
Tidsskrift for miljø og natur

VAND 
&JORD
RedigeRet af Steen ØgaaRd dahl

e-bog nr. 3
August 2016

Ålegræs og 
havalger



2 • Vand & Jord • e-bog nr. 3

e-bog 
E-bøger er særlige temanumre af Vand & 
Jord med artikler fra tidligere udgivne numre 
(i papirudgave). Serien omfatter
e-bog nr. 1: Skjern å, november 2014
e-bog nr. 2: Marginalia, oktober 2014
e-bog nr. 3: Ålegræs og havalger, august 2016
e-bog nr. 4: Håndtering af regnvand i byer – 
herunder LAR, august 2016

E-bog nr. 3 er en samling af 30 artikler bragt i Vand & Jord i en 20 årig periode mellem 1996 og 
2016. E-bogen kan gratis downloades fra hjemmesiden: www.vand-og-jord.dk. Abonnement på 
fremtidige numre af Vand & Jord kan bestilles på hjemmesiden. 
E-bogen er udgivet med sponsorstøtte fra COWI A/S og SWECO A/S.

På V&J redaktionens vegne
Steen Øgaard Dahl, august 2016

Forsidefoto: Stensætning ved Storebæltsbroen, Nyborg. Foto 
af Martin Macnaughton. Fra bogen ’Livet under overfladen’.



Vand & Jord • e-bog nr. 3 • 3

Forord

At Vand & Jord kan udgive en stor e-bog med tidligere artikler om ”ålegræs og havalger” 
vidner om en stor interesse for emnet i faglige kredse. Denne interesse er ikke ny. Den 
går helt tilbage til perioden fra 1890 til 1920, da biologerne C. G. Johannes Pedersen, Carl 

Emil Ostenfeld og Peter Boysen Jensen kortlagde ålegræssets store udbredelse og produktions-
mæssige betydning i kystvandene, og Kolderup Rosenvinge studerede de artsrige havalgesam-
fund. 

I de efterfølgende 50-60 år var der mindre fokus på kystvandenes flora. Men vigtige studier er 
Sigurd Olsens omfattende undersøgelser af kransnålalgers udbredelse i danske ferske og marine 
vande, og Johannes Iversens, Einer Steemann Nielsens og Hans Mathiesens undersøgelser af flo-
raens fordeling i henholdsvis Ringkøbing Fjord, Isefjord og Randers Fjord. Man kan i dag ærg re 
sig over, at studierne ikke var langt mere intensive i perioden 1930-1960, så havde man fået 
dokumenteret og kunnet gribe ind over for den galoperende eutrofiering på et langt tidligere 
tidspunkt.

Alle tidlige studier har været afgørende for at kunne dokumentere ændringer i artsdiversitet og 
udbredelse af floraen i kystvandene frem mod nutiden i en række artikler i e-bogen. De do ku-
menterer historiske tilbagegange i udbredelsen og karakteristiske ændringer i artssammensæt-
ningen af floraen især pga. dårligere lysforhold og mudrede sedimenter fremkaldt af de mere 
næringsrige forhold som følge af øget næringstilførsel fra land. Der er artikler, som vurderer 
effekterne af dårlige lysforhold alene eller i sammenhæng med mere mudrede sedimenter, 
som udfordrer ålegræssets evne til at overleve under lavere iltindhold og øget sulfidindhold i 
sedimen terne. 

De intensive studier i nutiden har åbnet op for flere facetter i undersøgelserne og mere 
lands dækkende eller egentlige internationale vurderinger. Flere studier vurderer også de for-
valtningsmæssige forhold. Ålegræssets ve og vel er endvidere udover effekterne af dårligere lys 
og sedimentforhold vurderet i forhold til tilknyttet stress fra stigende temperaturer, flere herbi-
cider og øget fysisk forstyrrelse i kystzonen. Vi har længe vidst, at øget vækst af næringselskende 
søsalat og trådalger, som lægger sig over ålegræsset, udgør et problem for plantens overlevelse. 
Men det har været tankevækkende, at omsigdrivende blæretang og savtang fasthæftet til sten 
kan fungere som klaphamre og både skabe store huller i ålegræsengene og rive nyspirede kim-
planter op med rode. 

Et af de mest interessante emner, som der arbejdes med nu, er netop, hvordan ålegræsset kan 
genetableres fra frø og hvilke forhold, som enten forhindrer eller fremmer genetableringen, 
hvis ellers den mindre næringsbelastning af kystvandene fra de seneste 10-20 år kan fastholdes 
i fremtiden. Jeg er heller ikke i tvivl om, at de næste år vil bringe nye detaljer frem om især åle-
græssets fysiske og kemiske samspil med sedimentet. Og jeg vil gerne argumentere for, at man 
sikrer en langt finere tidsmæssig beskrivelse af lys, temperatur og fysisk påvirkning på planterne 
og konsekvenserne for deres vækst og overlevelse. Forbedrede metoder står på spring til at 
blive bragt i anvendelse.

Men inden man kaster sig ud i alt det nye, kan man blive klog på, hvad man har hidtil har op-
nået af viden gennem de seneste årtier og glæde sig over, at den her foreligger på let læselig 
form. God fornøjelse.

Kaj Sand-Jensen, professor
Københavns Universitet

  Foto Martin Macnaughton
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Svigtende reetablering af ålegræs i fjorde
Der har den sidste tid udspillet sig en debat om de danske miljø-

myn digheders valg af ålegræssets dybdegrænse som eneste indika-

tor for vores fjorde og kystområders økologiske tilstand i forhold til 

kravene i Vandrammedirektivet. Vi har gennem flere års undersø gel-

ser vist, at reetablering af ålegræs ikke alene kan beskrives ved en 

monoton relation til total-kvælstof koncentrationen i vore fjorde. Vi 

vil her ved vore eksperimentelle resultater dokumentere, hvorfor 

ålegræsværktøjet ikke kan stå alene.

MogenS R. flindt 
eRik kRiStenSen 

thoMaS ValdeMaRSen

I den sidste tid har der udspillet sig en debat 
om de danske miljømyndigheders valg af 
ålegræssets (Zostera marina) dybdegrænse 
som den eneste indikator til at bedømme den 
økologiske tilstand af vore fjorde og kystom-
råder med henblik på at opfylde kravene i 
Vandrammedirektivet /1/2/. Myndighederne 
har valgt at benytte sammenhængen mellem 
ålegræssets dybdegrænse og koncentrationen 
af total-kvælstof i vandet (”Laurentius-lignin-
gen”, se Boks 1), idet der her er en monoton 
sammenhæng mellem menneskeskabte 
påvirkninger og miljøtilstanden. Dette giver 
således et simpelt og bekvemt værktøj til at 
beregne indsatskravet for kvælstof-reduktion, 
så vandområderne igen kan opnå ”god økolo-
gisk tilstand”.   

Forudsætningen for at Laurentius-ligningen 
kan benyttes på denne måde er imidlertid, at 
ålegræsset automatisk vil reetableres i takt 
med faldende kvælstofkoncentrationer. Dette 
stemmer dog ikke overens med observationer 
fra mange kystområder og fjorde, hvor reeta-
blering af ålegræs ikke er sket på trods af 20 
års forbedret vandkvalitet. I mange af vore 
vandområder er lysforholdene kun marginalt 
forbedrede og reetablering kan ikke forventes 
/2/. Men der er også mange fjorde, hvor åle-
græssets dybdegrænse er lavere end hvad 
lyset og Laurentius-ligningen forudsiger! F.
eks. findes 27% (32 km2) af Roskilde Fjords 
og 20% (12.8 km2) af Odense Fjords arealer 
på 2-4 m’s vanddybde, som derved er poten-
tielt ålegræsområde, idet sigtdybden er om-

kring 3-4 meter. I begge fjorde findes ålegræs 
dog sjældent under 2 m’s dybde, hvilket in-
dikerer, at der er andre faktorer end kvæl-
stofkoncentrationer og lysnedtrængning, som 
afgør hvorvidt planterne kan reetablere sig el-
ler ej. Dette komplicerer anvendelsen af åle-
græsværktøjet som redskab til bedømmelse af 
miljøtilstanden. 

Den aktuelle debat har ikke haft den 
faglige dybde, som er nødvendig for at belyse 
situationen og vi vil i denne artikel dokumen-
tere, at brug af ålegræssets dybdegrænse som 
indikator for miljøtilstanden ikke kan stå 
alene. Naturen er ikke så simpel og monoton 
at én parameter kan beskrive et helt økosys-
tems tilstand. Der er således et behov for 
supplerende viden for at kunne bedømme 
om vore vandområder opfylder vandramme-
direktivets krav. Dette er også en glimrende 
mulighed for at gøre op med politikeres og 
myndigheders tiltro til, at økosystemer rea-
gerer monotont. Der er ikke fagligt belæg for 
at antage, at en reduktion af belastning eller 
stress i et naturområde automatisk vil med-
føre at det vender tilbage til den uforstyrrede 
tilstand. Et overdrev med stor botanisk diver-

sitet, reetableres jo ikke umiddelbart efter at 
være pløjet og gødsket i en årrække. Vi har 
heller aldrig set at ørkener, der er dannet som 
følge af afskovning, automatisk vender tilbage 
til den frodige skovdækkede tilstand. Derfor 
skal man være varsom med at benytte simple 
monotone sammenhænge som forudsigelses-
værktøjer. Ofte vender et biologisk system 
ikke tilbage til den oprindelige tilstand – ha-
bi tatet er tabt. Det er måske denne tendens vi 
observerer for ålegræs. 

I vind- og bølge-eksponerede kyst- og 
fjord-områder, som tidligere husede frodige 
ålegræsbede, er bundforholdene blevet for 
grovkornede (grus, ral, sten og skaller) til at 
ålegræsset kan reetableres. Dette skyldes at 
der ikke længere findes naturlige mekanis-
mer, som sikrer aflejring og tilbageholdelse af 
finkornet materiale. Tilsvarende har mange 
års overgødskning medført, at fjordenes dy-
bere områder har fået tilført ekstra meget or-
ganisk materiale. Tabet af ålegræs på lavt vand 
og den deraf forøgede sedimenterosion har 
også medvirket til den ekstra transport af fint 
materiale til dybere vand. De dybe områder i 
fjordene er derfor blevet beriget med organ-
isk materiale. Som dokumenteret i et tidligere 
nummer af Vand og Jord /5/, har disse organ-
isk rige sedimenter svært ved at konsolideres 
- bunden kan bedst beskrives som flydende 
mudder, og er ikke længere et velegnet sub-
strat for ålegræsplanter /5/. Fysiske habitat-
forandringer af denne karakter tages slet ikke 
i betragtning, når ålegræsværktøjet bruges 
som forudsigelsesredskab. 

