
 

Fællesfagligt forløb  
ILTSVIND – KAN VI REDDE LILLEBÆLT? 

 

Forslag til forløb 
Nedenstående er kun et forslag til hvordan forløbet kan strikkes sammen. Hvert enkelt forløb planlægges i 

samarbejde med lærere og vil selvfølgelig afhænge af hvor mange lektioner, der er til rådighed, om der er 

mulighed for fagdage, transport til feltsteder osv. 

1. Klassen får besøg af naturvejlederen der introducerer forløbet 
a. Hvad og hvorfor er Naturpark Lillebælt 
b. Hvad er iltsvind 

 
2. I grupper udføres ”Lav et springlag” og ”Iltsvind i et akvarie”. Forsøgene kan evt. igangsættes 

sammen med naturvejlederen i forbindelse med introduktionen. 
 

3. Klassen får besøg af naturvejlederen igen der inspirerer til undre-runde 
a. Hvilke kendte metoder bruges der til at bekæmpe iltsvind? 

 
4. Klassen udarbejder arbejdsspørgsmål og problemformulering 

 
5. Klassen samler viden. Her kan naturvejlederen også være behjælpelig – evt. med en feltdag, hvor 

der indsamles materiale til gruppernes undersøgelser og eksperimenter og/eller måles i felten. 
 

6. Klassen udarbejder undersøgelsesdesign og udfører undersøgelser 
 

7. Klassen afrapporterer forløbets resultater 
 
 

8. Hvis I ønsker at modtage et diplom dom ”Unge Naturpark Ambassadører” skal klassen formidler 
deres nyerhvervede viden til andre (evt. via video, plancher eller lignende.) 
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BAGGRUNDSVIDEN OM ILTSVIND 

Hvad er Iltsvind? 
Du har sikkert hørt om iltsvind. De 

sidste mange år har emnet været 

diskuteret heftigt omkring Lillebælt 

– også i aviserne. Måske har du 

endda oplevet at se døde fisk eller 

bunddyr, som er skyllet på land eller 

bemærket en lugt af svovl (rådne 

æg) en varm sommerdag ved 

stranden. 

 

Men hvad er iltsvind egentlig og 

hvorfor opstår det? 

For at vi mennesker kan klare os, har vi bl.a. andet brug for at indånde ilt fra luften. På samme måde har de 

dyr og nogle af de bakterier, der lever i havet brug for ilt. Heldigvis er der under normale omstændigheder 

masser af ilt i vandet og dyrene, der lever der har udviklet metoder til at optage ilten derfra. F.eks. ved 

hjælp af gæller. 

Men nogle gange sker det, at der ikke er nok ilt til alle i vandet og så opstår der iltsvind. Man kunne også 

kalde det iltmangel, men man har altså valgt at kalde det iltsvind. 

Iltsvind opstår altså når forbruget af ilt i vandet er større end tilførslen af ilt til vandet.  

Forbrug af O2 > Tilførsel af O2 = iltsvind 

Miljøet i havet er en kompleks størrelse men lad os skille de to faktorer ad og se på hvordan der tilføres ilt 

til havet og hvad der forbruger ilt i havet. 

Tilførsel af ilt til havet 

Ilt i havet stammer hovedsagligt fra to kilder: 

1. Atmosfæren (altså vores luft her på landjorden) da luftens ilt diffundere ned i vandet. 

2. Mikroskopiske alger og bakterier, som ligger i overfaldevandet og producerer ilt ved hjælp af solens 

lys (fotosyntese som vi kender det fra planter på landjorden) 

Begge kilder tilfører havet ilt i de øverste lag af vandsøjlen og der er derfor brug for at vandet bliver blandet 

hvis de dyr og bakterier, der lever på bunden skal have glæde af det. Om vinteren når vandet er koldt og 

vinden blæser og skaber bølger og strøm i vandet, er der som regel ingen problemer med at få ilten 

transporteret ned til bunden, men når det er sommer, kan der opstå lagdelinger i vandet, der gør det svært 

for ilten at trænge ned til bunden. Det hedder springlag. 



 
Springlag 

Et springlag er en skarp, men usynlig grænse mellem to vandlag. Det kan opstå når to vandmasser har 

forskellig saltholdighed eller temperatur. Vand der indeholder meget salt, vejer mere end vand, der ikke 

indeholder så meget salt og det vil derfor synke ned til bunden. Det samme gælder koldt vand i forhold til 

varmt vand.  

