
Bedre styr på kulstofbalancen
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nu – det giver os en meget mere detaljeret 
indikation af kulstofbalancen i de pågælden-
de områder,« fortæller han.

I studiet tog den danske forskergruppe et 
årligt billede af det afrikanske kontinent over 
en syvårig periode. Satellitten kunne derefter 
vise et detaljeret kort over kulstofbalancen 

fordelt over hele Afrika (se kort). 

Over de syv år dokumenterede forsker-
ne, at tørke og afskovning havde en 
dramatisk indflydelse på kulstofudled-
ningerne, der igen har en negativ effekt 
på klimaet. Netop derfor, er det vigtigt, 
at der nu findes et redskab til at monito-
rere forandringerne i landskabet.

»Vi bliver nødt til at forstå, hvordan for-
skellige faktorer som afskovning og tørke 
påvirker kulstofbalancen, så man giver 
et grundlag for, at eksperter og politikere 

kan træffe beslutninger i arbejdet med klima-
forandringer,« mener Martin Stefan Brandt.

Satellitten kan vise sig at blive et vigtigt 
værktøj i det fremtidige arbejde med klima-
forandringer og reduktionen af CO2-udslippet. 
For eksempel forventer forskerne, at FN’s 
klimapanel (IPCC) kan bruge satellitten i rela-
tion til Parisaftalen, fordi den vil være god til 
at vise udledninger for hvert land. 

Nanna Birk Jensen, Københavns Univer sitet. 
Nature Ecology & Evolution, vol.2, p. 827–835 (2018)

Nyt lys på den søde tand

H
ar du en ekstra trang til at gå i 
slikskålen fredag aften? Og er 
du bare generelt lidt af en stor-
forbruger af is og chokolade? Så 

er der måske en forklaring plus en god og en 
dårlig nyhed på vej!

Forskere fra Københavns Universitet (Novo 
Nordisk Foundation Center for Basic Meta-
bolic Research) fandt sidste år ud af, at hor-
monet FGF21 spiller en rolle i vores indtag af 
søde sager. Hormonet udskilles primært fra 
leveren og hjælper os normalt med at sænke 
sukkerindtaget. Forskerne viste også, at 
personer med en bestemt variant af det gen, 
der koder for FGF21-hormonet, havde meget 
større sandsynlighed for at have en “sød 
tand”. Den gode nyhed er nu, at et nyt studie 
fra samme gruppe har vist, at de samme 
personer faktisk har mindre fedt i kroppen 
end andre mennesker. I et samarbejde med 
en engelsk gruppe var forskerne i stand til 

cent end personer med en anden variant af 
samme gen. Det kan måske lyde som gode 
nyheder for alle os med en sød tand, men 
det er desværre ikke hele historien. For det 
viste sig, at genvarianten samtidig var asso-
cieret med højere blodtryk og mere fedt om-
kring taljen end hofterne. En kropsform, der 
måske bedre er kendt som en “æbleform”. 
Så selvom personer med genet for den “søde 
tand” har en lavere fedtprocent, er det altså 
ikke en undskyldning for at blande ekstra slik 
på fredag. 

På baggrund af dette nye studie har forsker-
ne fået større forståelse for FGF21-hormo-
nets virkning, hvilket måske kan åbne op for 
udvikling af nye lægemidler til behandling 
af fedme og diabetes, der er designet til at 
ramme FGF21-hormonet. 

Sara Helm Knudsen, Kilde: DOI: https://doi.
org/10.1016/j.celrep.2018.03.070

at undersøge over 450.000 personer for 
FGF21-genvarianten og en række forhold, 
som kunne associeres med den. Blandt 
andet viste det sig, at personer med den 
bestemte genvariant havde en lavere fedtpro-

B
alancen mellem kulstof der bin-
des i jorden og vegetationen og 
kulstof, der udledes som CO2 til 
atmosfæren, er vigtig for vores 

klima og miljø. Nu har forskere fra Køben-
havns Universitet testet en ny franskbyg-
get satellit, kaldet L-VOD, der kan måle 
denne kulstofbalance langt mere detal-
jeret end den nuværende metode, som 
foregår med luftfotos. Satellitten bruger 
lavfrekvente, passive mikrobølger, der 
kan måle vandindholdet i planter, hvilket 
er lineært relateret til biomasse-kulstof. 
Ved at undersøge ændringer i biomasse 
fra år til år, får kan man et mål for, hvor store 
kulstofudledninger, der finder sted.

