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Artikel i biologforbundets blad Kaskelot nr. 114, s. 2-19, 1997 (gengivet uden fotografier) 
 

 Kertinge Nor: 
Næringsstofdynamik og biologisk struktur i en lavvandet fjord 

 
 H. U. Riisgård, C. Jürgensen & F. Østergaard Andersen 
 
Kertinge Nor på Nordfyn er et ustabilt, overgødsket økosystem i hvilket samspillet mellem 
filtrerende organismer og frigivelse af næringsstoffer fra bunden bestemmer den biologiske 
struktur. Ved udgangen af 1989 blev udledningen af spildevand drastisk reduceret. Hvilken effekt 
havde det? Et forskningsprojekt har beskrevet det usædvanlige økosystem og fulgt udviklingen. 
 
Undersøgelser i Kertinge Nor 
 
Kertinge Nor er den inderste del af et fjordsystem, der også omfatter Kerteminde Fjord (fig. 1). 
Fjordsystemet dækker et areal på 8,5 km2 og har en gennemsnitlig vanddybde på omkring 2 m og 
en maksimal dybde på 8 m. Ved udgangen af 1989 blev tilførselen af kvælstof og fosfor til 
fjordsystemet Kertinge Nor/Kerteminde Fjord reduceret med henholdsvis 45 og 78 %, fordi 
spildevandsudledningerne fra Munkebo og Kerteminde blev standset. Den markante reduktion i  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1 Fjordsystemet Kertinge 
Nor/Kerteminde Fjord. På figuren er vist 
de 2 prøvetagningsstationer i Fig. 1. 
Kertinge Nor samt udledningssteder 
(pile) og mængden af spildevand (PE = 
personækvivalent) udledt til 
fjordsystemet før stoppet for spildevand 
ved udgangen af 1989. Vanddybderne 
(meter) indtegnet på figuren. 
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belastningen med næringsstoffer gjorde fjordsystemet særlig egnet til miljøstudier. Desuden 
gjorde en kombination af usædvanlig klart vand, tykke trådalgemåtter, utallige små vandmænd 
samt tætte bestande af bundlevende søpunge i Kertinge Nor til et interessant område til studier af 
dynamikken af den biologiske struktur i et overgødsket (eutrofieret) økosystem, i hvilket 
næringsstofomsætning og filtrerende organismer spiller en afgørende rolle. 
 
 
Kvælstof- og fosforbalance 
 
Den reducerede spildevandsudledning kom til at betyde, at frigivelsen af næringsstoffer fra 
havbunden blev meget mere betydningsfuld for næringsstofbalancen i fjordsystemet. Gennem 
sommerperioderne i 1991 og 1992 var havbunden således den dominerende kilde for både 
kvælstof og fosfor (se boks 2 og 3).  
     I 1991 frigivelsen af fosfor fra havbunden 3,3 gange højere end tilførselen fra land og fra luft, 
mens frigivelsen af kvælstof kun var 0,4 gange belastning fra land og luft (tabel 1). I 1992, da 
den næringsstofoptagende måtte af trådalger forsvandt (se boks 4) blev frigivelsen fra havbunden 
af fosfor og kvælstof henholdsvis 3,4 og 1,9 gange større end tilførselen udefra. 
     Bortset fra korte perioder med en mindre import om foråret og efteråret blev der eksporteret 
kvælstof ud af fjordsystemet i den 2-årige undersøgelsesperiode. For fosfors vedkommende blev 
der observeret en mindre import om vinteren, mens der var en udtalt eksport i den resterende 
periode. Eksporten af fosfor fra fjordsystemet til Storebælt var omtrent 7 tons i både 1991 og 
1992, mens eksporten af kvælstof var 48 tons i 1991 og 115 tons i 1992, hvor trådalgerne 
forsvandt. Tabet af kvælstof ved afgivelse af frit kvælstof til atmosfæren blev beregnet til 26 tons 
i 1992. Det totale tab af fosfor og kvælstof fra fjordsystemet kan sammenlignes med den samlede 
pulje i havbunden, beregnet til ca. 40 tons fosfor og 190 tons kvælstof i 1992. 
 