Springlaget kan blive så kraftigt, at det næsten virker som et låg der bliver lagt på bundvandet og hverken ilt 

eller andre stoffer kan komme igennem.  

Prøv at udføre øvelsen ”Lav et springlag” og se hvordan det fungerer. 

Forbrug af ilt i havet 

Forbruget af ilt i havet kan også opdeles i to processer: 

1. Dyr der lever i vandet, som f.eks. fisk, krabber, rejer osv. forbruger ilt til respiration. Ligesom os, når 

vi trækker vejret. 
2. Bakterier på bunden af havet forbruger ilt, når de nedbryder organisk materiale.  Det organiske 

materiale kan f.eks. være alger (dem der ligger i overfladen og laver fotosyntese) der dør og drysser 

ned på bunden.  

Sommer er sæson for iltsvind 

Nogle gange går det helt galt og der opstår iltsvind (eller iltmangel). 

Om sommeren er vandet varmt. Det kan algerne godt lide. Så vokser de hurtigt og bliver til mange. Når der 

dannes mange alger, er der også mange af dem som dør og falder til bunden. Når der er mange døde alger 

på bunden, kommer der også masser af bakterier, som nedbryder dem. Og de bruger ilt (respirerer).  

Samtidig er det også om sommeren at springlaget 

er kraftigst pga. temperaturforskelle og det er også 

om sommeren, der er færrest dage med vind, der 

ellers kan skabe bølger og omrøring i 

vandmasserne, så springlaget brydes. I værste fald 

kan iltsvind medfører produktionen af svovlbrinte 

(H2S) fra svovlbakterier, som er giftig for fisk og 

smådyr.  

Forureningens indflydelse på iltsvind 

Noget af det, som kan forhindre at algerne vokser for hurtigt og bliver for mange, er mangel på 

næringsstoffer. Næringsstoffer er nemlig mad for algerne. Næringsstoffer findes naturligt i vandet, men der 

tilføres hvert år unaturligt store mængder næringsstoffer til havmiljøet. Det kommer bl.a. fra vores 

landbrug og spildevand og via luften fra afbrændingen af kul, olie og gas i trafikken og energiforsyningen.  

I havet er kvælstof den begrænsende faktor, de vil sige at det er det næringsstof, der bestemmer væksten 

for algerne, da det er det de først løber tør for. Det er derfor at der ved områder med stor udledning fra 

landbruget og spildevand ofte vil være store algeopblomstringer.  



 
FELTARBEJDE, EKSPERIMENTER OG UNDERSØGELSER 

Lav en biotopundersøgelse 
I denne øvelse kan i gennem egne målinger og observationer få en direkte oplevelse af havets fysik, kemi 

og organismer. Samtidig kan I få en fornemmelse af hvordan jeres lokale hav- eller fjordområde har det. 

Øvelsen her er velegnet til at udføre flere gange hen over året og hvis man ønsker at følge 

årstidsvariationerne. 

Det skal I gøre: 

De abiotiske forhold på lokaliteten (Skema 1) 

1. Vurder om bunden består af mudder, sand, sten og/eller klipper? Brug en vandkikkert og noter 

svaret i skemaet. 

Blød bund består af sand eller mudder, mens hård bund består af sten eller klipper. Vurder, om 

bunden er hård, blød eller midt imellem.   

2. Undersøg vandets klarhed ved at måle sigtdybden med en secchi-skive. 

Secchi-skiven sænkes ned i vandet ind til den ikke kan ses mere. Herefter trækkes den op ind til I 

lige netop kan se den igen. Mål dybden på snoren og notér det som sigtbarheden. 

 

3. Udtag en vandprøve i toppen og hæld den i prøveglasset. 

4. Udtag en bundprøve med vandhenteren og overfør vandprøven til prøveglasset. 

5. Mål saltholdighed, temperatur og iltindhold i de to prøver. Noter resultaterne i skemaet.  

Det skal I bruge: 

 Waders*  

 Planktonnet* 

 Rejenet* 

 Vandhenter* 

 Prøveglas* 

 Sorteringsbakker* 

 Iltmåler* 

 Salinitetsmåler* 

 Vandkikkert * 

 Secchiskive* 

 Bestemmelseslitteratur * 

 
 
 
 

 

 

Hjemme i laboratoriet skal I bruge: 

 Mikroskop 

 Objektglas 

 Dækglas 

 Pipette 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne  
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
Hvis der er mindre end 4 mg ilt pr. liter havvand, er der 

iltsvind, altså dårlige iltforhold. Hvis der er 8 mg ilt pr. 