I mange fjorde og kystnære områder er åle-
græsbestandene reduceret til kun få procents 
dækning. De udgør ikke længere flotte og 
tætte undervandsenge, men fremstår i stedet 

Figur 1. Udbredelsen af ålegræs i Odense Fjord i henholdsvis 1983 og 2005. Udbredelsen 
er baseret på vegetationsundersøgelser udført af Fyns Amt. Farvekoden viser dæknings-
graden i %.
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som spredte totter af bevoksning. Således 
faldt dækningen af ålegræs i Odense Fjord fra 
24 % i 1983 til kun knap 3 % i 2005 (Figur 1). 
Reetablering af bestanden via vegetativ vækst 
er ikke mulig indenfor Vandrammedirektivets 
planperioder (2015-2027) eller de næste hun-
dreder af år. Kolonisering ved frøspredning 
og efterfølgende vækst af årsskud er derfor 
forudsætningen for at reetablering kan ske 
med rimelig hastighed. Det er i den forbind-
else vigtigt at forstå processerne, som på-

virker frøspredningen, frøbanken, frøspiring 
og den efterfølgende vækst og overlevelse af 
årsskud. Laurentius-ligningen er ikke designet 
til at give den type information.

Vi har i Reelgrass-projektet netop fokuseret 
på at beskrive følsomheden af disse processer 
ved en bred vifte af felt- og laboratorieeksperi-
menter (Boks 2). Vores resultater viser en stor 
forskel på de fysiske, kemiske og biologiske 
stressfaktorer, som påvirker frø og små 
spirende planter på barbund i forhold til det 

beskyttede miljø nær moderbedet. Ingen af de 
identificerede stressfaktorer kan korreleres til 
koncentrationen af total-kvælstof. I stedet ty-
der det på, at reetableringen af ålegræs i 
Odense Fjord er begrænset af forringede sedi-
mentforhold, som følge af mange års høje 
næringssalt-udledninger og unge ålegræsplant-
ers overraskende høje følsomhed overfor me-
kanisk og biologisk stress. Med Odense Fjord 
som eksempel, vil vi vise at vore fjorde kan 
være i så dårlig økologisk tilstand, at den 
reduktion i næringsstofbelastningen, vand-
planerne stiller krav om, ikke er tilstrækkelig 
til at sikre reetablering af ålegræs. 

Felteksperimenter
Vi undersøgte om fysisk stress var årsag til 
den manglende reetablering af ålegræs i 
Odense Fjord. Dette blev undersøgt på hhv. 1 
og 2,5 m dybde i områder, hvor der tidligere 
var ålegræs. På begge lokaliteter sikrede sedi-
menternes lave indhold af organisk materiale 
(0,5-1%) at der var høj forankringskapacitet, og 
der var rigeligt lys til succesfuld reetable ring. 
Ydermere kunne tab af ålegræsspirer som følge 

Figur 2. Billeder fra feltlokaliteten i Odense Fjord. Øverst t.v.; tabet af frøplanter blev opgjort langs transekter. Øverst t.h.; frøplante omslut-
tet af beskyttende rør. Midtfor t.h.; drivende makroalger i transektområdet. Nederst t.v.; en frøplante set i fohold til en sandorms fækaliehob. 
Nederst midtfor; en frøplante på kanten af en sandorms fødetragt. Nederst midtfor; en frøplante begravet ved resuspension. Nederst t.h.; 
opskyl af makroalger i forbindelse med en driftbegivenhed.     

Boks 1 - Ålegræsværktøjet (også kaldet Laurentius-ligningen)
Ålegræsværktøjet udtrykker sammenhængen mellem gennemsnits-koncentra-
tionen af total-kvælstof (total-N) i vækstsæsonen (maj-oktober) og ålegræs-
dybdegrænsen i fjorde og kystnære områder ifølge ligningen:
.
Ln(ålegræs-dybdegrænse) = 5.26 – 0.673 * ln(total-N).

Rationalet bag sammenhængen er at total-kvælstof om sommeren hovedsage-
lig udgøres af planteplankton og partikler indeholdende kvælstof. Høje koncen-
trationer af total-N reducerer lysets nedtrængning i vandet – og hindrer derved 
opvækst af ålegræs /3/. Konstanterne i ligningen er reviderede ved indarbej-
delse af yderligere data /4/. Formlen benyttes af miljømyndighederne til at be-
regne indsatskrav og tilstandsvurdering, som kan udledes af sammenhængen 
mellem den arealspecifikke belastning af vandområdet og dets gennemsnitlige 
total-kvælstof koncentration /4/. 
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af iltsvind udelukkes, da iltkoncentrationen på 
intet tidspunkt var under 80 % mætning. 

På begge stationer undersøgte vi dødeligh-
eden af ubeskyttede ålegræsspirer. Desuden 
registrerede vi dødeligheden af ålegræsspirer, 
der var eksperimentielt beskyttet mod bølger, 
strøm og drivende makroalger, ved at om-
slut te dem med transparente rør (Figur 2). 
Rørene var perforerede, således at de vand-
kemiske forhold var de samme som for ube-
skyttede planter. Tab af ubeskyttede og be-
skyttede ålegræsspirer blev opgjort ugentligt i 
vækstsæsonen (maj-september). 

Der var et dramatisk tab af ubeskyttede åle-
græsspirer, og ingen ubeskyttede frøplanter 
overlevede til udgangen af september (Figur 
3). Derimod overlevede de fleste frøplanter, 
der var beskyttet mod fysisk stress, hvilket er 
et klart bevis på den kritiske betydning af fy-
sisk stress for overlevelsen af ubeskyttede frø-
planter. Vi kunne ydermere korrelere tabs ra-
terne med mængden af drivende makroalger 
(hovedsageligt blæretang, Fucus vesiculosus), 
som også blev opgjort langs transekterne. 
Dette indikerede, at tabet af ålegræsspirer 
kunne forklares med det fysiske stress, der 
udøves når blæretang med fasthæftede sten 
skurede hen over bunden /6/. Af hensyn til 
den aktuelle debat skal det nævnes, at tabet af 
ålegræsspirer hverken var korreleret til tem-
peratur eller koncentrationen af kvælstof /1/. 
Det var ingen signifikant forklaringskraft af 
bølgedrevet resuspension og sandormes 
(Arenicola marina) aktiviteter på det regis-
trerede tab af ålegræsspirer på grund af den 
stærke korrelation med mængden af drivende 
blæretang. Disse andre stressfaktorer var dog 
også vigtige, og i flere tilfælde observerede vi 
at ålegræsspirer blev begravet af resuspen-
sionbegivenheder og under sandormes fæka-
liehobe eller blev undermineret i sandormes 
fødetragte (Figur 2). Vi udførte derfor en 
række laboratorieundersøgelser for at belyse 
blandt andet sandormes effekter på begrav-
elsen af ålegræsspirer og ålegræsfrø.

Laboratorieeksperimenter
Ålegræs har en meget skrøbelig frøbank, 
idet frø som ikke spirer det første år, hurtigt 
taber spiringsevnen. For at sikre spredning af 
ålegræs i et område, skal der derfor være en 
moden bestand af blomstrende planter. Yder-
mere er det kritisk at frøene forbliver i den 
øverste del af sedimentet for at spiringen kan 
være succesfuld. Hvis frøene begraves dybere 
end 6 cm af f.eks. sandorme, magter de ikke 
at spire helt op til sedimentoverfladen /7/8/. 

Figur 4. Den vertikale fordeling af kunstige ålegræsfrø efter 36 og 65 dages inkubation 
med sandorme. Frøfordelingen ved forsøgets start er indikeret af de blå, sorte og grønne 
firkanter til højre i hver figur.  

Figur 3. Densiteten af frøplanter på lavt og dybt vand i Odense fjord. Densiteten af ubeskyt-
tede og beskyttede frøplanter er vist. 

Strømrenden på Biologisk Institut, SDU, 
blev brugt til at undersøge sandormes begrav-
else af frø og spirer. Vi fremstillede kunstige 
frø med samme dimensioner og massefylde 
som naturlige frø /9/10/, og disse blev spredt 
i forskellige dybder ved forsøgets start. Kun-
stige frø med forskellig farve blev placeret 
ved overfladen og i henholdsvis 7-8 cm og 15-
16 cm’s dybde (3000 frø pr. m2 i hvert lag) 
førend sandorme blev overført til strømren-
den (60 pr. m2). Systemet blev herefter inku-
beret i 65 dage og frøenes dybdefordeling 
blev målt efter 36 og 65 dage. 

Sandormenes ædeaktivitet førte til en ens-
rettet begravelse af ålegræsfrø (Figur 4), 
hvilket dokumenteres af, at ingen af de dy-
bere placerede frø returnerede til overfladen. 
Dette skyldes at sandorme ikke kan indtage 
de relativt store frø, som i stedet bliver sorte-
ret fra og begravet langs ormens fødekanal. 
Til slut deponeres frøene under ormenes 
æde dybde, som typisk er 20-40 cm. Begrav-
elsen af frø skete overraskende hurtigt, og 
efter 36 dage var 65% af frøene fra overfladen 
begravet til under end den maksimale spi-
rings dybde. Efter 65 dage var 89% af frøene 
tabt. I områder med sandorme, kan en massiv 
begravelse af frø altså ske inden for få uger 
efter frøspedningen.  

I samme laboratorie-opstilling undersøgte 

vi sandormes effekt på begravelsen af ålegræs-
spirer. Nitten ålegræsspirer indsamlet fra felt-
lokaliteten i Odense Fjord, blev transplanteret 
i strømrenden ved in situ temperatur. Efter 5 
dage blev der overført 60 sandorme m-2 til 
strømrenden. Efter 36 dage var 68 % af åle-
græsspirerne totalt begravede, og det vur-
deres at 89 % af frøspirerne var påvirket af 
sandormene, enten delvist underminerede på 
kanten af en fødetragt eller helt eller delvist 
begravet. Det gennemsnitlige antal dage for 
100% begravelse af de påvirkede ålegræsspi-
rer var således 22 dage. 