 
Koncentrationer af næringsstoffer 
 
Koncentrationen af total-kvælstof varierede gennem sæsonen med karakteristiske toppe i løbet af 
vinteren og sensommeren (fig. 2A). Vintertoppene afspejler især udvaskning af nitrat fra de 
omkringliggende landbrugsområder. Toppene hen på sensommeren skyldes frigivelse af 
ammonium fra bunden og efterfølgende hurtige optagelse i planteplanktonet. Denne hurtige 
optagelse resulterede i meget lave koncentrationer af uorganisk kvælstof (dvs. summen af nitrat 
og ammonium) sommeren igennem (fig. 2A). Det bemærkes, at koncentrationen af total-kvælstof 
var højere i 1992 sammenlignet med forudgående år. 
     Koncentrationen af total-fosfor viste de laveste værdier i december-marts og de højeste i maj-
oktober (fig. 2B). Det samme mønster observeredes for uorganisk fosfor med høje 
koncentrationer i løbet af sommeren pga. frigivelse fra bunden. 
     I 1991 blev den rumlige og tidslige variation i uorganisk fosfor og total fosfor fulgt på 13 
stationer i fjordsystemet og sammenlignet med en station i Storebælt. Gradvist faldende 
koncentrationer af uorganisk fosfor, med de laveste koncentrationer i den indre del af 
fjordsystemet, viste, at Kertinge Nor fungerede som en fælde for uorganisk fosfor fra slutningen 
af februar til midten af april, antagelig fordi det blev optaget af de større bundlevende planter 
eller i havbunden. Fra slutningen af maj til og med oktober blev det omvendte forhold 
observeret. Det viser, at noret fungerede som en kilde for fosfor. I november og december faldt 
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koncentrationen af uorganisk fosfor igen fra Storebælt ind mod Kertinge Nor. Det viser en 
indadrettet strøm af uorganisk fosfor (i form af fosfat), der bindes i havbunden. 
 

 
Fig. 2. Kvælstof (A), fosfor (B), klorofyl (C) og plankton primærproduktion (D) i Kertinge Nor i 
1984, 1987 og 1989-94. Data fra Fyns Amt. 
 
 
Planktondynamik 
 
Biomassen af planteplankton var lav i 1991 og de foregående år (fig. 2C). Hyppige 
prøvetagninger gennem februar og marts viste, at der var et kortvarigt maksimum i 
algebiomassen om foråret. I de første 5 måneder af 1992 var algebiomassen også lav, men i juli 
øgedes koncentrationen voldsomt. Primærproduktionen steg ligeledes i løbet af sommeren 1992, 
og produktionen var højere end i de forudgående "normale" år (fig. 2D). 
     Biomassen af planktonalger og sammensætningen af planktonarter var ens i forårsperioderne i 
1991 og 1992, men udviklingen blev meget forskellig i sommer- og efterårsperioderne. I 1991 
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var både alge- og zooplanktonbiomassen lave. Der var særlig mange diatoméer (kiselalger) og 
furealger, mens zooplanktonet domineredes af ciliater, hjuldyr og "krybende vandlopper", se 
tabel 2. I 1992 var biomassen af planktonalger usædvanlig stor. I begyndelsen af perioden var 
der mange diatoméer, som blev efterfulgt af en masseopblomstring af små blågrønalger 
(cyanobakterier), der varede indtil slutningen af november. Zooplanktonbiomassen var 
domineret af ciliater i begyndelsen af perioden, men blev senere afløst af farveløse (heterotrofe) 
furealger, der optrådte med meget høje biomasser - måske også fordi de var for små til at blive 
fanget af vandmændene. 
 
 
Biologisk struktur og næringsstofdynamik 
 
Økosystemet i Kertinge Nor i 1991 er illustreret på fig. 3. Vandet var ekstrem klart, hvilket tillod 
tilstrækkeligt lys at nå ned til bunden, hvor lyset blev udnyttet af trådalger og ålegræs. En tyk 
måtte af trådalger var med til at kontrollere tilførselen af næringsstoffer fra havbunden til de 
overliggende vandmasser. Under algemåtten var der ingen levende dyr, og havbunden var sort på 
grund af iltfri forhold. På algemåttens overside var der imidlertid en stort antal (3-4.000 ind. m-2) 
små (< 3 mm) hjertemuslinger. Desuden var der et tilsvarende antal små strandsnegle og 
dyndsnegle, foruden en del (60-80 ind. m-2) små (<20 mm skallængde) blåmuslinger. Under de 
eksisterende forhold havde de normalt bundlevende dyr bevæget sig op over den iltfrie zone. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 3. Biologisk struktur i 1991 
("normalt år") i Kertinge Nor. 
Tre fødekæder kunne 
identificeres: 
   1) planktonalger → søpunge 
   2) kiselalger → krybende 
vandlopper (harpacticider) → 
vandmænd 
   3) krølhårstang → detritus → 
mikroorganismer 
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Oversigtsfiskeri har vist, at der er et meget stort antal hundestejler i noret; men deres økologiske 
betydning er ikke afklaret, men en del af deres føde udgøres måske af krybende vandlopper. 
 