liter havvand eller mere, er iltforholdene gode for fisk 

og smådyr. 
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De biotiske forhold på lokaliteten 

6. Lav et træk med et planktonnet gennem vandet.  

7. Kom indholdet i en flaske, og tag det med hjem i laboratoriet. 

8. Brug rejestryg, vandkikkert og jeres hænder til at indsamle så mange forskellige 

dyr og havplanter og så meget tang som muligt 

9. Sorter det, I har fundet, så I har dyr et sted og havplanter og tang et andet sted. 

Havplanter og tang (Skema 2)  

10. Kom havplanter og tang i en udsorteringsbakke sammen med lidt havvand. 

11. Artsbestem jeres fund, og undersøg evt., hvordan havplanter og tang er tilpasset 

deres levested. 

Overvej for eksempel, hvad de sidder fast på, hvordan de sidder fast, og hvordan de adskiller sig fra 

landplanter. 

Dyr (Skema 2)  

12. Kom dyrene i en udsorteringsbakke sammen med lidt havvand.  

13. Artsbestem jeres fund.  

Overvej, om dyret er særligt tilpasset til at sidde fast på f.eks. sten, eller om det er tilpasset til at bevæge sig 

rundt på bunden. Hvordan skaffer dyrene sig ilt, og hvad med kamouflage?   

Hjemme i laboratoriet (Skema 2) 

14. Undersøg den vandprøve, I har taget med hjem, i et mikroskop. 

15. Hvilke forskelle kan I se på planktonalger og dyreplankton? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Lav en biotopundersøgelse – Skema 1: De abiotiske forhold 
 

Lokalitet: 

Gruppe: Dato: 

Hvad består bunden af? (sær et eller flere krydser) Mudder      Sand      Sten      Klipper 

Vurder bundens hårdhed (sæt ét kryds) Blød      Hård      Midt imellem 

 
Blød bund består af sand og mudder og hård bund består af klipper og sten. 
 

Vandets klarhed  

Secchidybde cm 

Vandkemiske forhold  

Saltholdighed mg/L 

Iltkoncentration mg/L 

Temperatur 0C 

Skriv eventuelt andre observationer, der ikke er med i skemaet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

  

 

Lav en biotopundersøgelse – Skema 2: De biotiske forhold 
 

Lokalitet: 

Gruppe: Dato: 

Skriv hvilke dyr, havplanter og tangarter I har fundet. Brug bestemmelsesduge og bøger 

Tang 

  

  

  

Havplanter (f.eks. ålegræs, havgræs) 

  

Bløde dyr (f.eks. vandmænd) 

  

Fisk 

  

  

  

Krebsdyr (f.eks. tanglopper, tanglus, rurer) 

  

  

  

Skaldyr (f.eks. muslinger, snegle) 

  

  

Pighuder (f.eks. søstjerner) 

  

  

Orme 

  

Organismer fra vandprøver(undersøg hjemme i laboratoriet) 

Dyreplankton 

  

Planktonalger 

  



 
Lav et springlag 
Vands massefylde (eller vægt) spiller en væsentlig rolle for plante- og dyrelivet i havet og i søer. Saltvand 

har en større massefylde (er tungere) end ferskvand og vil derfor "lægge sig" på bunden. Det sker også i 

Lillebælt, hvor det salte vand fra Kattegat møder det mere ferske vand fra Østersøen. Opblanding mellem 

det tunge salte bundvand og det lette ferske overfladevand foregår kun i ringe grad, og der dannes derfor 

en skarp grænse mellem de to – et springlag. 

På samme møde kan vand danne et springlag, hvis der er stor forskel på temperaturen. Her vil vand med en 

temperatur på 4°C være tungest og lægge sig på bunden, mens koldere og varmere vand lægger sig 

ovenpå. 

Det skal I bruge: 

 Akvarier* 

 Flamingostykker 

 Salt 

 Frugtfarve 

 Termometer* 

Grej markeret med * kan lånes af 
naturvejlederne og er en del af ”Ilt-
kassen”  
(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
 

 

Billede fra biologividen.dk 

Perspektivering 

Forklar hvad det betyder for dyr på bunden at der er et springlag. 

 

 

Det skal I gøre: 

I kan forsøge at lav et saltspringlag og/eller et 

temperaturspringlag. 

Temperaturspringlag 

 Ca. 1 l vand på 4°C hældes i et akvarium.  

