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Sediment, der akkumuleres mere eller min
dre uforstyrret gennem tid kan dateres, op
renses og analyseres, og fungerer på denne 
måde som et arkiv over resistente rester af 
de organismer, som har levet i fjorden. Disse 
organismerester inkluderer hvilestadier (af fx. 
dinoflagellater, gulalger og grønalger), skaller 
eller skaldele (af fx. kiselalger, foraminiferer 
og zooplankton) og rester af større dyr (fx. 
muslingskaller) og planter (fx. frø og dele 
af blade eller stængel). Gennem kemiske 
analyser og undersøgelse af organismerester 
i sedimentkerner er økologiske ændringer i 
Mariager Fjord gennem de sidste 110 år ble
vet rekonstrueret /1/. I Mariager Fjord fandtes 
velbevarede rester af kiselalger, dinoflagella
ter og Ebriider (en gruppe af heterotrofe 
flagellater). Eksempler på dominerende arter 
fundet i sedimentet er vist på figur 1.

Palaeoøkologiske undersøgelser
Den første forudsætning for en palaeoøkolo
gisk undersøgelse er et prøvetagningsområde 
med sedimentakkumulation og uden for stor 
forstyrrelse fra fx. bioturbation, strømme og 
erosion. Mariager Fjord er en 40 km lang, 
smal tærskel fjord, som løber fra Kattegat 
mod Hobro i det nordlige Jylland. I denne 
fjord, hvor bundvandet er næsten permanent 
iltfrit /2/, vil forstyrrelse pga. bioturbation 
være minimal. En sedimentkerne på 0,5
1 meter optages, i dette tilfælde med en 
modificeret HAPS prøvetager, se figur 2a. 
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Sedimentkernen presses ud af røret og skives 
samtidigt i 1 cm tykke skiver, se figur 2b. 
Delprøver fra hver skive bruges til videre ana
lyser, se figur 2c. Den vigtigste forudsætning 
for at kunne arbejde videre med materialet er, 
at det er muligt at datere kernen. For kerner, 
der dækker op til ca. 150 år, foregår dette 
oftest ved brug af isotopen 210Pb (bly210). En 
alderdybde model for Mariager Fjord, baseret 
på henfald af 210Pb (figur 2d) viser at 100 år 
svarer til ca. 35 cm dybde i sedimentkernen. I 

Mariager Fjord var det pga det meget vandige 
og organisk rige sediment vanskeligt at få 
brugbare sedimentkerner, hvorfor der måtte 
optages og dateres kerner i flere omgange før 
det resulterede i kerner, som kunne bruges til 
de videre analyser.

Fysiske indikatorer inkluderer blandt andet 
farve og kornstørrelse af sedimentet. Pigmen
ter, kvælstof (N), kulstof (C) og kisel (Si) ana
lyseres vha. elementanalysator, kromatografi
ske og spectrometriske metoder. De 
biologiske indikatorer bestemmes og analy
seres under mikroskop. Tolkningen af disse 
resultater kræver kendskab til de vækstbetin
gelser, som er optimale for de enkelte arter 
og kræver ekspertviden for at opnå korrekt 
artsbestemmelse.

 Resultaterne analyseres ved hjælp af strati
grafiske diagrammer, se figur 3 & 4, der viser 
ændringer i de enkelte indikatorer over tid. 
De fysiske analyser bruges til at beskrive sedi
mentkvaliteten og til at vurdere om der er 
sket ændringer i oplandet eller afstømningen 
i den undersøgte tidsperiode. De kemiske an

Figur 1. Lysmikroskopiske billeder af dominerende organismer fra sedimentkerner i Mariager Fjord. 
A. Lingulodinium polyedrum (dinoflagellat cyste). B. Polykrikos schwartzii (dinoflagellat cyste).  
C. Detonula confervacea (kiselalge skal). D. Ebria tripartita (heterotrof flagellat).  
E. Skeletonema sp. (kiselalge skal)
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Figur 2. Palaeoøkologisk metode. A. Optagning af sedimentkerne med HAPS prøvetager. B. Sedimentkernen skives i 1 cm tykke skiver. C. Analyser foretaget på mate-
riale fra kernerne. D. Alder-dybde model baseret på 210Pb og 237Cs. 