»Det her er et af de største skridt i forhold til 
kulstofmålinger siden opfindelsen af infra-
røde målinger i 1970’erne,« siger postdoc 
Martin Stefan Brandt fra Institut for Geovi-
denskab, der står bag studiet.

»Den nye satellit er i stand til at måle 
udledninger fra hele vegetationen, altså 
også stammerne og grenene og ikke kun 
kronerne, som det har været tilfældet indtil 

Ændringer i vegetationens kulstoflagre (over jord-
overfladen) i Afrika i perioden 2010-2016. Regioner 
med signifikant negative (kulstoffrigivelse) eller posi-
tive (kulstofoptag) kulstofændringer er vist henholds-
vis med rød og grøn. Illustration: © M. Brandt, KU.

Et gen associeret med “sød tand” er også associeret 
med lav fedtprocent, men en uheldig fordeling af 
fedtet, viser ny forskning. Foto: Colourbox
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Bobler fra fortiden

De små runde sfærer i bakteriemåtterne 
blev opdaget, da ph.d. Therese Sallstedt og 
kolleger fra SDU, det svenske nationalhisto-
riske museum og universitetet i Stockholm 

studerede fossilerede sedimenter fra 
Indien. Forskerne mener, at disse sfærer 
er iltbobler dannet i måtter af cyanobak-
terier på lavt vand. Når cyanobakterierne 
producerede ilt gennem fotosyntese kunne 
ilten fanges som små bobler i de slimede 
bakteriemåtter, og på den måde er et meget 
synligt tegn på deres aktivitet bevaret for 
eftertiden.

Cyanobakteriernes aktivitet ændrede Jordens 
overfladeliv uigenkaldeligt, fordi de skabte ilt 
til atmosfæren. Selv har de også overlevet 
tidens gang, idet spillevende stromatolitter 
stadig findes på Jorden den dag i dag.

Birgitte Svennevig, SDU. Kilde: Geobiology: 
https://doi.org/10.1111/gbi.12274

Unge ingeniører har succes med sensorer 

Tinglev A/S, som er en af landets førende pro-
ducenter af præfabrikerede betonelementer.

»Hvis vi skal overleve, så gælder det om at fin-
de en niche, hvor vi skiller os ud. Derfor brug-
te vi meget tid på at udtænke, hvad det er, 
der gør os specielle. Hvor skiller vi os ud? Nu 
er vores mål, at være de bedste til at måle på 
beton,« forklarer Casper Harlev og fortsætter:

»Det var nok ikke mange, der havde forestil-
let sig, at betonindustrien skulle være en af 
de første industrier til at træde ind i Industri 
4.0,« griner Casper Harlev og peger på, at 

deres beregninger for en typisk kunde viser, 
at betonfabrikkers investering i sensorer er 
tjent ind på tre måneder.

I takt med, at ordrerne er tikket ind, er an-
tallet af ansatte fulgt med. Nu er de ni. Og 
sidste år gik Sensohive i partnerskab med 
den globale teknologikoncern Sigfox. 

Resultatet af dette samarbejde er blandt 
andet lanceringen og internationalisering af 
en trådløs temperatur og fugtighedsmåler til 
køle- og fryseskabe. 
 Birgitte Dalgaard, SDU

E
t semesterprojekt om sensorer 
til fødevareindustrien udviklede 
sig for tre ingeniørstuderende til 
virksomheden Sensohive. Casper 

Harlev, Tobias Ejersbo og Tim Larsen som 
studerede henholdsvis civilingeniør i Product 
Development and Innovation og civilingeniør 
i Robotteknologi på SDU blev så opslugte af 
deres semesterprojekt, at de endte med at 
springe ud som virksomhedsejere. Nu eks-
porterer de sensorer til 22 forskellige lande.