Diskussion
Det er ønskværdigt at vore fjorde og kystnære 
områder igen skal huse store bestande af åle-
græs. Reetablering af ålegræs vil have mange 
positive følgevirkninger, og er en af forudsæt-
ningerne for at vi igen kan få vandområder 
med høj økologisk tilstand. Blandt andet 
fungerer områder med ålegræs som effektive 
næringssaltsfiltre, der modvirker den ek-
sterne og interne belastning. Dette bidrager 
til at holde systemer i en klarvandet tilstand, 
da en stor del af næringssaltene optages i åle-
græssets biomasse og gøres utilgængelige for 
fytoplankton og hurtigvoksende makroalger. 
Systemer med høj ålegræsdækning er dermed 
mere stabile og mindre udsatte for iltsvind, 
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som typisk udløses af rådnende mikro- og 
makroalger. Udstrakt dækning af ålegræs er 
endvidere vigtig for høj biodiversitet, idet 
ålegræsset danner fødegrundlag for en lang 
række bakterier, svampe og smådyr, der igen 
er fødegrundlag for højere organismer som 
fisk og fugle. 

Ved analyse af historiske data har vi opnået 
dokumentation for et dramatisk tab af åle-
græshabitater, og tidligere ålegræsområder er 
nu omdannet til nøgenbundsørkener. 
Odense Fjord er et godt eksempel på denne 
udvikling, og ovennævnte felt- og laboratorie-
undersøgelser indikerer, at det kan blive 
uhyre svært at få ålegræsset tilbage. Mange 
processer, blandt andet fysisk stress og san-
dorme, modvirker spredningen af ålegræs i 
en sådan grad, at naturlig rekolonisering ikke 
er mulig. Vore undersøgelser viser netop, at 
alle ubeskyttede ålegræsspirer var tabt ved 
udgangen af september på grund af skurende 
makroalger og bølge-betinget resuspension. 
En rimelig procentdel af disse burde have 
overlevet, for at sikre en naturlig reetablering. 
Sammenholdes dette med sandormes begrav-
else af frø og frøspirer er sandsynligheden for 
reetablering af ålegræs forsvindende lille. På 
større dybder, hvor planterne især er udsat 
for suboptimale lys- og forankrings-forhold, 
vurderer vi, at reetableringspotentialet også 
er begrænset. 

Disse resultater øger vores faglige bekym-
ring over, at myndighederne benytter Lauren-
tius-ligningen, som værktøj, til tilstandsvur-
dering af et rumligt økosystem i forandring. I 
princippet vil Odense Fjord jo opfylde van-
drammedirektivet (”god økologisk tilstand”), 
selv om der kun står et par totter af ålegræs 
ved miljømålet på 4.2 meters dybde – også 
selv om fjorden i økologisk forstand er et 
forarmet nøgenbundssystem. Dette kan vel 
ikke have sin rigtighed! Der er vel inkorpor-
eret arealmæssige kriterier til vurderingen af 

miljøtilstanden? Værktøjet er ikke egnet eller 
udviklet til, at beregne indsatskrav eller vur-
dere miljøtilstanden i stærkt forstyrrede øko-
systemer, hvor reetableringen har vist sig at 
afhænge af mange andre faktorer end lys. Åle-
græsværktøjets svaghed udstilles også af det 
faktum, at det virker dårligst i fjordene, hvor 
man ellers er tættest på belastningskilderne 
/2/. Denne dysfunktion skyldes uden tvivl, at 
det er andre faktorer end lys som her påvirker 
udbredelsen. Et brugbart værktøj burde vise 
sin styrke, hvor belastningsgradienten er 
størst. 

Myndighederne har færdiggjort vandplan-
erne, som er i høring indtil 6. april 2011. 
Disse er baseret på ålegræsværktøjet, og hvor 
det ikke var muligt er ekspertvurderinger lagt 
til grund for beregningen af indsatskravet for 
kvælstof-reduktionen /11/. Vi er naturligvis 
skeptiske over om anvendelsen af et ampu-
teret værktøj har resulteret i for lave indsatsk-
rav. Fremtiden vil afsløre om disse reduk-
tioner er tilstrækkelige til at reetablering af 
ålegræs kan realiseres! 

Et godt værktøj skal beskrive miljøtil-
standen som påvirker ålegræsset. Det bør 
være dynamisk i tid og rum, og inkludere de 
faktorer der begrænser reetablering af åle-
græs. Her opnås økosystem-information, idet 
ålegræsdækning og produktion er en del af 
værktøjet. Tabes en del af ålegræsbestanden, 
så kan det beregnes, hvor meget produktio-
nen reduceres. Hermed opnås indsigt i hvor 
meget af denne ekstra interne belastning, 
som ender i lys-svækkende fytoplankton og 
skyggende og skurende makroalger. 
Myndighederne kan som konsekvens øge ind-
satskravet til kvælstofreduktion! Dette alter-
native værktøj muliggør også vurderinger af 
reetableringspotentialet ved, at der genereres 
tematiske GIS-kort, hvor alle stressfaktorer 
inkluderes. Herved skabes information om 
områder enten er så stresspåvirkede, at der er 
funktionelt habitattab, eller om reetablering 
er mulig. Vi arbejder med udviklingen af dette 
GIS-redskab i Reelgrass-projektet som også 
inkluderer dynamisk modellering af stress-
områder!

Ålegræsset kan i mange vandområder ikke 
reetableres, uden at vækstbetingelserne er så 
optimale som muligt. I reetableringsfasen bør 
man derfor sikre at lys, bund og belastnings-
forhold er tilstrækkelige. I nogle områder, f.
eks. Odense Fjord, er det sandsynligvis aller-
ede for sent, og her må man udforske alterna-
tive løsninger for at hjælpe ålegræsset på vej. 
Bundforholdene bør forbedres ved at konsoli-

dere de mudrede sedimenter, hvilket kan op-
nås ved at placere sand i strategisk vigtige 
områder. Efterfølgende skal små blomster-
bærende bestande etableres ved transplanta-
tion, så en naturlig produktion og spredning 
af frø sikres. De udplantede årsskud bør, som 
vore resultater viser, desuden beskyttes fysisk 
for at sikre en succesfuld reetablering. Reeta-
bleringen af ålegræs i vore fjorde kan derfor 
kun blive succesfuld ved udvikling af nye sup-
plerende virkemidler!
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Boks 2 - præsentation af REEL-
GRASS projektet
REELGRASS er et 4-årigt forsknings-
projekt (2008-2011) støttet af Strategisk 
Forskningsråd (Grant no. 09-063190/
DSF). Projektet har til formål at undersø-
ge ålegræssets muligheder for reetable-
ring i forhold til fysisk stress skabt af 
vandstrømme, bølger, drivende makroal-
ger og bundfauna, samt betydningen af 
fysisk-kemiske forhold i sedimenter (her-
under forankringspotentialer og redox-
forhold). Yderligere information om RE-
ELGRASS-projektet kan findes på: www.
sdu.dk/Om_SDU/Institutter_centre/I_
Biologi/Forskning/Forskningsprojekter/
reelgrass?sc_lang=en
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Kære læser,
Du sidder nu med et specielt nummer af Vand 
& Jord i hånden. I dette nummer finder du ni 
artikler, som handler om ålegræs. Vi har nem-
lig, takket være stor velvilje fra Vand & Jord 
redaktionens side, fået mulighed for her at 
præsentere de vigtigste resultater fra et stort 
forskningsprojekt om ålegræs – eller rettere 
om hvorfor ålegræsset ikke reetablerer sig i 
de danske kystfarvande. Projektet løb i årene 
2008 – 12 og bar den forholdsvis umulige titel 
”Key parameters and processes affecting the 
re-establishment of eelgrass in estuaries and 
coastal waters”. Da ingen hverken kan huske 
eller udtale så lang en titel i det daglige, blev 
projektet hurtigt kendt som REELGRASS.

Ålegræs er en særdeles vigtig plante i de 
kystnære farvande. De danner enge, som 
spiller en nøglerolle i og med at de har en høj 
produktion og oplagrer kulstof og nærings-
stoffer i havbunden. De udgør vigtige leveste-
der for smådyr og fisk. Planterne skaber et 
naturligt kystværn ved at dæmpe bølgeslaget 
og stabilisere sedimentet. De øger også bund-
fældningen af partikler og bidrager dermed til 
at holde vandet klart til gavn for deres egen 
vækst og udbredelse. 

Omkring 90 % af ålegræsset forsvandt i 
30’erne på grund af en svampesygdom, og var 
nok stadig under reetablering da eutrofierin-
gen af vore kystfarvande for alvor tog fart i 
70’erne og 80’erne. Ålegræsset reagerede i 
1970’-90’erne på øget næringstilførsel og  
uklart vand med nedsat udbredelse, og fun-
gerede derved som en god miljøtilstands in di-
kator. Sammenhængen mellem ålegræssets 
dybdegrænse, vandets klarhed og næ rings-
stofkoncentrationerne er velbeskrevne, og 
danner grundlaget for den nu nærmest hero-
stratisk berømte ”Laurentius-ligning” og der-
med ”ålegræsværktøjet”. 

Da reduktion i næringsstofbelastningen af 
vore fjorde blev realiseret var der en forvent-
ning om at ålegræsset ville reetablere sig, 
hvilket selvforstærkende ville medvirke til at 
forbedre bundens stabilitet, gøre vandet mere 
klart og øge udbredelsen af bestandene. Imid-
lertid er ålegræsset ikke kommet tilbage i nær 
det oprindeligt forventede omfang. Tilsynela-
dende eksisterer der mekanismer, som fast-
holder kystvandene i en ugunstig tilstand og 
begrænser ålegræsforekomsten. Med imple-
menteringen af EU’s vandrammedirektiv blev 
ålegræs desuden inddraget som nøgleparame-

ter i tilstandsvurderingen af vore fjorde og 
kystnære områder, hvilket gør at dets mang-
lende reetablering påkalder sig endnu større 
interesse.

Den manglende reetablering – og ikke 
mindst dens årsager – udgør baggrunden for 
REELGRASS-projektet. Det stod allerede før 
projektets start nogenlunde klart, at den 
mang lende retablering var knyttet til ændrin-
ger i havbundens beskaffenhed, men det var 
uklart hvilke ændringer der lå bag, og om det 
under den tidligere eutrofiering var indtruffet 
andre ændringer i økosystemernes struktur 
og funktion, der kunne ligge bag det regime-
skift, der tydeligvis var indtrådt.