Figur 3. Stratigrafisk diagram, som viser fordelingen af de hyppigst forekommende kiselalgearter, samt Ebria tripartita, i sedimentkerner fra Mariager Fjord. Det 
tredie panel fra venstre viser fordelingen mellem epifytiske (fintprikket), planktoniske (groft prikket), perifytiske (krydsede linier) og andre (hvidt) kiselalger.
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alyser viser ændinger i overordnede parame
tre i systemet, mens de biologiske indikatorer 
viser ændringer i artssammensætningen på 
forskellige niveauer i systemet. 

I tolkningen af disse data er det vigtigt at 
tage højde for, at forskelle kan skyldes ændrin
ger i bevarelsen i sedimentet udover reelle 
ændringer i sammensætningen af de organis
mer, der levede i fjorden. I Mariager Fjord er 
der dog meget der tyder på, at de undersøgte 
organismerester er velbevarede igennem hele 
perioden, formodentligt  pga. de anoxiske 
forhold i sedimentet. Således findes både pig
menter og kiselalger med meget tynde skaller 
(fx. Skeletonema; se figur 1e, 3) i hele 
kernen.

Udviklingen i Mariager Fjord
I Mariager Fjord er der i de fysiske parametre 
ingen tegn på at der er sket større ændringer 
i oplandet i de sidste110 år, da sedimentet 
visuelt er ensartet sort gennem kernen og der 
ingen større ændringer ses i partikelstørrelse. 
De kemiske analyser viser et generelt højt 
niveau af total N (TN), total C og biogent Si, 
hvilket tyder på at fjorden har været produk

tiv igennem hele perioden (og tilførslen af 
minerogent materiale er lille). Pigmentkon
centrationerne er generelt stigende gennem 
hele kernen, hvilket indikerer stigende 
primærproduktion igennem perioden. 
Fordelingen mellem indikatorpigmenter for 
de forskellige algeklasser viser ingen større 
skift i løbet af perioden og passer godt med 
den målte fordeling gennem de sidste 20 år, 
se figur 5. 

I de biologiske indikatorer ses der store 
skift i artssammensætningen. For kiselalger
nes vedkommende sker der et skift fra en do
minans af bentiske (perifytiske) alger ved år
hundredeskiftet til en dominans af 
planktoniske alger, der topper i 1950´erne 
med 94% af alle kiselalger, se figur 3. Det er 
især arterne Cyclotella choctawachteeana og 
Detonula confervacea, se figur 1c, der domi
nerer i den planktoniske gruppe. Cyclotella 
choctawachteeana er en indikator for øget 
eutrofiering, da den i andre undersøgelser 
har vist sig at blive mere dominerende når eu
trofieringsgraden stiger (referencer i /1/).

Sammensætningen af dinoflagellatcyster 
skifter omkring 1945 fra et blandet samfund 
med både autotrofe og heterotrofe represent
anter til næsten total dominans af den hetero
trofe art Polykrikos schwartzii, se figur 1b, 4, 
som tidligere er beskrevet som en indikator 
for hypereutrofe miljøer (referencer i /1/). 

Den heterotrofe flagellat Ebria tripartita top
per omkring 1950. Denne art regnes for at 
være indikator for køligt, næringsrigt vand, 
men har i en undersøgelse fra Gotlands bassi
net vist sig at blive mindre hyppig ved hyper
eutrofe tilstande (referencer i /1/).

Tilsammen tegner disse indikatorer et bil
lede af en fjord som i hele 1900tallet har væ
ret næringsrig, men som i løbet af perioden 
er blevet stadig mere eutrofieret. Der er dog i 
de øverste prøver (fra 1990erne) indikationer 
på at fjordens tilstand har ændret sig lidt i ret
ning af tilstanden i bunden af kernen (ca. 
1900).

