områdene viser lave konsentrasjoner av planteplankton. Kilde: NASA og 
SeaWifS

HVILKE INTERESSER HADDE DU SOM 
BARN?
Jeg har alltid vært interessert i naturen. Som 
liten likte jeg å gå på tur med familien og 
fange insekter sammen med brødrene mine. 
I tenårene ble jeg opptatt av å beskytte og 
bevare miljøet.

HVEM INSPIRERTE DEG TIL Å BLI 
FORSKER?
Ingen i familien var forskere da jeg vokste 
opp, så det var ikke noe jeg tenkte på. Men 
så tok min eldre bror en høyere grad, noe 
som g jorde at jeg fikk øynene opp for høyere 
utdanning. Senere ble jeg inspirert av den 
store kunnskapen til professorene jeg hadde 
i geovitenskap, som Tom Webb ved Brown 

University og Wally Broecker ved Columbia 
University.

HVILKE PERSONLIGE EGENSKAPER 
HAR GJORT AT DU HAR LYKKES SOM 
FORSKER?
Utholdenhet er avg jørende. «Genialitet 
er 1 prosent inspirasjon og 99 prosent 
perspirasjon», som Thomas Edison uttrykte 
det, og utholdenhet er sannsynligvis den 
viktigste årsaken til at jeg har lykkes. Det 
handler ofte om litt flaks også, men man 
trenger utholdenhet for å ha flaks.

HVORDAN OVERVINNER DU 
HINDRINGER I ARBEIDET?
Ig jen, det handler om utholdenhet. Jeg bruker 

mest mulig tid og krefter på et problem, 
ofte mens jeg lærer av andre rundt meg. Jeg 
stopper hvis jeg føler at jeg har prøvd alt jeg 
kan, og så kommer jeg tilbake til problemet 
etter en stund. Etter å ha g jort dette noen 
ganger klarer jeg ofte å forsere hindringene, 
selv om det kan ta litt tid!

HVA ER DU ALLER MEST STOLT OVER 
Å HA OPPNÅDD HITTIL?
Jeg er mest stolt over publikasjonene som blir 
skrevet under ledelse av studentene mine. 
Jeg er også stolt av mulighetene jeg får som 
g jesteprofessor. Under tidligere sabbatsår har 
jeg forsket i Sydney, Hobart, Tokyo og Oxford.

HVORDAN BLE KATSUMI 
MARIN BIOGEOKJEMIKER?



KUNNSKAP 
1. Hva er planteplankton?
2. Hva er den globale karbonsyklusen i havet?

FORSTÅELSE 
3.  Kan du forklare hvilken betydning den biologiske pumpen har for de 

globale klimaendringene?
4.  Hvorfor er fysiske og kjemiske prosesser enklere å modellere en 

biologiske prosesser?

BRUKE KUNNSKAPEN 
5.  Havtemperaturene øker under klimaendringene. Hvilken innflytelse 

tror du dette kan ha på den biologiske pumpen?
6.  Mange forskere mener at havet er viktigere for karbonlagringen enn 

trær. Hvorfor tror du det kan være slik?

ANALYSE 
7.  Hvorfor tror du redfieldforholdet fortsatt brukes i oseanografiske 

modeller, når man vet at det er en overforenkling?
8.  Hvordan tror du at dyreplankton (som spiser planteplankton) kan 

påvirke CNP-forholdet hos planteplankton?
9.  Katsumi nevner bruk av satellittdata for å komplettere modellene. 

Hvordan tror disse opplysningene kan g jøre modellene hans bedre?

EVALUERING 
10.  Katsumis forskning tyder på at den biologiske pumpen muligens ikke 

svekkes i så stor grad som tidligere antatt. Tror du dette betyr at 
verden kan slappe av med tanke på å jobbe med klimaendringene?

INFORMASJONSPUNKTER

•  Earth and Environmental Sciences Department ved 
University of Minnesota har en rekke initiativer rettet 
mot omverdenen, blant annet studentsymposier, 
offentlig tilg jengelige ressurser og prosjekter rettet mot 
offentligheten der man kombinerer vitenskap og kunst. Les 
mer her: cse.umn.edu/esci/initiatives

•  Denne artikkelen fra NASA gir bakgrunnsinformasjon 
om planteplankton og dets betydning, og hvordan 
planteplanktonsamfunnene kan spores med bruk av 
satellitt: 
earthobservatory.nasa.gov/features/Phytoplankton 

•  Denne videoen gir bakgrunnskunnskap om konseptet 
jernfertilisering, en kontroversiell teknikk som har vært 
foreslått for å tilføre ekstra næring til planteplankton for å 
stimulere karbonfangsten: 
www.youtube.com/watch?v=8ZO9M1_CJD0

FLERE RESSURSER

MARIN 
BIOGEOKJEMI 

MED PROFESSOR 

KATSUMI 

MATSUMOTO

Tegn et diagram som viser den globale marine 
karbonsyklusen, basert på dine egne kunnskaper og det du 
har lært av denne artikkelen. Gjør diagrammet så tydelig og 
engasjerende som mulig. Pass på å få med:

• fotosyntesen
• næringskjeder
• overflatevann og dypt vann
• havavsetninger
• atmosfærisk karbon
• karbonutslipp

Når diagrammet er ferdig, finner du noen eksempler på 
nettet. Har de tatt med noe du ikke har med? Kan du 
supplere diagrammet med noe du har lært?

Hvis du har tid, kan du tenke over hvordan andre 
næringssykluser i havet kan se ut. Hva kan den globale 
nitrogensyklusen i havet bestå av? Hvordan kan 
menneskelige aktiviteter påvirke den?

AKTIVITETER DU KAN GJØRE 

HJEMME ELLER I KLASSEROMMET

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


Illustrasjon av hvordan fremtidige havendringer vil påvirke CNP-forholdet hos planteplankton. På grunn av stratifisering vil planteplankton for eksempel bli henvist til et tynnere lag 
øverst i havet der solen kommer til, og eksponeres dermed for mer lys. Ved mer lys (4) kan planteplanktonets fotosyntese gå raskere (mer C) og/eller trenge mindre klorofyll (mindre 

N) og dermed bli rikere på C.

Katsumi holder en forelesning om CNP i planteplankton i Sydney i Australia.

Kilde: NASA

Katsumi setter opp en værstasjon på taket av en bygning.
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