For tre år siden knoklede de uden løn for at 
finde investorer. Det lykkedes. Innovations-
fonden investerede penge i den nystartede 
virksomhed. Siden er forretningen skåret til. 
Fra at satse på fødevareindustrien er målet 
nu at blive førende i at sælge sensorer til 
betonindustrien.  

»Vores sensorer, som placeres inde i beto-
nelementet, kan fortælle præcis, hvornår 
betonen er hærdet og klar. Tidligere spildte 
betonfabrikker kostbar tid på at være sikre 
på, at betonen var hærdet. Nu kan kvalitets-
chefen få et overblik over samtlige hærd-
ningsprocesser på dashboard,« siger den 
25-årige CEO Casper Harlev.

Betonsensorerne opererer nu i alle tidszoner. 
I Danmark bruges de blandt andet af Contiga 

D
e første livsformer på Jorden var 
mikroorganismer, men på trods 
af deres uanseelige størrelse har 
de haft enorm betydning for livets 

udvikling på Jorden: Det var således deres 
aktivitet, der omdannede vores planet til 
et sted, hvor planter og dyr kunne trives og 
udvikle sig til livet, som vi kender det i dag. 
Man finder kun sjældent spor af selve mikro-
organismerne som fossiler i aflejringer fra 
Jordens spæde ungdom, og derfor må man 
som regel tolke deres tilstedeværelse ud fra 
de spor, de indirekte har sat sig på miljøet. 

Billedet viser et eksempel på netop det: Små 
bobler i 1,6 milliarder år gammelt fossilt 
materiale af såkaldte stromatolitter, som er 
mikrobielle bakteriemåtter. 

Foto af en betonsensor i aktion. Sensorkables støbes ind i den flydende beton, og efter brug klippes kablet 
blot over. Samlet får systemet input om temperaturen fra betonen, klimadata uden for betonen samt sam-
mensætningen af betonen. Baseret på datainput beregner en algoritme styrken af betonen i realtid. En 
anden algoritme forudsiger ud fra det nuværende datasæt og lignende målinger, hvornår den støbte beton 
forventes at være færdighærdnet. Foto: Sensohive.

Foto: Stefan Bengtson
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Nanokrystaller hjælper batteriet

G
enopladelige batte-
rier i for eksempel 
mobiltelefoner og 
biler er typisk såkaldte 

lithium-ion-batterier, der virker 
ved at cirkulerer lithium-ioner 
mellem to ladede materialer, en 
negativ anode, der ofte er lavet af 
grafit og en positivt ladet katode 
lavet af cobalt eller manganoxid. 
Nikkel-rige oxider er et lovende 
alternativ som katodemateriale, 
da sådanne nikkeloxider både 
er billige og meget effektive. Det 
har dog vist sig svært at imple-
mentere nikkel-baserede katoder 
med et højt indhold af nikkel 
i batterier, blandt andet fordi 
opløste ioner fra katoden giver anledning til, 
at der dannes et ustabilt lag af elektrolyt på 
anoden, som drastisk reducerer batteriets 

kapacitet. Denne udfordring har 
Jaephil Cho fra Ulsan National 
Institute of Science and Technology 
i Sydkorea og kolleger nu måske 
fundet en løsning på. De har udvik-
let en katode bestående af mere 
end 80 % nikkel og beklædt den 
med nanokrystaller af cobalt for at 
beskytte den mod nedbrydning. Et 
batteri med denne katode beholdt 
86 % af sin kapacitet efter 400 
genopladninger ved en temperatur 
på 25 °C. Forskerne mener, at så-
danne nikkel-baserede katoder kan 
hjælpe med at imødekomme det 
stigende behov for genopladelige 
batterier i elektriske biler, efterhån-
den som prisen på cobalt drives i 

vejret af den store efterspørgsel.
CRK, Kilde: Energy Environ. Sci., 

2018, Advance Article.

K O R T  N Y T

Katoder baseret på nikkelrige oxider kan blive  
en del af fremtidens batterier til elbiler.  
Foto: User RudolfSimon/cc-by-sa-3.0

Kan dyr advare om jordskælv?

hvert fald en del af de rapporterede dyrevars-
linger faktisk er relateret til forskælv.