Overførselsfunktion og kvælstofni-
veauer
Multiindikator undersøgelser som denne kan 
suppleres med kvantitative rekonstruktioner 
of miljøvariable. Dette blev i Mariager Fjord 
gjort ved at TNkoncentrationen blev rekon
strueret ud fra ændringerne i kiselalgesamfun
det, vha. den statistiske metode vægtetgen
nemsnitbaseret overførselsfunktion. Teorien 
bag denne metode og hvordan den udvikles, 
er beskrevet i /3/. Idéen bag en overførsels
funktion er at bruge kendskabet til organis
mernes fordeling i forhold til miljømæssige 
parametre i nutiden (i overfladesediment) til 
at rekonstruere disse parametre tilbage gen
nem tid ud fra den skiftende sammensætning 

Figur 4. Stratigrafisk diagram, som viser forde-
lingen af de hyppigst forekommende dinoflagellat-
cyster i sedimentkerner fra Mariager Fjord.
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af organismer i en sedimentkerne. Analyser 
af et datasæt bestående af 104 overfladese
diment prøver fra Kattegat området, som 
blev anvendt til at konstruere overførsels
funktionen, viste at salinitet, dybde, TN og 
klorofyla havde signifikant indflydelse på 
fordelingen af arter. Hele overfladesediment 
datasættet er beskrevet på http://craticula.
ncl.ac.uk/Molten/jsp/. Det var ikke muligt at 
rekonstruere TN for alle niveauer i kernen 
fordi kiselalgesamfundet i nogle perioder (ca. 
1950 og ca. 1975; se figur 6) ikke mindede 
om samfundene i datasettet fra overflade
sedimenterne. Dette afspejler formodentligt 
at Mariager Fjord er et for Danmark meget 
specielt system, som også i dag adskiller sig 
fra andre danske fjorde, se f.eks. /2/. De re
konstruerede TN niveauer, se figur 6, viser en 
koncentration på 5075 µmol l1 frem til ca. 
1950 og herefter en stigning til ca. 125 µmol 
l1. Disse data er i figur 6 sammeholdt med 
data fra /2/ hvor TN er rekonstrueret ud fra 
historiske data. Begge datasæt viser samme 
tendenser og rekonstruerer det samme TN 
niveau omkring år 1900. Fra 19802000 er de 
målte TN niveauer (fra monitering) plottet 

ind og disse niveauer stemmer godt overens 
med vores rekonstruktion. 

Fremtidsperspektiver for Mariager 
Fjord
Mariager Fjord fik for 10 år siden stor bevå
genhed i medierne da et iltsvind i sommeren 
1997 blev udbredt fra bund til overfladen 
i hele den indre fjord. Stort set al flora og 
fauna i fjorden døde, fjorden lugtede af svovl
brinte og vandet blev mælket af udseende. 
Der opstod debat om årsagerne til dette 
massive iltsvind og muligheden for at forhin
dre at det gentog sig. Løsningsforslagene 
fokuserede på nedsættelse af udledning af 
næringssalte, specielt kvælstof, til fjorden, 
mens det samtidigt erkendes at fjordens 
udformning, med langsom vandudskiftning, 
en tærskel samt et dybt bassin i den centrale 
fjord, gør fjorden naturligt udsat for iltsvind. 
De palaeoøkologiske data præsenteret 
her viser at fjorden har været udsat for en 
stigende kvælstofbelastning igennem de 
sidste 100 år og at dette har været en med
virkende årsag til store skift i den biologiske 
struktur i fjorden. 

Igen i år har Mariager Fjord været udsat for 
omfattende iltsvind pga. den meget lange 
varme og stille sommer. Vi har ikke kunnet 
identificere direkte indikatorer for om 
sådanne iltsvindsfænomener er blevet hyppi
gere, men denne undersøgelse indikerer at 
den biologiske struktur i Mariager Fjord har 
ændret sig markant pga. stigende antropogen 
næringssaltsbelastning gennem de sidste 100 
år.
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Figur 5. Den gennemsnitlige fordeling mellem alge-
klasser, estimeret udfra de dominerende pigmenter, i 
sediment kerner fra Mariager Fjord.

Figur 6. Koncentration af total kvælstof (TN) rekonstrueret fra kiselalgesammensætningen i sedimentk-
erner (fuldt optrukken linie; DI-TN) og fra historiske data (søjler). TN målt ved monitering (gennemsnit 
over året) vist med den stiplede linie fra 1980-2000. De to toppe i DI-TN ved 1950 og 1975 er vist med 
prikkede linier da rekontruktionen er usikker i disse perioder.
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