Vandmændenes rov af zooplankton i Kertinge Nor blev studeret igennem 1991 og 1992. 
Mængden af vand "renset" for zooplankton pr. tid (filtrationshastigheden) blev i laboratoriet målt 
på vandmænd med forskellig størrelse og ved forskellige vandtemperaturer, idet der i forsøgene 
anvendtes hjuldyr og vandlopper som byttedyr. På grundlag af disse eksperimentelle data og med 
kendskab til vandmændenes tæthed og størrelsesfordeling i Kertinge Nor kunne vandmændenes 
totale filtrering beregnes. 
     I 1991 var tætheden af vandmænd i juni helt oppe på 250 individer pr. kubikmeter. 
Situationen var tilsvarende det følgende år. I 1992 viste de første meget små vandmænd af den 
nye generation sig i februar. Gennem de følgende måneder øgedes antallet dramatisk, og en 
maksimumtæthed på omkring 300 individer pr. kubikmeter blev målt i april. Fra april og gennem 
resten af sæsonen faldt tætheden af vandmænd. 
       De beregnede filtrationshastigheder for bestanden viste, at vandmændene dagligt i august og 
september 1991 var i stand til at filtrere et vandvolumen, der svarer til flere gange hele 
vandvolumenet i Kertinge Nor. Den gennemsnitlige opholdstid for en zooplanktonorganisme, 
inden den blev fanget og ædt af en vandmand, kunne beregnes til at være mindre end 5 dage fra 
forår til efterår. Vandmændenes store filtrationstryk giver derfor forklaringen på de sædvanligvis 
meget lave biomasser af zooplankton i Kertinge Nor. 
     Laboratorieeksperimenter viste, at vandmændene var fødebegrænsede ved de (meget lave) 
koncentrationer af zooplankton, der var i felten. Vandmændene voksede dog hurtigere end der 
tilsyneladende var fødegrundlag for. Senere døgnundersøgelser har imidlertid vist, at 
koncentrationen af "krybende vandlopper" (harpacticider) var op til 20 gange højere om natten 
end om dagen, hvor zooplanktonprøverne ellers normalt var indsamlet.  
     For at bestemme søpungenes græsningstryk i Kertinge Nor blev disses udbredelse og tæthed 
bestemt ved dykning og undervandsfotografering, og i laboratorieforsøg måltes søpungenes 
filtrationshastighed ved forskellige temperaturer. Med de opnåede data var det muligt, at 
bestemme søpungebestandens samlede filtration i noret. Søpungenes filtrationstryk varierede 
betydeligt igennem året. I september 1991 kunne søpungebestanden dagligt filtrere et 
vandvolumen svarende til hele norets, mens søpungene i maj kun kunne filtrere en vandmængde 
svarende til 0,2 gange hele norets vandvolumen pr. dag. For at illustrere søpungenes 
græsningstryk blev den teoretiske gennemsnitlige opholdstid for en planktonalge (under 
forudsætning af effektiv omrøring i noret) bestemt til at ligge mellem 7 og 46 timer afhængig af 
årstiden. 
     I 1991 og forudgående "normale" år var vandet i Kertinge Nor meget klart og klorofyl-a 
koncentrationerne var lave igennem hele vækstsæsonen (fig. 2C). Samtidig var der en høj 
biomasse af især trådalger (krølhårstang) ved bunden. Trådalgerne dannede op til 40 cm tykke 
måtter om sommeren. Væksten af trådalgerne var begrænset af tilgængeligheden af kvælstof. 
Algemåtten kontrollerede derfor frigivelsen af uorganisk kvælstof (ammonium) fra havbunden. 
Denne "normale" situation fandtes i Kertinge Nor indtil juni 1992, se fig. 4. 
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Fig. 4. Biologisk struktur i 1992 ("unormalt år") i Kertinge Nor. I løbet af sommeren øgedes 
mængden af planktonalger voldsomt, så lyset til sidst kun kunne trænge 30 cm ned. Måtten af 
krølhårstang blev efterhånden skygget ihjel samtidig med, at store mængder ammonium (NH3

+) 
og fosfat (PO4

3-) blev frigivet fra bunden og stimulerede væksten af planktonalger. Der blev 
således skabt en "ond cirkel". 
 