Nu efter projektets afslutning kan vi så no-
genlunde gøre rede for de indtrufne ændrin-
ger og opstille kæder af begivenheder, der 
ligger til grund for at det er blevet så svært 
for ålegræsset at etablere sig igen på de 
tidligere voksesteder.

Den tidligere eutrofiering – i 1970’- 
90’erne – fjernede ålegræsset. Der opstod 
lysmangel på grund af øget uklarhed i van-
det, forårsaget af øget fytoplanktonfore-
komst, men eutrofieringen ændrede også 
havbundens beskaffenhed. Større mængder 
af fytoplankton betød øget tilførsel af orga-
nisk stof til bunden. Denne øgede mængde 
af organisk stof i bunden vil givet blive ned-
brudt over tid – men vel og mærke over lang 
tid. En organisk rig bund er på mange måder 
et mindre egnet substrat for ålegræs. Den er 
løs og vandholdig, og dermed svær at slå rod 
i. Den indeholder også stoffer som er toksi-
ske for ålegræsset, sulfid, organiske syrer, 
etc., hvilket bidrager til at øge ålegræssets 

lyskrav pga. øgede metaboliske behov. 
Den løse bund betyder øget resuspension 

og dermed blotlæggelse af sten, hvilket giver 
bedre koloniseringsforhold for makroalger så-
som Fucus. Vore resultater viser at vandbevæ-
gelser er i stand til at løfte disse makroalger 
med sten og det hele og at sådanne ”ballisti-
ske” algesten kan virke som slaghamre på 
bunden – med hvad der måtte være der af 
små ålegræsskud. Fraværet af ålegræs giver 
også bedre muligheder for etablering af bund-
fauna, som jo bioturberer sedimentet og blan-
der ålegræssets frø ned i en dybde, hvorfra de 
ikke kan spire.

Samtidig bliver økosystemet ofte domineret 
af måtte-dannende trådalger, som lægger sig 
over hvad der måtte være af tilbageværende 
ålegræs, hiver det op med rode og forårsager 
anoxiske forhold på grund af det høje organi-
ske indhold i bunden, hvilket blot forværres af 
eventuelle stigende vandtemperaturer på  
grund af den globale opvarmning.

Alle disse faktorer – bundens beskaffenhed, 
sten med alger, algemåtter og bioturberende 
bundfauna – har det været muligt at integrere 
i et modelværktøj, som i fremtiden vil gøre 
det muligt at vurdere i hvilke områder det vil 
kunne forventes at ålegræsset kan reetableres 
og nogenlunde med hvilken hast. Skulle man 
beslutte sig for at hjælpe ålegræsset på vej 
med udplantning eller – såning vil værktøjet 
også kunne vise hvilke områder man skal kon-
centrere sig om.

God læsning!

Søren Laurentius Nielsen & Mogens R. Flindt
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Ålegræs – og REELGRASS

Et ålegræsøkosystem under pres.
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Ålegræs i Danmark og  
REELGRASS projektet

For 100 år siden var tætte ålegræsenge overalt langs de danske kys-

ter med til at sikre høj biodiversitet, klart vand og en stabil havbund. 

Men i 1932 udbrød en svampesygdom, som udløste massedød hos 

ålegræs. I perioden efter 1950 og frem til 1980’erne voksede eutro-

fie  ringen og begrænsede efterhånden plantens udbredelse til under 

25 % af den oprindelige dækning til stor skade for kystvandenes 

øko logiske kvalitet. På trods af mere end 20 års reduktion af næ-

rings  stofudledningen har ålegræsset endnu ikke genvundet fordums 

styr ke, tværtimod. I det strategiske forskningsprojekt – REELGRASS - 

har vi undersøgt, hvad der begrænser retableringen af ålegræs og 

den tilknyttede gode økologiske kvalitet i kystvandene.

MogenS flindt, doRte kRauSe-JenSen 
& kaJ Sand-JenSen

Ålegræssets rolle
Ålegræs og andre havgræsser danner havets 
enge, som spiller en nøglerolle i kystvandenes 
økologi. De har en høj produktion og oplag-
rer kulstof og næringsstoffer i havbunden. 
I ålegræsengene lever en mangfoldighed 
af smådyr og fisk. Planterne skaber også et 
naturligt kystværn ved at dæmpe bølgeslaget 
og holde på havbunden. De øger endvidere 
bundfældningen af partikler og bidrager der-
med til at holde vandet klart til gavn for deres 
egen vækst og udbredelse/1/. Danmarks ud-
strakte lavvandede kystvande med blød, san-
det bund, middelhøj saltholdighed og typi ske 
sommertemperaturer omkring 20 grader 
by der fra naturens hånd på særdeles favorable 
betingelser for ålegræs. 

For 100 år siden var der da også tætte åle-
græsbestande overalt i de indre danske 
farvande fra ganske lavt vand og ned til 5-6 
meters dybde i fjordene og helt ned til 8-10 
meters dybde i det klare vand i Kattegat og 
Bælthavet /2/. Datidens havbiologer vur-
derede, at ålegræsset dækkede 6726 km2 af 

havbunden og producerede omkring 8 millio-
ner ton tørstof om året, hvilket var 4 gange 
mere end datidens produktion af ager- og 
enghø /3/. Men i begyndelsen af 1930’erne 
dræbte en svampesygdom 90 % af ålegræsset, 
og først i løbet af 50’erne og 60’erne blev en-
gene retablerede dog uden fuldt ud at nå for-
dums udbredelse /4/. Fra begyndelsen af 

1950’erne og de næste 30 år frem steg eutro-
fie ringen af kystvandene, fytoplanktonet 
blomstrede op, gjorde vandet uklart og skyg-
gede ålegræsset bort, så den nøgne havbund 
bredte sig. Ålegræsset blev efterhånden be-
grænset til spredte bevoksninger i smalle bæl-
ter på lavt vand /5/. 

Man siger, at de kystnære økosystemer un-

Figur 1. Strukturen i REELGRASS-projektet, som viser de forskellige arbejdspakker 
(WP’ere) og dermed hovedfokus. 
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dergik et regimeskifte. Mens planteproduktio-
nen tidligere især udgjordes af ålegræs og 
mikroskopiske alger på havbunden, stod 
vand søjlens planteplankton nu for det meste 
af produktionen, mens ålegræs og bundens 
mikroalger forsvandt. 

Ålegræs som miljøindikator og  
Reelgrass-projektet
Ålegræs bruges som en central indikator 
for kystvandenes økologiske kvalitet af to 
grunde. Ålegræsset reagerer på øget nærings-
tilførsel og uklart vand med nedsat udbre-
delse. Samtidig er ålegræsset som nævnt vig-
tig for den samlede biodiversitet og de fysiske 
forhold i kystvandene. Ålegræs er heller ikke 
passiv deltager i reguleringen; tværtimod 
vil tilbagegang i bestandene medvirke til at 
forværre bundens stabilitet, gøre vandet mere 
uklart og øge bestandenes tilbagegang yder-
ligere /6/. Den modsatte selvforstærken de 
effekt vil optræde, hvis bestandene igen 
breder sig. 

Det nationale overvågningsprogram har 
derfor fulgt udviklingen i ålegræssets udbre-
delse tæt siden 1989. Det er bemærkelsesvær-
digt, at ålegræsset på landsplan ikke indtil nu 
har udviklet tættere bestand og ej heller har 
bredt sig ud mod dybere vand på trods af 
nedsat næringstilførsel. Tilsyneladende eksi-
sterer der mekanismer, som fastholder kyst-
vandene i en ugunstig tilstand og begrænser 
ålegræsforekomsten. Overvågningen viser, at 
vandet langs kysterne ikke systematisk er ble-
vet mere klart, at hyppige iltsvind fortsat fore-
kommer, og det er vigtige grunde til, at åle-
græsset ikke breder sig /7/.

Med EU’s Vandrammedirektiv blev ålegræs 

en endnu vigtigere parameter for at vurdere 
fjordes og kystvandes økologiske tilstand. Åle-
græs blev udvalgt som nøgleparametre i for-
ventning om, at det ville øge udbredelsen ved 
reduktion af næringsstoftilførslen og dermed 
fungere som en god miljøindikator både før, 
nu og frem i tiden. Men fremgangen skete 
som nævnt ikke. Tværtimod er ålegræsbestan-
dene i mange områder i fortsat tilbagegang 
mere end 20 år efter, at vandmiljøplanerne 
blev gennemført. Samtidigt forstod man ikke 
årsagerne til den manglende retablering af 
ålegræsset i områder, hvor vandkvaliteten var 
forbedret. Da ålegræsset bidrager med så 
vigtige økosystem-tjenester, er det vigtigt, at 
planten igen kan opnå fordums udbredelse. 
Det var derfor også afgørende at undersøge, 
hvilke flaskehalse der forhindrer retablerin-
gen. I 2007 bevilgede Det Strategiske Forsk-
ningsråd 10,5 millioner kr. til sådanne under-
søgelser i REELGRASS projektet med forskere 
fra SDU, KU, AU, RUC, DHI samt Naturstyrel-
sen Odense. 

I projektets arbejdspakker indgik ålegræs-
sets historiske udvikling og rolle i økosyste-
met (Figur 1). Men vi havde selvfølgelig fokus 
på de bagvedliggende mekanismer, der 
kun ne forhindre ålegræssets fremtidige reta-
blering nemlig: dårlige lysforhold /8/, tilbage-
vendende iltsvind/9/, dårlig rodfæste i den 
mudrede havbund, som eutrofiering frem-
me de og ganske særligt de fysiske tab i be-
standene på lavt vand, som skyldes transport 
og omlejring af mudder, sand, grus og sten 
fra bunden /10/. 

Ålegræssets udviklingshistorie
Limfjorden har været landets vigtigste basti on 

for ålegræs. Her har man estimeret, hvordan 
kvælstoftilførslen og fordelingen af plante-
produktionen ændrede sig i løbet af 100 
år fra 1900 til 2000 (Figur 2, /5/). I år 1900 
havde ålegræs sin maksimale udbredelse og 
produktion i Limfjorden. Efter ålegræssygen 
i 1930’erne faldt ålegræssets udbredelse og 
produktion til en tiendedel af den oprinde-
lige. De bundlevende mikroalgers produk-
tion steg på den blottede havbund, mens 
fytoplanktonets produktion var nogenlunde 
uændret, og den samlede produktion af alle 
plantekomponenter vurderes at have været 
markant lavere end i år 1900. Frem mod 
1980’erne firdobledes kvælstoftilførslen til 
Limfjorden, fytoplanktonets produktion 
i vandsøjlen blev 2-3 gange større og var 
nu den vigtigste plantekomponent, mens 
produktionen af ålegræs og mikroalger på 
bunden begrænsedes af fytoplanktonets skyg-
ning. Frem mod år 2000 er kvælstoftilførslen 
og fytoplanktonets produktion faldet, men 
ålegræsset har ikke genvundet det tabte.