 Der lægges et stykke flamingo på vandet.  

 Derefter hældes 1 l vand på ca. 20°C tilsat frugtfarve 

forsigtigt på flamingostykket, så der opstår mindst 

turbulens. Der skulle nu gerne være et tydeligt 

temperaturspringlag. 

 Man kan forsigtigt vippe akvariet og iagttage at springlaget 

"følger med". 

Saltspringlag  

 1 l vand tilsat 35 g salt kommes i et akvarium.  

 Der lægges et stykke flamingo på vandet.  

 Derefter hældes 1 l vand tilsat frugtfarve forsigtigt på 

flamingopladen. Vandet skal have samme temperatur. Der 

skulle nu gerne være et tydeligt saltspringlag.  

 Man kan forsigtigt vippe akvariet og iagttage at springlaget 

"følger med". 
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Iltsvind og bundvending i et akvarium 
I et vandområde – sø, fjord eller hav – kan der ved bunden være 

meget specielle iltforhold. Hvis bundlaget indeholder store mængder 

organisk stof f.eks. planterester, kan der i visse situationer være meget 

lidt eller ingen ilt. Dette kan forstærkes hvis der er et springlag, som 

ilten fra luftens har svært ved at trænge igennem.Sådanne iltforhold er 

til skade for nogle organismer, mens andre organismer har fordel af 

dem. Fx kan cyanobakterien Beggiatoa (blågrønalger) kun leve, hvor 

der ikke er ilt. I et akvarium kan man ændre iltforholdene ved at slukke 

og tænde for en akvariepumpe. Derved bliver det muligt at følge akvarie  

organismernes reaktion på ændringer i iltforholdene. 

Det skal I bruge: 

 2 akvarier, ca. 10 l* 

 2 akvarieluftpumper* 

 1 spandfuld mudder fra en ildelugtende strand (spørg 

evt. naturvejlederen om hjælp) 

 Havvand 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne og er en del 
af ”Muslinge-kassen” (se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
Foto: Peter Hwan Lajgaard. 

Det skal I gøre: 

 Fordel sand/mudder i de to akvarier.  

 Fyld havvand i akvarierne, så vandhøjden i begge 

akvarier bliver 10-20 cm over bundlaget.  

 Montér en akvariepumpe i hvert akvarium, så 

luftstrømmestenen er placeret i akvariets ene ende lige 

over bundlaget.  

 Læg låg ovenpå akvarierne og tænd for 

akvariepumperne 

 Lad akvarierne stå et par dage.  

 Følg udviklingen i akvarierne. Beskriv ændringerne, 

især hvordan bundlagets overflade ser ud i forskellig 

afstand fra luftstrømmestenen. 

 Sluk for akvariepumpen i det ene akvarium (A). Følg og 

beskriv eventuelle forandringer i dette akvarium i 

forhold til det iltede akvarium (B). Forandres akvarium A som du forventede? 

 Tænd nu for luftpumpen i akvarium (A) og sluk for luftpumpen i akvarium (B). Følg og beskriv igen 

ændringerne i de to akvarier. 

 Tag forsigtigt en prøve af liglagenet op. Læg det på et objektglas i en dråbe havvand. Læg dækglas 

på og mikroskopér. Lav en tegning af, hvad du ser.  

Diskussion og perspektivering 

Forklar hvad der skete i de to første dage 

efter akvarierne var opstillet. 

 

Forklar hvorfor bundlaget i begge akvarier 

ændrede sig afhængig af, hvor luftpumpens 

udstrømmersten var. 

Hvorfor skal man samle sand/mudder fra en 

ildelugtende strand til dette eksperiment? 

Hvilke miljøforhold vil i naturen kunne 

medføre udvikling af liglagen i de danske 

farvande? 

Hvilke hændelser i naturen kan påvirke et 

havområde og dets bundlag på samme måde 

som luftpumperne i modelakvarierne? 

Yderligere undersøgelser  

Iltforholdene kan følges løbende med en 

iltelektrode med dataopsamling. Organisk 

stof evt. revne kartofler kan tilsættes for at 

accelerere processen. Er der bunddyr i 

slammet, kan disses adfærd undersøges i 

relation til iltforholdene. 
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Mål bunddyrs respiration 

De dyr der bor på bunden af Lillebælt forbruger ilt når de respirerer (trækker vejret). Hvis der i et område 
forbruges mere ilt end der kan tilføres, kan der opstå iltsvind. I et lukket akvarium eller i et syltetøjsglas, 
kan man måle på hvor meget ilt forskellige bunddyr bruger. 