Men en usædvanlig lang periode med roligt vejr og solskin begyndte i midten af maj og varede i 
8-9 uger. Dette bevirkede en høj primærproduktion i trådalgemåtten, hvilket førte til dannelse af 
store iltbobler (produceret ved fotosyntesen), der fik dele af algemåtten til at lette fra bunden og 
stige op til overfladen. I den position kunne trådalgemåtten ikke længere fungere som et 
absorberende filter for udtømning af næringsstoffer (især ammonium og fosfat) fra den 
underliggende iltfrie havbund. Store mængder næringsstoffer blev derfor frigivet til vandsøjlen. 
Planktonalgerne responderede straks på de øgede koncentrationer af næringsstoffer. I løbet af en 
uge var planktonalgebiomassen øget 80 gange i de områder, hvor algemåtten var mere eller 
mindre separeret fra havbundens overflade. Gennem juni 1992 øgedes planktonalgebiomassen 
voldsomt, hvilket reducerede nedtrængningsdybden for lys i vandet til kun 30 cm. Denne 
skyggeeffekt ledte til et fuldstændigt sammenbrud af den resterende algemåtte ved bunden. Fra 
og med august forsvandt krølhårstangen helt i Kertinge Nor. Væksten af ålegræs gik også ned, 
og dette muliggjorde en konstant høj udtømning af næringsstoffer fra puljen i havbunden, og 
ekstremt høje klorofylkoncentrationer blev målt i oktober (fig. 2C). 
     I løbet af juni 1992 uddøde forældregenerationen til søpungene (normal livscyklus), og 
søpungebestandens filtration blev lav ved udgangen af juni-begyndelsen af juli, fordi der  kun 
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fandtes små unge individer. Denne naturlige nedgang i bestandens filtration ved udgangen af juni 
1992 var imidlertid sammenfaldende med den øgede opvækst af planktonalger. I juli var 
koncentrationen af planktonalger så høj, at søpungene på grund af overfyldning af mave-tarm 
havde stærk nedsat filtrationshastighed. Derfor kontrollerede søpungene ikke planktonalgerne i 
sommeren og efteråret 1992 i Kertinge Nor. 
     Den markante ændring i primærproducenterne havde ingen registrerbar indflydelse på 
vandmændene, der optrådte med sammenlignelige høje tætheder igennem både 1991 og 1992. 
Også vandmændenes filtrationshastigheder var omtrent ens igennem de to år, og den effektive 
fjernelse af zooplankton forhindrede græssende zooplanktonorganismer i at formere sig og holde 
trit med planktonalgernes øgede vækst (tabel 2). Vandmændene havde således en vigtig 
regulerende effekt på zooplanktontætheden så norets "grønne" tilstand blev fastholdt. 
 