Det var situationen i Limfjorden, men åle-
græssets udvikling varierer betragteligt mel-
lem de forskellige danske farvande. Et nær-
mere studium af de forskellige 
ud vik lingstendenser kan derfor hjælpe med 
at forstå, hvilke forhold der kan bidrage til 
enten en gunstig udvikling eller en uændret 
dårlig tilstand for ålegræsset. Tyve områder 
med ubrudte målinger siden 1989 viser, at 
ålegræsset blot har øget dybdeudbredelsen i 
to områder, men har haft en uændret udbre-
delse i syv og har reduceret udbredelsen mod 
lavere vand i elleve områder (Figur 3, /7/). 
Van det er blevet mere klart i blot ét af de tyve 
områder, mens det endnu ikke har ændret sig 
eller er blevet mere uklart i de resterende nit-
ten. Det typiske billede er, at dybt voksende 
ålegræsbestande i områder med klart vand 
har været stabile eller i fremgang, mens be-
stande begrænset til lavt vand i områder med 
uklart vand ofte udviser tilbagegang (Figur 3). 
Resultaterne viser tydeligt, at vandets klarhed 
sætter grænsen for ålegræssets dybdeudbre-
delse. Men samtidig varierer sammenhængen 
mellem dybdeudbredelsen og sigtdybden 
mellem områderne, så andre forhold end 
vand ets sigtdybde bidrager til at bestemme 
dybdegrænsens beliggenhed. Hvad er det for 
forhold? 

Vores analyse viser, at ålegræsset vokser 
dybere i forhold til sigtdybden i områder med 
stor dybdeudbredelse sammenlignet med 
om råder med lav (Figur 4, /7/). Ålegræssets 
lyskrav er dermed tilsyneladende størst i om-

Figur 2. Langtidsændringer i bruttoprimærproduktion på en standard kvadratmeter af Lim-
fjorden gennem 100 år. Bruttoprimærproduktion er estimeret for havbundens primærprodu-
center: ålegræs, makroalger og mikroalger samt for fytoplankton i vandsøjlen. Gentegnet 
efter /5/.
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siglaskamre.
Efter ålegræssets forsvinden fra kyst van-

de ne har makroalger haft mulighed for at 
blive mere hyppige, og eksponeringen af den 
tidligere beskyttede havbund har blotlagt 
sten, som blandt andet blæretang vokser på 
/4/. Så risikoen for fysisk ødelæggelse – di-
rekte pga. strøm og bølger og indirekte pga. 
drivende makroalger er øget i takt med, at 
ålegræsbestandene er reducerede, og det fy-
siske miljø er blevet barskere /10, 11/.

Et forhøjet indhold af fint partikulært orga-
nisk stof fra bundfældet, dødt fytoplankton i 
beskyttede afsnit af kystvandene har kunnet 
øge bundens vandindhold, gjort den mere løs 
og dermed øget risikoen både for ophvirvling 
og tab af rodforankring (Sand-Jensen med fl., 
upubl.). Vores forsøg viser, at det tager årtier 
før denne ophobede pulje af fint organisk stof 
er nedbrudt og forsvundet, selv hvis der ikke 
tilføres nyt organisk stof fra den fortsatte 
plan teproduktion /12/. I forvejen er akvatiske 
sedimenter meget mindre kohesive end jord 
og tilbyder derfor dårligere rodfæste. Akva-
tiske mineralske sedimenter af ler eller sand 
er typisk henholdsvis ti og fem gange mere 
kohesive end sedimenter af fint partikulært 
organisk stof /13/. Da rodforankringen stiger 
proportionalt med rodarealet og kohesionens 
størrelse, vil forankringen falde mindst fem-ti 
gange fra et fast mineralsk til et flokkuløst or-
ganisk sediment, som påvist ved eksperimen-
ter (Flindt og Sand-Jensen, upubl.). 

Risikoen for at bundstrømmen hvirvler 
bunden op bliver mindre, hvis lyset når bun-
den, og der udvikles et stabilt samfund af mi-
kroalger, som udskiller slimstoffer, der kitter 
bundpartiklerne sammen /10, 11/. Denne me-
kanisme er dog udelukkende knyttet til de 
allerøverste mm af bunden og påvirker ikke 
ålegræssets rodfæste. 

Større fysiske tab begrænser både muligh-
ederne for at bevare de oprindelige bestande 
og øge bestandenes udbredelse på såvel dybt 
som lavt vand, fordi rekrutteringen med frø 
fra de eksisterende bestande bliver helt util-
strækkelig til at vedligeholde de eksisterende 
bestande og til at etablere nye /14/. Når åle-
græsbestandene er små, er de samtidigt fysisk 
mere udsatte for den maksimale påvirkning 
ved kanten af bestandene, og de kan heller 
ikke forhindre ophvirvling af skyggende 
bund materiale og effektivt bremse de ma kro-
alger, der fra kanten driver hærgende ind 
gen nem bestandene /6/. Ålegræsset er havnet 
i en ond cirkel. 

råder med begrænset dybdeudbredelse. Det 
kan næppe skyldes, at sigtdybden fejlvurderer 
de faktiske lysforhold. Tværtimod vil lav sigt-
dybde og lav dybdeudbredelse typisk være 
led saget af mange partikler i vandet, som ska-
ber stor spredning af lyset, hvorfor en højere 
procentdel af lyset ved overfladen (typisk 15-
20 %) når ned til sigtdybden, mens procentde-
len er lavere, når der er få partikler i vandet, 
og sigtdybden er høj /8/. Ålegræsbladenes 
evne til at strække sig 20-40 cm op i vandet fra 
bunden, så de kommer op i mere lys, spiller 
også en større rolle ved en dybdegrænse på 2 
m frem for 6 m, så det kan heller ikke forklare 
mønstret, tværtimod. Det er mere sandsynligt, 
at ålegræsset i områder med lav sigtdybde og 
lav dybdeudbredelse simpelthen kræver mere 
lys for at kunne kompensere for større fysiske 
tab pga. strøm, bølger og transport af bund-
materiale, inklusive sten og større alger. 

Fysiske tab af ålegræs
Detaljerede studier i Odense Fjord og under 
kontrollerede forhold i strømrender viser 
be tydelige fysiske tab af ålegræs ved øgede 
strømhastigheder over bunden /10, 11/. 
Tabene forstærkes af løsrevne makroalger, der 
går i drift, ruller hen over bunden og trækker 
ålegræs op med rode. Tabene i felten bliver 
særligt voldsomme, når skud af blæretang 
fæstet til sten bliver så store, at opdriften fra 
deres flydeblærer trækker stenene fri af bun-
den, så de driver ind gennem ålegræsengene 
og trækker dybe furer i sandet. Stopper de 
inde i bevoksningerne, kan de hoppe op og 
ned i bølgeslaget, så stenene som en slag-
hammer smadrer ålegræsset og skaber store 
huller i vegetationen. Frøplanter i kanten eller 
uden for bevoksninger forsvinder også ved 
fysisk ødelæggelse, mens de overlever, hvis 
de beskyttes mod fysisk overlast inde i plek-

Figur 3. Ålegræssets maksimale dybdeudbredelse som funktion af sigtdybden i 20 danske
Kystområder gennem perioden 1989-2011. Områderne er grupperet efter, om udviklingen 
i ålegræssets dybdegrænse siden 1989 er karakteriseret ved fremgang (grøn), uændret 
tilstand i sammenhæng med uændret sigtdybde (blå) eller tilbagegang i områder med 
forbedret sigtdybde (lilla), uændret/tendens til faldende sigtdybde (orange) eller faldende 
sigtdybde (brun). Gentegnet efter /7/.
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Ålegræs er samspilsramt 
I økologiske systemer virker mange meka-
nismer og processer sammen og på samme 
tid. For ålegræssets vedkommende påvirkes 
tilvæksten især af lyset og tabene især af meka-
niske forstyrrelser og iltsvind, så de mekanis-
mer har vi undersøgt nærmere. 

Lyssvækkelsen i vandsøjlen reguleres både 
af partikler, der øger spredning og lysvejen, 
og opløst farvet stof og fytoplanktonets pig-
menter, der absorberer lyset /8/. Kontinuer-
lige målinger af fotonmængden giver et meget 
bedre billede af lystilgangen til fotosyntesen 
og må implementeres som standard i fremti-
den til afløsning for spredte målinger af sigt-
dybden, som ikke har en entydig sammen-
hæng med de faktiske lysforhold /8/.  

Iltsvind i vandmassen i vindstille perioder 
påvirker ålegræssets overlevelse, idet planten 
forsynes med ilt enten fra bladenes fotosyn-
tese i lys eller fra vandet via bladoverfladerne. 
Fra bladene transporteres ilten ned til jord-
stængler og rødder /9/. Plantens overlevelse 
falder med længere iltsvindsperiode og med 
højere temperatur, som øger iltforbruget til 
respiration. Ved 30 grader overlever planten 
iltsvind i blot 24 timer. Langvarigt iltsvind i 
stille varme sommerperioder udgør derfor et 
farligt stress, som kan forventes at stige, hvis 
de globale temperaturstigninger fortsætter, 
med mindre at yderligere reduktion af næring-
stilførslen kan kompensere og mindske pro-
duktionen af organisk stof, som skal nedbry-
des. Ålegræssets vækst i vinterhalvåret kan 
omvendt nyde godt af de højere temperatu-
rer. Under varmere betingelser i fremtiden er 
det også muligt, at nye havgræsarter kan ind-
vandre fra syd.

På baggrund af de fortsatte betydelige fy-
siske tab og den nedsatte rekruttering fra de 

indskrænkede ålegræsbestande er der grund 
til at overveje opfølgende initiativer, der både 
kan mindske mekaniske forstyrrelser ved 
trawlfiskeri, muslingeskrabning, uddybning af 
sejlrender og klapning af bundsediment, og 
direkte hjælpeforanstaltninger i form af 
spredning af frø i områder, hvor vækstpoten-
tialet findes, men rekrutteringen halter efter 
/6/. En større undersøgelse af den dominer-
ende kransnålalge i den sydvestfinske skær-
gård viser, at netop kombinationen af eutro-
fie ring og øget mekanisk forstyrrelse kunne 
forklare artens historiske tilbagegang /15/. En 
omfattende undersøgelse i Vest-Virginia viser, 
at ålegræsbestandene faktisk med succes kan 
retableres og forbedre lysforholdene og væk-
sten yderligere ved at stabilisere bunden /14/.