Det skal I bruge: 

 Et dyr fra havbunden fx krabbe, musling, sandorm eller 
snegl  

 Friskt havvand  

 Syltetøjsglas med låg  

 Klæbemasse (elefantsnot virker fint) 

 Iltmåler 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne og er en del 
af ”Tang-kassen” (se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 

Det skal I gøre: 

Forberedelse 

 Fang først nogle interessante forsøgsdyr – strandkrabbe, blåmuslinger, sandorm eller snegle – og 
læg dem i en spand.  

 Rig respirations-kammer og måleudstyr til. Kammeret kan være et syltetøjsglas, som lukker tæt. Lav 
et hul i låget som passer præcist til ilt-sensoren. Brug klæbemasse til at tætne med, så der ikke kan 
sive luft ind i kammeret. 

 Hvert forsøg tager ca. ½ time, når forsøgsopstillingen er parat. 

Selve forsøget 

 Udvælg en frisk og livlig strandkrabbe (eller et andet dyr) blandt dem I har fanget. 

 Fyld forsøgsglasset (syltetøjsglasset) helt op med frisk havvand. 

 Overfør krabben til forsøgsglasset og skru låget med ilt-sensoren på glasset, så der ikke er luft i 
glasset. 

 Kontrollér at hullet i låget omkring ilt-sensoren er tæt lukket med klæbemasse. 

 Følg krabbens ilt-forbrug på dataloggeren  

 Hold øje med krabbens adfærd – og skriv lidt 
om hvordan den har det ved de forskellige ilt-
niveauer. 
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Tang som iltproducent 
Tang er havets planter og ligesom planter på landjorden kan tang optage CO2 og danne ilt ved hjælp af 

fotosyntese. I dette forsøg skal I undersøge tangens fotosyntese og arbejde med produktion og dyrkning af 

tang.  

Tangs fotosyntese 

Tang kan ved hjælp af solens energi omdanne CO2 og vand til kulhydrat (sukker) og ilt (O2). Processen 

kaldes fotosyntese. Om natten respirere planter, ligesom vi gør. Denne proces hedder respiration og er det 

modsatte af fotosyntese. 

Engergi + CO2 + vand <-> sukker + O2 

Så længe der er lys tilgængeligt vil fotosyntesen være at fortrække for planter. En tang-plante, der udsættes 

for lys ”udånde ilt, mens en tang-plante, der placeres i mørke vil ”udånde” CO2.  Det skal vi vise med dette 

forsøg. 

Det skal I bruge: 

 Søsalat 

 3 reagensglas* 

 1 reagensglasstativ* 

 3 propper* 

 Bromthymolblåt (BTB) opblandet i kunstigt 

havvand 

 Stanniol 

 Evt. en lampe 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne 

og er en del af ”Tang-kassen”  

(se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 

Om BTB er det nødvendigt at vide følgende: BTB er en pH farveindikator. Det vil sige, at den skifter farve 

når der sker ændringer i pH. GUL= sur, GRØN=neutral, BLÅ=basisk. Da CO2 opløst i vand giver kulsyre, vil 

tilstedeværelsen af CO2 gøre miljøet surt. Omvendt, hvis der ikke er CO2 tilstede vil miljøet være 

neutralt/basisk. Dette kan efterprøves på følgende måde: Tag et reagensglas med lidt vand og BTB pust nu 

med et sugerør ned i væsken – hvad sker der? 

Klorofyl – a 

Selvom mange tangarter ikke er grønne, indeholder de stadig klorofyl. Grunden til at fx blæretang er brunt 

og ikke grønt skyldes, at det også indeholder et andet farvestof end det grønne klorofyl, nemlig det brune 

farvestof fucoxanthin. Det kan nemt vises, at brunalger også indeholder klorofyl. Alt du skal bruge er en 

brunalge (f.eks. blæretang) og noget kogende vand. 

Når algen overhældes med kogende vand, vil den skifte farve fra brun til grøn. Det skyldes, at 

farvepigmentet fucoxanthin ødelægges af det varme vand. Til gengæld er det grønne klorofylpigment mere 

stabilt i forhold til opvarmning 

Det skal i gøre: 

Placer et stykke søsalat i to af reagensglassene. 

Fyld BTB-balndingen i alle tre glas, så planterne 

er dækkede og væsken står lige højt i de tre 

glas. 