 
Konklusion 
 
Kertinge Nor er et ustabilt, overgødsket økosystem i hvilket samspillet mellem filtrerende 
organismer og frigivelse af næringsstoffer fra havbunden bestemmer den biologiske strukturs 
dynamik. I de foreliggende undersøgelser slørede ustabiliteten i systemet enhver mulighed for at 
se eventuelle korttidseffekter af den drastisk nedsatte udledning af næringsstoffer, som fandt sted 
ved udgangen af 1989. 
     De beregnede eksporthastigheder af næringsstoffer (tabel 1) kan forventes at føre til en 
markant reduktion i den interne næringsbelastning i løbet af 5-10 år, selv om 
udtømningshastighederne af næringsstoffer fra puljen i havbunden, opbygget ved tidligere 
spildevandsudledninger, vil falde gradvist igennem årene. Udtømningen af næringsstoffer vil 
også være afhængig af hyppigheden af "unormale" år, som set i 1992. Mulig ændring af den 
biologiske struktur i Kertinge Nor i løbet af denne reetableringsperiode er foreløbig ukendt, og 
der eksisterer ingen troværdig information om det oprindelige uforurenede fjordsystem. Den 
første miljøundersøgelse af fjord og nor blev gjort i 1974 af Fyns amt, men på det tidspunkt var 
fjordsystemet allerede overgødsket. 
     Siden afslutningen på forskningsprojektet i begyndelsen af 1993 har Fyns amt været ansvarlig 
for miljøovervågningen i Kertinge Nor. Foreløbig kan det fastslås, at biomassen af planktonalger 
har været lav i årene 1993-95. Det vil sige, at den grønne tilstand i 1992 foreløbig er blevet 
efterfulgt af "normale" år med ret klart vand. Måtten af trådalger  har været  fraværende siden 
krølhårstangen forsvandt i 1992. Men ålegræsset har haft mere gunstige vækstforhold. Også 
bestanden af søpunge har fortsat været tæt. Der har været tegn på udvikling af en mere normal 
bundlevende brakvandsfauna i noret, men på nuværende tidspunkt er det dog stadig uvist, om 
den nuværende biologiske struktur i Kertinge Nor er stabil og om den ligner sluttilstanden. 
 
Denne artikel er baseret på hovedresultaterne af et samarbejdsprojekt i Kertinge Nor finansieret 
af Hav90 forskningsprogrammet under Miljøstyrelsen. I projektet deltog Danmarks 
Miljøundersøgelser, Fyns Amt, Odense Universitet og Bio/consult as. Projektet beskæftigede sig 
hovedsagelig med hydrografi, næringsstoffer, makroplanter, plankton, vandmænd og søpunge. 
Artiklen er tidligere publiceret i Kaskelot 114: 2-19 (1997) 
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Boks 1 
Vandskiftet 
 
Ved fjordsystemets udmunding i Storebælt findes en tærskel. Vandudvekslingen over tærsklen 
drives af tidevandet, der har et udsving på ± ca. 20 cm ved Kerteminde. Tidevandet giver 
anledning til en pulserende vandføring på typisk 100 kubikmeter i sekundet i fjordmundingen. 
Tilledningen af ferskvand via vandløb er på mindre end 0,1 kubikmeter pr. sekund og derfor 
uden betydning for vandudvekslingen. Derimod spiller variationen i saltholdighed i Storebælt en 
afgørende rolle for vandskiftet.  
      Saltholdigheden i Storebælt udenfor fjorden varierer som et resultat af strømforholdene i 
Storebælt. Udstrømmende vand fra Østersøen giver lave saltholdigheder på ned til 10 ‰, mens 
indstrømning til Østersøen giver høje saltholdigheder på op til 27 ‰ i overfladevandet i 
Storebælt. Når tidevandet presser tungt vand med høj saltholdighed ind over tærsklen vil det 
strømme ned under det mindre salte og lettere fjordvand, som vil strømme ud i overfladen (vist 
på figur A). På tilsvarende vis skabes en modsat rettet strømning, når let vand med lav 
saltholdighed af tidevandet presses ind i fjorden (vist på figur B). En omtrentlig tidsskala for 
opholdstiden for vand i de centrale områder af fjordsystemet ligger mellem en uge og nogle få 
måneder med et gennemsnit på ca. 1,5 måned, og saltholdigheden varierer mellem 14 og 22 ‰ i 
løbet af året. 
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Boks 2 
 
Kvælstofudvekslingen mellem havbunden og vandet 
 

I de kolde måneder er havbundens overflade iltet (lyst raster på figuren), 
fordi der er høje iltkoncentrationer i vandet over sedimentet, og fordi de 
iltkrævende nedbrydningsprocesser i havbunden forløber langsomt pga. 
den lave temperatur. Nedenunder det lyse overfladelag findes der en 
iltfri zone, som er sort pga. dannelsen af jernsulfid (FeS) (mørkt raster 
på figuren). I den iltfrie del af havbunden foregår der kun ikke-
iltkrævende nedbrydningsprocesser (anaerobe).  
      I Kertinge Nor optages nitrat (NO3