For at tage hensyn til samspillet af økolo-
giske faktorer er der udviklet en suite af nye 
dynamiske modeller og GIS værktøjer i Reel-
grass-projektet, som forhåbentlig kan bidrage 
til en bedre forvaltning af kystvandene /16/. 
Fokus i dette modelarbejde har også været på 
tilstandsanalyse med henblik på ålegræs-reta-
blering. Alle de fundne mekanismer og pro-
cesser, som hæmmer ålegræssets retablering, 
er indbygget i modellerne, mens GIS-værk-
tøjet gør det muligt at analysere processerne 
meget arealspecifikt i de forskellige afsnit af 
de undersøgte områder. I modellerne er det 
endog muligt at inddrage bunddyrenes betyd-
ning for frøenes overlevelse og spiring /10/.

I de efterfølgende artikler kan man læse 
nærmere om udvalgte studier fra Reelgrass-
projektet.
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Figur 4. Ålegræssets lyskrav som funktion 
af ålegræssets dybdeudbredelse i 20 for-
skellige områder. Lyskravet er udtrykt som 
dybdegrænsen divideret med sigtdybden 
og beregnet som gennemsnit for perioden 
1989-2011. Baseret på data fra /7/.



78 • Vand & Jord • e-bog nr. 3

Ålegræssamfundenes tilstand
I de allerseneste år er Ålegræssets tilstand 
i kystvandene blevet diskuteret ihærdigt 
og højrøstet herhjemme; selvfølgelig fordi 
planten er den primære indikator for god 
økologisk tilstand i EU’s Vandrammedirektiv 
for kystvandene. Og det er i princippet et 
udmærket valg for planten integrerer den 
overordnede naturkvalitet i kystvandene.

Som udgangspunkt er det ret simpelt at 
forstå, at Ålegræs kræver gode lysforhold, be-
grænset fysisk forstyrrelse ved bundtrawling, 
anlægsarbejder og uddybning samt fravær af 
tilbagevendende iltsvind i stille varme perio-
der om sommeren. Eutrofiering er den vigtig-
ste grund til plantens tilbagegang, da den ud-
løser masseopblomstring af planteplankton 
og trådalger, som skygger for ålegræs, og ved 
algernes henfald, udløser omfattende iltsvind 
(Figur 1). Udsynkning af døde planktonorga-
nismer til havbunden gør den også mere fin-
kornet og ustabil og dermed mere udsat for 
iltsvind, da den fysiske udveksling med pore-
vandet reduceres og omsætteligheden af det 
organiske stof øges. 

Når forskere skal beskrive forholdene bli-
ver det mere indviklet, fordi planten medvir-
ker til at skabe selvforstærkende feedback 

Ålegræs – økologiske samspil og  
retablering
Ålegræs og alverdens øvrige havgræsser har oplevet en styrtende 

tilbagegang siden 2. Verdenskrig, især pga. eutrofiering og mekanisk 

forstyrrelse. Positive feedback mekanismer har accelereret den til ba-

gegang, som blev indledt. I dag er retablering af Ålegræs vanske lig 

pga. mere finkornet organisk materiale i havbunden, større fysisk 

eksponering og mindre frøspredning fra de små tilbageværende be-

stande. Men nye undersøgelser viser, at planten kan retablere sig og 

en fremgang er sandsynligvis selvforstærkende og vil øge kyst van de-

nes samlede økologiske kvalitet.

kaJ Sand-JenSen, JenS BoRuM & 
MogenS flindt

mekanismer (Figur 1). Hvordan det? Jo, lys-
mangel tillader mindre fotosyntese og dermed 
mindre iltfrigivelse til vandet og sedimentet 
omkring planten, så risikoen for iltsvind øges. 
Tilbagegang af Ålegræsbestandene øger eks-
po neringen af bunden til strøm og bølger, så 
ophvirvling af bundmateriale forstærkes og 
skaber yderligere skygning af planten. Mindre 
Ålegræsbestande producerer også færre frø til 
at opretholde bestandene og sprede planten 
til områder, hvor den enten er reduceret eller 

helt forsvundet. Planten er altså inde i en ond 
spiral, som er svær at bryde.

Det er muligt at belyse og modellere nogle 
af disse fysiske-biologiske vekselvirkninger i 
kystvandene. Ålegræsbestandenes evne til at 
dæmpe strøm og bølger og dermed fremme 
udfældning af partikler på bunden mellem 
planterne er eksempelvis velkendt. Kystprofi-
let ændrer derfor karakter, både når ålegræs-
set forsvinder, og hvis det kommer tilbage. En 
økosystemmodel fra et konkret område i Vir-

Eutrofiering Fysisk forstyrrelse
Uddybning og trawling

Fytoplankton vækst Vækst af epifyter og 
algemåtter

Turbiditet

Sedimentation
af organisk stof

Iltsvind i
sedimentet

Ålegræs

Fotosyntese
Vækst og overlevelse

Bestandsudvikling

Sediment-
stabilitet

Positive

Negative

Iltsvind i
vandet

Figur 1. Diagrammet illustrerer, hvorledes eutrofiering og fysisk forstyrrelse via positive 
(massive pile) og negative feedback mekanismer (stiplede pile) påvirker miljøet og Ålegræs-
sets fotosyntese, vækst og bestandsudvikling i kystvande. 



Vand & Jord • e-bog nr. 3 • 79

ginia på USA’s østkyst illustrerer, at ålegræs-
bestande med 1000 skud per m2 reducerer 
partikelmængden og dermed lyssvækkelsen i 
vandet i en sådan grad, at planten er lysmæt-
tet i længere tid ned til dybder på 2,3 m i ek-
semplet end hvis bunden lå bar og fuldt eks-
po neret til strøm og bølger. Sådan er 
si tuationen også i store lavvandede fjordom-
råder herhjemme, bl.a. i bassiner i Limfjor-
den, hvor finkornede sedimentpartikler hvirv-
les op og er hovedansvarlige for lys svækkel-
sen ned gennem vandsøjlen. 

I modeleksemplet fra Virginia fremmes Åle-
græssets tilvækst af tættere bestande, så der 
etableres stabile bestande på lavere dybder 
end 2,3 m, mens bestande ned til 3,6 m er 
”bistabile” og svinger mellem at ekspandere 
og trække sig tilbage afhængigt af lysforhold-
ene og bestandenes evne til at mindske sedi-
mentophvirvling. På 3 meters dybde vokser 
ålegræssets biomasse, når bestandene er 
tætte og forhindrer sedimentophvirvling, 
mens biomassen falder yderligere, når be-
standene er åbne og ubeskyttede mod op-
hvirvling af sedimentpartikler (Tabel 1). På 4 
meters dybde er lyset under alle omstændig-
heder utilstrækkeligt, biomassen aftager og 
der kan ikke etableres Ålegræsbestande.

Eutrofieringen og mængden af plan te-
plank ton påvirker også direkte lysforholdene 
og vekselvirker desuden med Ålegræsset og 
sedimentstabiliteten. Med reduceret bio-
masse af planteplankton vokser de perma-
nente Ålegræsbestande ifølge modellen sta-
digt dybere, og det dybereliggende bælte 
med vekslende Ålegræsbestande bliver også 
bredere og strækker sig ud til større dybder 
(Tabel 2). 

Et svært comeback
Den mest åbenlyse forudsætning for at 
sik re Ålegræssets fremgang og med tiden 
genskabe de udstrakte bestande er at bringe 
næringsbelastningen ned for herved at mind-
ske mængden af planteplankton, forbedre 
lysklimaet og mindske risikoen for iltsvind og 
sedimentationen af let omsætteligt organisk 
stof (Figur 2). 

Men et problem kan være, at næringstilførs-
len ikke bliver nedsat tilstrækkeligt. For at op-
nå en tilfredsstillende tilstand skal tilførslen 
sandsynligvis længere ned end den tilførsel, 
som sikrede en tilfredsstillende tilstand, da 
eutrofieringen begyndte. I den mellemlig-
gen de eutrofieringsperiode kan der nemlig 
være ophobet mange næringsstoffer og fin-
kor nede organiske partikler i sedimenterne, 

hjemme har arten på lavt vand følgeskab af 
Dværg-Bændeltang og Havgræs ved vekslende 
saliniteter. Ved lave saliniteter op til omkring 
18 ‰ kan Stor Vandkrans og Børstebladet 
Vandaks medvirke. Tæller man sammen, er 
der altså blot fire yderligere arter, som kan 
deltage ved retablering af rodfæstede plante-
bestande i kystvandene. Derfor er der få 
for skellige tilpasninger repræsenteret i arts-
puljen, og få arter kan fungere som pionerer, 
der koloniserer den bare bund, stabiliserer 
denne og åbner op for Ålegræssets senere 
indvandring. Vi må derfor leve med, at reta-
blering af betydelige Ålegræsbestande selv 
under gunstige forhold strækker sig over 5-10 
år eller længere.

Mulighederne for retablering af undervand-
splanter er meget gunstigere i ferskvand. Her 
er der op mod 50 meget forskellige arter til 

som både medvirker til fortsat algevækst, øget 
risiko for iltsvind i vandet og sedimentet og 
øget risiko for ophvirvling af bundens over-
fladelag. De reducerede Ålegræsbestande kan 
ikke i fornødent omfang stabilisere bunden 
og sikre en stor frøproduktion til at udvikle 
bestandene med. Derfor bliver vejen tilbage 
til fordums storhed både lang og trang og i 
værste fald umulig over en overskuelig år-
række.

Comeback er muligt
Forsøg med udplantning af skud i kyst van-
de ne ved Boston viser, at det kan lade sig 
gøre at genetablere Ålegræsbestandene, hvis 
vel og mærke, andelen af finkornede partikler 
i sedimentet er under et vist kritisk niveau 
(Tabel 3).