Fold stanniol om det ene af de to glas med 

søsalat i. Placer glassenen i stativet og sørg for 

at der er lys på opstillingen. 

Lad forsøget fortsætte i flere dage indtil du kan 

se et tydeligt farveskift i de to glas med tang. 

Hvilke farveskift tror I der vil komme? 
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Dyrkning af tang 

Det skal I bruge: 

 Søsalat (find det ved kysten – eller spørg 

naturvejlederne) 

 Havsalt (købt i dagligvarehandlen) 

 Gødning (sådan noget man bruger til 

potteplanter) 

 En ren 1½L flaske* 

 En saks* 

 30 cm snor 

 Et syltetøjsglas* 

Grej markeret med * kan lånes af naturvejlederne 
og er en del af ”Tang-kassen” (se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 

Det skal I gøre: 

Fremstil kunstigt havvand 

20 g. HAVsalt blandes med 1 L vand fra vandhanen i en ren 1½ L flaske. Bland grundigt. Gødning 

tilføjes ud fra instrukserne på pakken – tilsæt gerne dobbelt så meget gødning. Opbevar på køl. 

Det er bedst at bruge kunstigt havvand fordi det er renere end det havvand vi henter i Lillebælt. Når man 

laver forsøg er det vigtigt at man prøver at minimere mængden af fejlkilder. 

Vask og forbered søsalat 

Skyl søsalaten undervand hanen til du har et rent ”salatblad”. Klip små stykker (0.5*0.5cm) af siderne af. 

Det er bedst hvis I har flere forskellige søsalatblade at klippe små stykker fra da der findes han og hunkøn. 

Start dyrkning 

Kom 30 cm snor ned i et syltetøjsglas. Fyld glasset med kunstigt havvand og smid de vaskede stykker søsalat 

ned i glasset. Henstil i et vindue overtrukket med film. 

Skift kunstigt havvand ca. hver 2. uge 

Første gang vandet skiftes kan de løse stykker søsalat smides ud. 

Fra nu af vil søsalaten gro op fra snoren og siderne på glasset. Ryst 

glasset blidt en gang om dagen. 

Inden fjerde skift skulle I gerne kunne se  

babysøsalat begynde at gro.  

Perspektivering 

Kan dyrkning af tang være med 

til at forhindre iltsvind? 

 

http://www.naturparklillebaelt.dk/skoler


 
Muslingers filtrationsevne 
Blåmuslinger spiser planktonalger og andre mikroskopiske organismer, som de filtrerer ud af vandet. 

Muslingen suger vand ind og leder det over gællerne, der også fungerer som et filter, og som kan 

tilbageholde fødeemner. Dermed fjerner de næringsstoffer fra vandet. En blåmusling kan filtrere helt op til 

7 liter vand i timen for næringsstoffer, som ellers kunne bidrage til øget iltsvind.  

I denne undersøgelse skal I se på blåmuslingens filtrationsevne. 

Det skal I bruge 

 2 akvarier * 

 2 L Havvand 

 8-10 levende blåmuslinger 

 Målebæger* 

 Tørgær ** 

 Vægt* 

Grej markeret med * kan lånes af 
naturvejlederne og er en del af ”Muslinge-
kassen” (se www.naturparklillebaelt.dk/skoler). 
 
** I stedet for tørgær kan man bruge algekultur for eksempel Rhodomonas 
 

Det skal I gøre 
Fyld 1 liter havvand i hvert af de to akvarier. 
 
Overfør 8-10 muslinger til det ene akvarie. 
 
Bland 0,1 g tørgær i 10 mL havvand. 
 
Kom 5 mL af gæropløsningen i akvariet uden blåmuslinger og 5 mL af gæropløsningen i akvariet med 
blåmuslinger.  

Rør forsigtigt rundt i akvarierne, så gæren fordeler sig i vandet. 

Blåmuslingerne skal være åbne for at kunne filtrere. Hvis I lader dem stå uforstyrret i cirka 10 min, vil I se, 
at de åbner sig. 

Undersøg, om man kan se forskel på vandets klarhed i de to akvarier, når muslingerne har været åbne og 
filtreret i ½-1 time.  

Hvis det er svært at se, om der er forskel på klarheden af vandet, kan man et stykke papir bagved 
akvarierne, og se, hvor nemt det er at læse teksten, når man kigger på vejledningen fra den anden side af 
akvariet. 

Perspektivering 

Hvordan kan blåmuslinger være med til at afhjælpe iltsvind? 

 

http://www.naturparklillebaelt.dk/skoler
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