-) af havbunden fra vandet. Dette 
sker især om foråret og om efteråret, hvor nitratkoncentrationen i vandet 
er relativ høj. Nitrat kan under iltfrie forhold bruges af visse bakterier 
ved nedbrydning af organisk stof. Ved denne proces (kaldet 
denitrifikation) dannes frit kvælstof (N2). Det frie kvælstof kan frigives 
fra vandet til atmosfæren og derved tabes fra økosystemet. Selvom 

havbundens overflade er iltet i den kolde del af året, findes der små iltfrie nicher i dette lag. 
Nitrat forbruges i disse nicher samt i det dybere iltfrie lag. Om sommeren, hvor havbunden er 
iltfri, kunne der teoretisk være et endnu større forbrug af nitrat til denitrifikation, men da 
nitratkoncentrationen i vandet i Kertinge Nor om sommeren er næsten 0, kan der ikke ske en 
optagelse af nitrat herfra. 
       Når organisk stof nedbrydes i havbunden ved hjælp af ilt eller ved anaerobe processer 
dannes ammonium (NH4

+; processen kaldes deaminering eller ammonifikation), som frigives til 
vandet. Dette sker især om sommeren, hvor nedbrydningen går hurtigt. Samtidig iltes kun en lille 
del af den dannede ammonium til nitrat (processen kaldes nitrifikation), fordi iltkoncentrationen 
ved havbundens overflade er lav. Nitrat dannet ved nitrifikation i sedimentoverfladen kan også 
udnyttes i denitrifikationen. 
     Kvælstof eksporteres en stor del af året fra Kertinge Nor. Om vinteren sker det pga. stor 
kvælstofafstrømning fra land, og om sommeren fordi havbunden frigiver kvælstof. 
 
Denitrifikation: 
organisk stof  + NO3

- → CO2 (kuldioxid) +  H2O (vand)  +  OH- (hydroxylion) +  N2                                     
Nitrifikation: 
NH4

+  +  2O2  →  NO3
-  +  H2O  +  2H+ (brintion) 

Deaminering, ammonifikation: 
organisk stof-NH2  →  CO2  + H2O  +  NH4

+                                       
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Boks 3 
 
Fosforudvekslingen mellem havbunden og vandet 
 

Fosfat (PO4
3-) kan i vinterperioden optages fra vandet af 

havbunden. Dette skyldes, at der er gode iltforhold ved 
havbunden (se tekst til boks 2), hvor fosfat især bindes til iltet 
jern. Om sommeren opstår der dårlige iltforhold ved bunden, og 
der dannes svovlbrinte (H2S) ved nedbrydningen uden ilt. 
Svovlbrinten stiger mod overfladen og udfældes som jernsulfid 
(FeS), der danner et sort lag i havbunden. Den iltfrie zone 
forskydes nu op til havbundens overflade. Jernet binder ikke 
længere fosfaten, og det frigives derfor til vandet.  
 En stor del af fosforet i havbunden i Kertinge Nor er 
bundet i det organiske stof. Ved nedbrydningen af dette stof 
dannes fosfat, og da fosfat ikke kan tilbageholdes af 
jernforbindelserne i havbundens overflade, bliver det frigivet til 
vandet. Da nedbrydningen af det organiske stof især foregår, når 
det er varmt, sker der en stor fosfatfrigivelse om sommeren. 

Fosfat kan optages af planktonalgerne og makroplanterne, men da der er overskud af fosfat i 
vandet vokser koncentrationen om sommeren, og der eksporteres fosfor ud af Kertinge 
Nor/Kerteminde Fjord. Om vinteren, hvor fosfat bindes til havbunden, sker der ingen eksport af 
fosfat. 
 
Processer 

PO4
3-  (fosfat) 
↑ 

Fosfats binding til jern: 
Fe(OH)3 (jernhydroxid)  +  PO4

3-  →  Fe(PO4) (jernfosfat) →   FeS (jernsulfid) 
 
↑ 

H2S (svovlbrinte) 
 

----------------------- vinter ----------------------    ---------------- sommer ------------------- 
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 Boks 4 
 