Nærmere en afklaring af, om dyr kan bruge 
til jordskælvsvarsling, kan forskerne dog ikke 
komme i deres analyse. Mange af de dyreob-
servationer, som forskerne har kigget på, er 
anekdotiske og uegnede som videnskabelige 

data. Men uanset hvor systematisk, man 
fremover vil kigge på dyreadfærd, er chan-
cerne for at udvikle en skudsikker metode 
til jordskælvsvarsling på den baggrund nok 
meget, meget små. 

CRK, Kilde: Bulletin of the Seismological 
Society of America (2018). https://doi.

org/10.1785/0120170313

D
er findes talrige beretninger om, 
at dyr som høns, får og hunde 
har opført sig underligt forud for 
et jordskælv. Men i hvilken grad, 

den slags historier kan bruges til noget som 
helst i en videnskabelig tilgang til jordskælv-
svarsling har været et omdiskuteret spørgs-
mål i årtier. Nu har forskere fra det tyske 
forskningscenter GeoForschungsZentrum 
i Potsdam set nærmere på de tilgængelige 
data og har undersøgt, om der er en stati-
stisk korrelation mellem seismisk aktivitet og 
dyrenes adfærd. Analysen omfatter flere end 
700 observationer af hævdede “dyrevars-
linger” af 160 jordskælv fra over 20 lande. 
Observationerne er tilskrevet flere end 130 
arter – for eksempel får, slanger og fisk.

Forskerne kiggede blandt andet på såkaldte 
forskælv, som er mindre rystelser, der nogle 
gange forekommer i dagene op til – endda 
flere uger – før det det store jordskælv. Ana-
lysen viste, at den tidslige fordeling af sådan-
ne forskælv forud for store jordskælv (med 
en størrelse på 6 og derover på den såkaldte 
momentmagnitudeskala) svarer til de rap-
porterede observationer af unormal adfærd 
for dyr i en afstand af op til 100 kilometer fra 
jordskælvet. Det antyder ifølge forskerne, at i 

Selvom dyr tilsyneladende kan reagere på forskælv forud for store jordskælv, er det yderst tvivlsomt, om 
dyr kan bruges til at forudsige jordskælv som det, der hærgede Nepal i 2015.
Foto: Shutterstock.  
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Flere planter på toppen

fremtiden. For de arter, der gennem årtusin-
der har tilpasset sig de kolde og klippefyldte 
forhold på bjergtinderne har ingen andre 
steder at flytte hen. 

Peter Gammelby, Aarhus Universitet. Kilde: 
Nature vol. 556, pp 231–234 (2018)

K O R T  N Y T

Det nye studie, som for nylig er offentliggjort 
i tidsskriftet Nature, får dog ikke forskerne til 
at slå alarm. Endnu. Studiet har ingen resul-
tater om, hvor vidt det accelererende antal 
nye plantearter på tinderne har fortrængt 
nogle af de arter, der har groet der deroppe 
i årtier. Men tallene tyder på, at det vil ske i 

En forsker kigger nærmere på en lille plante på alpetoppen Baslersch Chopf.
Foto: Veronika Stöckli, SLF, Schweitz.

Kemisk reaktion med ført hånd

K
emiske reaktioner sker typisk som 
følge af mere eller mindre tilfæl-
dige kollisioner mellem atomer. 
Et forskerhold ledet af Kang-

Kuen Ni ved Harvard University, Cambridge, 
Massachusetts, har nu elimineret tilfældig-
hedselementet ved at kombinere netop to 
atomer i en enkelt, kontrolleret reaktion. I 
eksperimentet nedkølede de natrium- og 
caesium-atomer til næsten det absolutte 

nulpunkt. Derefter fangede forskerne et 
enkelt atom af hver i en laserstråle med hver 
sin bølgelængde, hvilket gjorde det muligt 
at manipulere atomerne individuelt. Ved for-
sigtigt at fintune retningen og intensiteten af 
hver laserstråle, kunne forskerne blande de 
to og guide begge atomer mod det samme 
punkt og derved fremtvinge en reaktion. På 
den måde blev der produceret et enkelt natri-
um-caesium-molekyle.