Storstilede forsøg i fire laguner ved Chesa-
peake Bay i Virginia, hvor Ålegræsset for-
svandt ved sygdommen i 1930´erne og ikke 
siden var vendt tilbage, viser endnu mere 
overbevisende, at bestandene kan retableres 
ved at så frø (Figur 3). Efterhånden bidrog de 
retablerede bestande til at mindske parti kel-
mængden i vandet, så lysforholdene for åle-
græsset gradvist blev endnu bedre i takt med, 
at bestandene bredte sig. De retablerede be-
stande kunne også efterhånden selv levere frø 
til bestandenes fortsatte spredning. 

Retablering af Ålegræs, ferskvands-
planter og landplanter
Ålegræsset er i meget høj grad alene, når de 
blotlagte havbunde skal genbefolkes. Her-

Oligotrofiering Fysisk
påvirkning

Ålegræs

Fotosyntese
Vækst og overlevelse

Bestandsudvikling

Høj turbiditet Lav sediment-
stabilitet

Måtter af 
makroalger

Fint organisk
sediment

Risiko for sediment-
anoxi

Vandfugles 
græsning

Små ålegræsbe-
stande        Lav

rekrutering

Figur 2. Diagrammet illustrer, hvorledes Ålegræsset efter langvarig eutrofiering kan 
fastholdes i en dårlig tilstand på trods af reduceret næringstilledning. Positive (massive pile) 
og negative effekter (stiplede pile) er vist.   

Tabel 1. Årlig tilvækst af ålegræs med 
dyb den i et estuarie i Virginia, USA i to situ-
ationer. A: Fuld beskyttelse af ålegræsbe-
voksninger mod sedimentophvirvling, hvor-
ved lav lyssvækkelse fra partikler sikres. B: 
Ingen beskyttelse mod sedimentophvirvling 
pga. fravær af planter og dermed større 
lyssvækkelse i vandet. Efter Carr et al. 
(2010). 

Årlig biomasse-tilvækst (%)

Dybde 
(meter)

A B

1 330 170

2 200 30

3 70 -70

4 -40 -170
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stede, og de repræsenterer store forskelle i 
skudbygning, tilpasninger og tolerance. Erfa-
ringer fra lavvandede restaurerede søer så-
som Væng Sø og Arreskov Sø viser, at ud-
strakte bestande af rodfæstede planter, især 
Vandpest og Kruset Vandaks, men også Bør-
stebladet Vandaks og Liden Vandaks kan ud-
vikle sig i løbet af få år. I dybe søer som Fu-
re sø har forbedrede lysforhold åbnet op for 
en markant stigning i den samlede artspulje 
fra ca. 13 arter til 25 arter over 10-20 år. I 
fersk vand kan retablering af undervandsvege-
tation også inddrage små 20 arter af krans nål-
alger, mens der i de lav-saline kystvande op-

meget mere overladt til sig selv.
Derfor kan et vandområde af mangel på frø 

eller drivende skud af Ålegræs forblive uden 
vegetation i årtier selv om miljøet tillader 
plan ten at vokse her, når bare den introdu ce-
res og kan få fat. 

Den skal bare hjælpes i gang, som udså-
ning af frø i kystlagunerne i Virginia viser med 
al tydelighed (Figur 3).   
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Figur 3. Retablering af ålegræs fra frø over en kortere årrække i fire estuarier i det østlige 
Virginia, USA, hvor ålegræs havde været forsvundet siden ålegræssygen i 1930´erne. 
Udsåning af frø dækkede i gennemsnit 5 ha i fem år (øverst), 4 ha i tre år (nederst, åbne 
cirkler), 9 ha i 7 år (åbne firkanter) og 5 ha i tre år (lukkede firkanter). Efter Orth et al. (2011).   

Tabel 2. Dybdegrænsen for ålegræssets maksimal skudtæthed og overlevelse overhove-
det i et estuarie i Virginia, USA som funktion af stigende algebiomasse og tilknyttet lys-
svækkelse i vandet. Efter Carr et al. (2010)

Algebiomasse (mg 
klorofyl per m3)

Dybdegrænsen for 
maksimal skudtæthed 

(meter)

Dybdegrænsen for 
overlevelse

(meter)

0 2,3 3,5

2 1,8 2,9

5 1,5 2,3

9 1,3 1,8

træder op til 6 arter af kransnålalger.
På landjorden er der en endnu større arts-

pulje med mere end hundrede blomsterplan-
ter og mosser, som kan supplere og hjælpe 
hinanden ved kolonisering af nøgen jord og 
klipper. Mosser er ofte de første kolonisato-
rer. Efterhånden som de opbygger et vegeta-
tionsdække skaber de forbedret vand- og næ-
ringsforsyning samt læ og stabile jordforhold 
for frø og kimplanter fra et stort arsenal af 
landplanter. Nøgleordet er facilitering – gen-
sidig assistance – mellem arterne på land og i 
ferskvand, mens Ålegræsset som nævnt er 

Tabel 3. Sedimentets indhold af finkornet 
silt + ler på lokaliteter i Boston estuatiet, 
USA, hvor udplantet ålegræs enten etable-
rede sig eller døde. Tidligere studier har 
anbefalet, at silt + ler indholdet holder sig 
under 20 % for at sikre ålegræssets over-
levelse. Efter Leschen et al. (2010).

Silt og ler (% af 
tørvægt)

Fire områder, 
hvor ålegræs blev 

etableret

12

17

19

32

Fire områder, hvor 
udplantet ålegræs 

døde

55

62

64

73
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I sommerhalvåret vil man ofte kunne se op-
skyl af de hurtigvoksende tråd- og løvformede 
makroalger (herefter blot ’trådalger’) på 
stranden, og under vandoverfladen er det 
ikke unormalt, at se tætte måtter af disse 
alger dække store dele af bunden (se fig. 1). 
Måtterne udgøres ofte af ganske få arter, som 
er i stand til at udnytte en høj tilgængelighed 
af næringsstoffer til hurtig vækst. Grønalger 
fra slægterne Ulva, Cladophora og Chaeto-
morpha samt brunalgerne vatalge (Ectocar-
pus siliculosus) og dunalge (Pilayella 
lit toralis) er blandt de mest almindelige, 
men også andre arter, som de introducerede 
brunlig gracilariatang (Gracilaria vermicu-
lophylla) og butblæret sargassotang (Sargas-
sum muticum), danner tætte måtter i nogle 
områder. Når der er næringssalte og lys nok, 
kan sådanne alger akkumulere i mængder på 
mere end 500 g tørstof/m2 /1/. Ligeledes kan 
der nogle steder forekomme store tætheder 
af løsrevne flerårige alger som blæretang (Fu-
cus vesiculosus) og savtang (Fucus serratus). 
Disse arter fæster sig ofte på små sten og skal-
ler, men når algen vokser i størrelse skal der 
ikke megen bølgebevægelse til førend både 
alge og substrat rives fri fra havbunden og 
skyller sammen i masseforekomster.

At masseforekomster af makroalger forrin-
ger ålegræssets levevilkår er efterhånden ble-
vet dokumenteret i både danske og interna-
tionale studier. De primære effekter af 

al ger ne kan deles op i tre mekanismer: Skyg-
ning, ændrede biogeokemiske forhold og me-
kanisk påvirkning. 

Skyggeeffekten 
Tilgængeligheden af lys har længe været iden-
tificeret som en af de vigtigste forklarende 
faktorer for ålegræssets dybdeudbredelse og 
produktion, men fokus har primært været 
på lyssvækkelsen i vandsøjlen som følge af 
planktonalgers eller uorganiske partiklers 
absorption og spredning af lyset (se desuden 
artiklen om lysforholdene under vand i dette 
nummer af Vand & Jord). Udskygning som 
følge af massive forekomster af trådalger kan 

potentielt have tilsvarende negativ effekt på 
dybdeudbredelsen, men deres tætte struktur 
i forhold til de lyssvækkende partikler i vand-
søjlen bevirker, at algemåtter desuden kan 
begrænse både overlevelse og spredning af 
ålegræs på lavt vand. 

Få centimeters dække af trådformede arter 
som krølhårstang (Chaetomorpha linum), 
vandhår (Cladophora sericea) eller dun-/vat-
alge (Ectocarpus/Pylaiella sp.) kan således 
reducere det tilgængelige lys med op til 50 %, 
og under 10 centimeters dække vil der blot 
være få procent tilbage til det underliggende 
ålegræs (se fig. 2) /2/. Udvoksede planter med 

Makroalger – og deres  
betydning for ålegræsset

De marine makroalger udgør en naturlig og vigtig del af ålegræssam-

fundene i vore kystnære områder. Årtier med forhøjet menneskabt 

udledning af næringsstoffer fra land har dog medført, at specielt de 

hurtigt voksende enårige arter hvert år blomstrer op og konkurrerer 

med ålegræsset om pladsen i fjorde og andre påvirkede kystområ der.

JonaS RiBeRgaaRd RaSMuSSen, Paula 
Canal-VeRgéS og BiRgit oleSen

Figur 1. Masseforekomst af den enårige brunalge vatalge (Ectocarpus siliculosus), der lig-
ger som et sammenhængende tæppe hen over ålegræsvegetationen i Kalø Vig, september 
2011. (Foto: Jonas Ribergaard Rasmussen).
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lange blade vil række op over algedækket og 
på denne måde indfange en del af lyset, men 
korte skud og små frøplanter kan ofte være 
helt tildækkede af selv moderate algemæng-
der og er derfor mere udsatte /2/.

En reduceret lystilgængelighed betyder, at 
der er mindre energi til at drive fotosyntesen. 
Men eftersom omkostningerne til respiration 
er uændrede, fører dette i første omgang til 
en lavere vækst. Under perioder med kraftig 
skygning kan fotosyntesen være utilstrækkelig 
til at dække energibehovet til vedligeholdelse 
af væv og optag af næringsstoffer, og en del af 
ålegræssets energibehov må derfor dækkes 
ved mobilisering af kulstof-reserver fra rhizo-
merne. Denne negative kulstofbalance kan 
kun opretholdes i en begrænset periode, og 
ved længere tids skygning øges ålegræssets 
dødelighed, ligesom de overlevende skud vil 
være mindre og have færre ressourcer til rå-
dighed til at klare den mørke vinter.

Dårlige lysforhold betyder desuden, at en 
relativt større del af ressourcerne bliver brugt 
på at optimere lysudnyttelsen. Det sker pri-
mært ved, at ålegræsset danner længere 
blade, mens der så afsættes relativt færre res-
sourcer til udvikling af rødder og rhizom. 
Planten bliver derved dårligere forankret i 
sedimentet, hvilket især kan være et problem 
for små enkeltstående frøplanter (unge plan-
ter spiret fra frø i det indeværende år), der 
endnu har et ringe udviklet rodsystem.