Krølhårstang er en trådformet grønalge. Trådene  kan være op til 0,5 mm tykke. De er ugrenede 
og bugtede eller krøllede. Trådenes konsistens minder om fiskesnøre. Krølhårstang vokser på 
lavt vand og kan enten findes fastsiddende eller som løst liggende, store, sammenfiltrede måtter. 
Sådanne måtter af krølhårstang dækkede store områder af den sydlige del af Kertinge Nor indtil 
sommeren 1992. Profilmålinger af ilt gennem algemåtten i maj 1992 viste høje iltkoncentrationer 
i den øvre halvdel af algemåtten, mens der var iltfrit i den nedre del af måtten. På grund af de 
iltfri forhold var der ophobet høje koncentrationer af ammonium og fosfat ved havbundens 
overflade under måtten. Koncentrationen af disse næringssalte aftog op gennem måtten, fordi de 
blev optaget af trådalgerne. Algemåtten fungerede som et effektivt filter for næringsstoffer 
frigivet fra havbunden.  Næringssaltene kom således ikke op til de frie vandmasser, hvor 
planktonalgerne kunne have udnyttet dem.  I 1992 toppede biomassen af trådalger allerede i 
begyndelsen af juni, hvorefter algerne begyndte at dø og henfalde, og inden august og resten af 
1992 var de væk. Hermed forsvandt det effektive filter for optrængende næringsstoffer fra 
havbunden. 
 
Ålegræs (også kaldet alm. bændeltang) er en blomsterplante, der vokser i havet langs de indre 
kyster. Planten har meget lange linieformede blade. Blomsterne er meget ufuldstændige, samlede 
i smalle flade kolber og indesluttet i bladskederne. Planten har en krybende jordstængel i 
havbunden. Ålegræs kan både formere og sprede sig vegetativt og med frø. Ålegræs var udbredt 
i den nordlige del af Kertinge Nor, men trådalger blev også fundet ind mellem skuddene af 
ålegræs. Det var forventet, at ålegræsset ville brede sig, og at trådalgerne ville aftage som en 
konsekvens af reduceret næringsbelastning og lavere koncentrationer i vandet, fordi ålegræs er i 
stand til at tilfredsstille sit næringsbehov fra gennem rodoptagelse fra havbunden, hvor 
næringssaltene findes i højere koncentrationer end i vandet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ålegræs (alm. bændeltang; Zostéra marina). a: blomstrende skud, 
blomsterstandene er indesluttet i skeder ved bladenes grund. b: 
blomsterstand med modne frugter omgivet af bladskeden. 

 
En undersøgelse af indflydelsen af ålegræs og trådalger på omsætningen af fosfor viste, at 
fosforfrigivelsen fra havbunden under trådalgerne var 2,5 gange højere end fra havbund dækket 
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med ålegræs. Frigivelsen af fosfor fra dødt krølhårstang var også væsentlig højere end fra dødt 
ålegræs. Disse resultater viser, at øget udbredelse af ålegræs på bekostning af trådalger vil have 
en positiv effekt på genopretningen af fjordsystemet, fordi næringsstofferne vil blive mindre 
tilgængelige for planteplanktonet i vækstsæsonen.  
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 Boks 5 
 
Søpunge 
 
Søpunge er fastsiddende, sækformede dyr, hvis overflade er beklædt med en kappe. Søpungene 
lever af at filtrere det omgivende vand for mikroalger. Gennem en kort sifon suges vandet ind i 
gællesækken, der fylder det meste af dyrets krop. Gællesækkens væg er gennembrudt af talrige 
spalter beklædt med fimrehår, der pumper vandet ud i et veludviklet hulrum, som omgiver 
gællesækken. Herfra forlader vandet søpungen som en jet gennem en sidevendt sifon, så 
recirkulation af det filtrerede vand undgås. Idet vandet pumpes over gællesækkens væg 
tilbageholdes de små fødepartikler af et slimnet, som produceres i bugfuren. Slimnettet trækkes 
ved hjælp af fimrehår frem til ryglisten som et endeløst tæppe og rulles sammen inden det føres 
ned i spiserøret. Mængden af føde en søpung indtager, er således bestemt af pumpehastigheden, 
koncentrationen af fødepartikler i vandet og effektiviteten med hvilken slimnettet tilbageholder 
partikler. Elektronmikroskopiske billeder viser, at nettet er opbygget af meget tynde fibre 
arrangeret i rektangulære masker på 0,5 × 2 μm (μm = mikrometer = 1/1000 mm). 
     Søpungene er protandriske (dvs. først hanlige) hermafroditter. Befrugtningen af æggene 
foregår i vandet. Af det befrugtede æg udvikles i løbet af 1-2 døgn en fritsvømmende larve, som 
snart efter slår sig ned på en egnet overflade. Derefter undergår larven en forvandling til en lille 
filtrerende søpung. I danske farvande forekommer to generationer om året. De overvintrene dyr 
gyder om foråret, hvorefter de dør. Den nye generation, der vokser op, gyder i løbet af 
sensommeren. 
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 Boks 6 
 
