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 MIDLERTIDIG UTILGÆNGELIGE 
KEMISKE FORBINDELSER FORDI 
DE ER BUNDET I LEVENDE  
ORGANISMER. 
De frigøres igen,  
når organismerne dør. 

NATURFAG  BIOLOGI - FYSIK - KEMI - GEOGRAFI  

EMNE:    MINERALISERING 
UNDERVISER:    Anette Fonder Nielsen 

FONDER®s  

NATURFAGSNOTER 

MINERALISERING 
 

Den  proces, hvor organismernes organiske stoffer omdannes til uorganiske stof-
fer. 
De uorganiske stoffer kaldes nu mineraler. Nogle af dem er også næringssalte. 
Under omdannelsesprocessen (mineraliseringen) dannes desuden CO2 og H2O. 
 

Processen finder sted i jordbunden. Her nedbryder orme, insekter, bakterier, 
svampe og alger de organiske stoffer i døde dyr og planter. 
 

Når de forskellige grundstoffer igen er i den rigtige uorganiske form kan planterne 
optage dem. 
 

På den måde er disse grundstoffer i et ”evigt” kredsløb:   
 

som mineraler (uorganiske forbindelser / næringssalte) optages de af planterne 
planterne opbygger de uorganiske forbindelser til organiske forbindelser 
dyr spiser planter og / eller dyr som indeholder organiske forbindelser 
dyr og planter dør  
døde dyr og planters organiske stoffer omdannes til mineraler 
 
FORURENING 
 

Det vigtige kredsløb mellem stofferne på uorganisk / organisk form bør ikke for-
styrres ret meget. Det sker imidlertid alligevel: 
tunge maskiner presser jorden sammen, så ilten i jorden presses ud og skadelige 
iltfrie (anaerobe) processer overtager styringen i jorden. Så kan der dannes 
methan, ethylen og forskellige nitrogenforbindelser. Jorden stinker af svovlbrinte! 
 

DET SKER IKKE FOR BONDERØVEN, NÅR HAN DYRKER SIN JORD. HAN BRUGER EN HEST 
ELLER EN HESTEVOGN SOM IKKE KAN SAMMENPRESSE (KOMPRIMERE) JORDEN, SÅ DEN 
SKADES. 
 

I NOGLE KOMMUNER / I VISSE OMRÅDER BRUGER MAN OGSÅ HENSIGTSMÆSSIGE MASKI-
NER EVT. HESTE TIL AT FJERNE VÆLTEDE TRÆER MM FOR NETOP AT UNDGÅ AT ØDELÆG-
GE JORDBUNDSFORHOLDENE. 
 

MANGE LANDMÆND VÆLGER OGSÅ KUN AT BRUGE NATURLIG GØDNING, SÅ RISIKOEN FOR 
AT DER TILFØRES FOR MEGET GØDNING TIL JORDEN ER MINIMAL. UDVASKNING AF FX NI-
TRAT FRA JORDEN FØRER NEMLIG TIL FORURENING I KYSTOMRÅDERNE (OG DERMED HA-
VET) EVT. TIL FORURENING AF VORES GRUNDVAND. 
 
 

HVAD ER MINERALER ? Det er altid et uorganisk stof! 
 

BIOLOGI: 
Mineraler er det samme som planternes næringssalte. Det er uorganiske kemi-
ske forbindelser med de grundstoffer, som planterne ikke kan undvære til at op-
bygge organisk stof. SE TEKSTEN OVENFOR. 
 

Fysiologi: 
Mineraler er de salte og ioner som indgår i væv og væsker fx calciumsulfat  
(Ca3(SO4)) i knogler og tænder, natrium– (Na

+
) og chloridioner (Cl

-
) i blod og kaliu-

mioner (K
+
) i cellernes cytoplasma. 

 

Ernæring: 
Mineraler er de uorganiske forbindelser levende organismer har brug for til opbyg-
ning af fx knogler og tænder (calcium) og enzymdannelse (fx zink og mangan). 
HUSK: vitaminer er organiske forbindelser som indeholder mineraler (bestemte grundstoffer). 
 

GEOLOGI: 
Mineraler er de kemiske forbindelser af uorganiske stoffer som dannes ved pro-
cesser på og i jordskorpen. Det er fx kvarts (SiO2), kalk (CaCO3), natriumklorid (Nacl) og pyrit 

(FeS2 = svovlkis). Nogle få mineraler er rene grundstoffer: fx guld, carbon og svovl. 
  

Mineralerne er ofte tungt opløselige salte. De danner krystaller. 
En malm er et mineral med et metal, vi kan udvinde fx kobbermalm, jernmalm. 
 

Mineralisering: finder også sted ved forvitring af mineraljord / bjergarter. Denne 
forvitring kan også gøre mineraler tilgængelige som næringsstoffer for plante-
vækst. 
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ORGANISKE STOFFER nedbrydes 
af forskellige mikroorganismer. 

De nu mere simple ORGANISKE 
STOFFER omdannes (konverteres) 
til UORGANISKE STOFFER. 

Nedbrydningen af de organiske 
stoffer fra døde dyr og planter sker 
ved mikrobiologiske processer. Her 
skaffer mikroorganismerne sig ener-
gi til opbygningen af lige netop de 
stoffer, de pågældende mikroorga-
nismer har brug for.  
Det sker altså normalt ved en respi-
rationsproces, hvor mikroorganis-
merne afgiver CO2 (se de røde pile). 
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Nedsivning af carbonater kan især påvirke grund-
vandets fysiske forhold (hårdhedsgraden). 
Forurening pga. nitrat: 
når nitraten ikke optages af planterne, siver den ned 
i grundvandet eller ud i søer og åer. 
Forurening pga. sulfat: 
anaerobe bakterier kan omdanne sulfat til svovlbrin-
te. Dette stof er giftigt for alle dyr. Processen finder 
især sted i havbund. 

HVAD SKER DER MED DE DØDE ORGANISMERs ORGANISKE STOFFER ? 
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