Forskerne skriver, at teknikken i princippet 
vil kunne udvides, så man kan skabe mere 
komplekse molekyler, som for eksempel 
kan bruges til at studere stoftilstande ved 
ultralave temperaturer eller til at lagre in-
formation i kvantecomputere.

CRK, Kilde: Science: DOI: 10.1126/ 
science.aar7797

D
er er ikke så koldt på toppen, 
som der har været. Heller ikke så 
ensomt.

I hvert fald ikke for de planter, 
som med den globale opvarmning i hastigt 
voksende antal finder levemuligheder på 
bjergtoppe, der førhen var forbeholdt de 
mest hårdføre og nøjsomme arter.

Et stort internationalt forskerhold med blandt 
andet forskere fra Institut for Bioscience 
ved Aarhus Universitet har konstateret, at 
antallet af plantearter på 302 europæiske 
bjergtinder ikke blot er steget betydeligt de 
seneste halvandet hundrede år – antallet 
accelerer. Og udviklingen skyldes med sikker-
hed temperaturstigning; mængden af nedbør 
og kvælstof er ikke steget i nær samme om-
fang i alle områderne.

På de ti år fra 1957-66 steg antallet af arter 
på hver af de 302 bjergtoppe med gennem-
snitlig 1,1 art. Siden er udviklingen accele-
reret: Alene fra 2007-16 flyttede gennem-
snitligt 5,5 nye arter op på hver af de 302 
bjergtoppe. At forskerne netop har undersøgt 
planterne på bjergtoppe skyldes, at disse er 
geografiske fixpunkter, der er lette at genfin-
de. På den måde kan man være helt sikker 
på, at man sammenligner nutidens observa-
tioner med gamle optegnelser fra botanikere, 
der går 150 år tilbage i tiden.

Forskerne har i sagens natur kun kunnet 
tælle de plantearter, som har reageret hurtigt 
på temperaturstigningen og har flyttet opad. 
De har ikke undersøgt antallet af arter, som 
kunne tænkes at være på vej opad.
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Naturvidenskab i virkeligheden

Kæmpe satsning på formidling  
af naturvidenskab 

M
ed en bevilling på 123 millioner 
kr. vil Novo Nordisk Fonden op-
bygge et nyt stort almennyttigt 
læringscenter, LIFE, som stiller 

gratis undervisningstilbud inden for naturvi-
denskab til rådighed for skoler i hele landet. 
Efter etableringsperioden på to år er det 
hensigten, at bevillinger på op til i alt knapt 
1,6 mia. kroner skal finansiere centrets akti-
viteter de næste 10 år.

Formålet med LIFE er at øge interessen og 
kompetencen blandt børn og unge for natur-
videnskab, så flere vil vælge en naturviden-
skabelig uddannelse. 

Kernen i LIFEs almennyttige tilbud til 
uddannelsesinstitutionerne er en række 
læringspakker udviklet i samarbejde med 
virksomheder, som bygger på autentiske 
problemstillinger. Læringspakkerne omfatter 
både konkrete hands-on-eksperimenter og 
digitale læringsaktiviteter. Der kan også ind-
gå udstyr og materialer pakket i materiale-
kasser, som skoler og gymnasier bestiller hos 
LIFE og får stillet gratis til rådighed.

Læringspakkerne vil udvikles på  
tre forskellige platforme:
Et digitalt univers bestående af en webportal 
med adgang til undervisningsmaterialet for 
både elever og lærere og af spil, virtuelle 
laboratorier og modeller, som kan inddrages 
i undervisningen.

10 mobile laboratorier: Lastbiler vil blive 
fuldt udstyret med et klasselaboratorium og 

bemandes med LIFE-medarbejdere, som kan 
lede det eksperimentelle arbejde i samarbej-
de med klassens lærer.

Et læringslaboratorium i Lyngby: Bygningen 
nyopføres på Dyrehavegårds Jorde i Lyngby 
og vil rumme moderne laboratorier og funge-
re som besøgscenter for skoleklasser.

CRK, Kilde: Novo Nordisk Fonden