Vandmænd 
 

Den almindelige vandmand kaldes 
også øregoplen pga. af de 4 
karakteristiske øreformede 
kønsorganer på rygsiden. Vandmanden 
har et generationsskifte mellem en 
fastsiddende polypform, der formerer 
sig aseksuelt ved tværdeling, og en 
seksuel meduseform. Mens medusen 
kan opnå en betydelig størrelse med en 
klokkediameter på over 0,5 m, er 
polypperne uanselige. Kønscellerne, 
dannet i de 4 "ører", afgives ud i 
maven og derefter via munden til 
vandet; sædcellerne optages i de 
hunlige dyrs mave, hvor befrugtningen 
sker. Hos vandmanden finder 
ægudviklingen indtil larvestadiet sted 
på mundarmene. Larven udvikles efter 
bundfældningen til en lille 
bægerformet polyp med en kreds af 
slanke arme. Meduser dannes fra 
polyppen ved tværdeling, idet der på 

overfladen opstår et antal ringformede indsnøringer, der vokser indad og sluttelig deler polyppen 
i flere skiver. Disse løsner sig fra hinanden og bliver hver til en lille, 8-takket meduse (ephyra). 
Dannelsen af disse sker i det tidlige forår, og kønsmodenhed opnås samme sommer.  
     Klokkens periferi er udstyret med en kraftig muskulatur, hvis sammentrækning indleder hvert 
svømmetag, og som bøjer randen indad. Derefter trækker den øvrige muskulatur sig sammen og 
presser vand ud gennem den formindskede åbning. Vandmanden lever hovedsagelig af 
zooplankton (f.eks. vandlopper, hjuldyr, bunddyrlarver). Samtidigt med at dyret svømmer, drives 
det omgivende vand ind mellem de lange fangsttråde, der udgår fra klokkeranden. Når 
zooplanktonorganismerne rører fangsttrådene, der har nældeceller, bliver de lammet og fanget; 
men indfangningsmekanismen er dog ikke nøjere kendt i detaljer. De indfangede byttedyr havner 
i en cirkelrund fødefure umiddelbart bag de mange randtentakler, og føden slikkes med 
mellemrum op af de 4 lange krusede mundarmene og transporteres i furer på deres inderside til 
maven. Fordøjelsen sker på overfladen af 4 grupper af trådede udvækster fra mavevæggen. 
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Tabel 1. Tilførsel og tab af kvælstof (N) og fosfor (P) til og fra Kertinge Nor/Kerteminde Fjord i 
1991 og 1992. Alle tal er i tons. 
   1991   1992 
    N    P    N    P 
Fra land og nedbør 35 1,6 40 1,6 
Fra havbunden 13 5,4 75 5,5 
Eksport til Storebælt 48 7 115 7,1 

 
 
 
Tabel 2. Gennemsnitlige zooplankton-biomasser (μg C l-1 = mikrogram kulstof pr. liter) på St. 1 
& 2  i Kertinge Nor (se fig. 1) gennem sommerperioden (maj-september) 1991 og 1992. 
Sammenlinget med andre marine områder er værdierne for Kertinge Nor meget lave. Årsagen er 
vandmændenes effektive filtrering og fjernelse af zooplanktonet. De relativt høje biomasser af 
farveløse furealger ("rovalger") i 1992 skyldes, at de er for små til, at vandmændene kan fange 
dem. 
 1991 1992 
 St. 1 St. 2 St. 1 St. 2 
Farveløse furealger <0,1 10,3 54,6 87,5 
Ciliater 6,3 1,4 12,4 11,8 
Vandlopper *) 2,5 0,4 1,8 2,7 
Hjuldyr  <0,1 <0,1 1,0 4,2 
Ormelarver 0,6 0,1 1,1 0,7 
Muslingelarver <0,1 0,1 0,2 0,1 
Total 9,4 12,3 81 107 

 
*) hovedsagelig "krybende" vandlopper (harpacticider)  
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