Biogeokemiske forhold
Ud over at reducere lystilgængeligheden kan 
masseforekomster af makroalger ændre de 
biokemiske forhold omkring overvoksede 
ålegræsskud (se fig. 2). Den tætte struktur af 
algemåtter betyder, at der sker en begrænset 
udveksling af vandet inde i måtten. Og da 
der samtidig er høje rater af både fotosyn-
tese og respiration i måtterne dannes stejle 
gradienter i iltkoncentrationen afhængig af 
lysforholdene. I dagslys vil fotosyntesen ty-
pisk føre til en overmætning af ilt i de øverste 
lyseksponerede dele af måtterne, mens der 
i mørke ofte vil være lidt eller ingen ilt som 
følge af algernes respiration og det under-
liggende sediments iltforbrug. I meget tætte 
måtter er den fotiske zone kun få centimer 
tyk, og der kan i bunden af algemåtten opstå 
permanent iltfrie forhold (se fig. 3). Overgan-
gen mellem iltede og iltfrie områder i alge-
måtterne er afhængig af lysforhold, iltforbrug 
og vandgennemstrømning, men ligger ofte 
4-10 cm fra toppen af algemåtten. 

Under algemåtten påvirkes sedimentet ikke 

kun af de dårlige iltforhold, men også af en 
øget tilførsel af let nedbrydeligt organisk ma-
teriale i form af døde alger og sedimentation 
af partikler. Mængden af let omsætteligt or-
ganisk stof er derfor ofte højt i sedimentet 
under algemåtterne, hvilket giver en høj mi-
krobiel aktivitet og dermed et højt iltforbrug. 
Specielt sulfatreduktionen øges, og der er i 
laboratorieundersøgelser målt forhøjede kon-
centrationer af giftigt sulfid under algemåtter 
/4/. Både de dårlige iltforhold og ophobnin-
gen af sulfid i sedimentet forringer ålegræs-
sets vækstvilkår. Ilten bruges som elektronac-

ceptor i respirationen, så for at dække 
ener gi behovet i de underjordiske dele, er åle-
græsset afhængigt af en transport af ilt fra 
bladene i vandfasen til rødder og rhizomer i 
det iltfrie sediment. Denne transport sikres 
under normale forhold via passiv diffusion 
gennem luftvæv fra blade til rødder. I dagslys 
stammer ilten fra fotosyntesens iltproduktion, 
og om natten optages ilt fra vandsøjlen ved 
passiv diffusion. Et iltfattigt lag omkring de 
nedre dele af bladene kan dog hæmme tran-
sporten, da ilten bliver tabt til omgivelserne, 
og iltindholdet i rødder og rhizomer kan falde 

Figur 2. En forenklet sammenstilling af de fysiske/kemiske forhold i ålegræsvegetation uden 
forekomst af trådalger og med masseopblomstring af trådalger. (Foto: Peter Bondo Chris-
tensen).

Figur 3. Teoretisk dybdefordeling af lys samt ilt-, sulfid- og ammoniumkoncentrationen ned 
gennem en tyk algemåtte midt på dagen.  Lys og ilt når ikke ned til sedimentoverfladen, 
og der dannes derfor et iltfrit lag, som begrænser ålegræssets ilttransport til rødder og rhi-
zomer. (Omtegnet efter /3/).
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fører til reduceret vækst og øget dødelighed 
selv efter ganske kort tids eks ponering (se 
også artiklen om eutrofiering og klimaforan-
dring i dette nummer af Vand & Jord). 
Ligeledes er sulfid giftigt for planterne, og 
kombinationen af utilstrækkelig ilttilførsel og 
høje sulfidkoncentrationer i sedimentet har 
været forbundet med massedød af havgræs-
bestande /5/. 

Flere faktorer spiller dog en rolle for til-
standen i ålegræsbede overvokset af trådal-
ger. Risikoen for iltsvind og sulfidudvikling er 
naturligvis størst i tykke algemåtter og i om-
råder med organisk rigt sediment og ringe 
vandbevægelse. Men algemåtternes artssam-
mensætning kan også forventes at have be-
tydning, idet alger med fin struktur som f.eks. 
vandhår og vatalge danner tæt pakkede måt-
ter med mindre lys- og vandgennemtræng-
ning end arter som f.eks. den mere kraftigt 
grenende brunlig gracilariatang. Endelig vil 
temperaturstigninger give et højere iltforbrug 
både som følge af øget respiration i algemåt-
terne og en hurtigere stofomsætning i 
havbunden. 

Mekanisk påvirkning
De ugunstige vækstvilkår, skabt af trådalger-
nes skygning og dannelsen af iltfrie og re-
du cerede forhold i måtternes nederste lag, 
opstår, når ålegræsset er dækket af alger i 
længere perioder. Men også når de løsrevne 
algemængder bliver flyttet rundt af strøm 
og bølgepåvirkning, kan de være til gene for 
bundplanterne. 

Selv på forholdsvis vindstille dage kan der 
ske en kontinuerlig omrokering af algerne, 
idet små, tyndløvede og fint forgrenende 
arter som f.eks. søsalat (Ulva lactuca) og 
krølhårstang bliver mobile allerede ved 
strømhastigheder på 2-3 cm/s (se tab. 1 i boks 
1). Der skal større vandbevægelse til for at 
flytte rundt på løsrevne forekomster af de 
større og mere tyktløvede alger som brunlig 
gracilariatang og blæretang, men når de er i 
bevægelse, kan disse forholdsvis tunge arter 
til gengæld forårsage stor mekanisk skade. 
Specielt de små frøplanter, med deres be-
grænsede rodsystem, er i risiko for at blive 
trukket ud af sedimentet, når en algemåtte 
ruller hen over havbunden (se også artiklen 
om fysisk stress i dette nummer af Vand & 
Jord). 

Drivende algemåtter har, ud over den di-
rekte mekaniske påvirkning, desuden en indi-
rekte effekt på ålegræsset. Når algerne flyttes 
rundt forstyrres sedimentoverfladen, og der 

Boks 1
Et laboratorieforsøg har vist, at forskellige arter af almindeligt forekom-
mende alger sættes i bevægelse ved strømhastigheder på 2-11 cm/s 
/6/. Så snart algerne bevæger sig bliver der resuspenderet sediment, 
og sigtbarheden i vandet falder. Mængden af resuspenderet sediment 
afhænger af algens fysiske struktur og tilstedeværelsen af et eventuelt 
anker i form af fasthæftede småsten eller skaller, men varierede i for-
søget fra 10 – 178 mg/L (se tab. 1). Ved højere strømhastigheder blev 
algerne løftet fra bunden, og resuspensionen aftog (ca. 10 cm/s på fig. 
4), indtil strømhastigheden var høj nok til at sedimentets erosions-tær-
skel var nået (ca. 15 cm/s på fig. 4). Større fasthæftede arter, som blæ-
retang, kan via denne mekanisme ligeledes udgøre et problem. Disse 
hæfter ofte på mindre sten og skaller, og på et tidspunkt når algen en 
størrelse hvor opdriften kompenserer for vægten af den genstand, der 
udgør forankringen, og alge med anker bliver så slæbt rundt med vind 
og strøm.

For at undersøge hvor vidt denne algebetingede resuspension er et 
aktuelt problem under naturlige forhold, blev der regnet på, hvor ofte 
strømhastighederne overstiger de værdier, som kræves for at flytte al-
gerne. Odense fjord blev brugt som model, og det viste sig, at drift af 
alger kunne finde sted i op til 130 dage alene i løbet af vækstsæsonen 
fra maj til oktober, hvilket førte til reduceret lystilgængelighed i bestem-
te områder af fjorden.

Tabel 1. Kritisk vandhastighed som kræves for at få 5 forskellige arter af makroalger til 
at bevæge sig. Ligeledes angives mængden af resuspenderet sediment som følge af 
algens påvirkning på sedimentoverfladen, og effekten af dette resuspenderede sediment 
på lyssvækkelsen i forsøgsopstillingen.

Figur 4. Re-
suspenderet 
sediment som 
funktion af 
strømhastighed. 
Målt i strøm-
rende med 
søsalat (Ulva 
lactuca).

Makroalge
Kritisk vand-
hastighed 
(cm/s)

Resuspenderet 
sediment (mg 
tørstof/L)

Lys ved sediment-
overfladen (% af 
overfladelys)

Klotang 
(Ceramium rubrum)

2,6 12,5 42

Søsalat 
(Ulva lactuca)

2,6 10,2 49

Krølhårstang
(Chaetomorpha linum)

2,4 - 10 28 - 74 14 - 0,6

Blæretang 
(Fucus vesiculosus)

9,5 75 0,6

Brunlig gracilariatang 
(Gracilaria vermiculophylla)

11 178 0

til kritisk lave værdier. Dette betyder, ligesom 
ved skygning, at planten må mobilisere kul-
stof-reserverne for at dække energibehovet. 
Derudover kan det beskyttende ilt-skjold om-

kring rodspidserne ikke opretholdes, således 
at giftige reducerede forbindelser, så som 
sulfid, trænger ind i planten. Dårlige iltfor hold 
er således i sig selv skadelige for plan terne og 
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sker en ophvirvling (resuspension) af fint 
bundmateriale, hvilket forringer lysforhol-
de ne i vandet og dermed ålegræssets vækst 
og dybdeudbredelse (se boks 1). 

Algemåtter er dynamiske
På steder med rigelige næringssalte og lys 
blomstrer de produktive enårige alger typisk 
op og henfalder flere gange i vækstsæsonen 
og med skiftende arter som dominerende 
islæt. Derudover har vind- og vejrforhold stor 
betydning for mængden af drivende alger, 
idet der som nævnt ikke skal megen vand-
bevægelse til førend algerne flyttes rundt. I 
en undersøgelse af trådalgers forekomst i to 
ålegræsbede fulgte vi dag til dag ændringer i 
dækningsgraden indenfor permanente 1 m2 
felter og fandt, at der indenfor blot 2 døgn 
skete mere end en fordobling af algernes 
dæk ningsgrad (fra 26 til 62 %) som følge 
af transport af alger fra andre områder /1/. 
Tilsvarende forsvandt store mængder af alger 
i løbet af få dage; specielt i perioder med 
megen vind. Men også i perioder, hvor den 
samlede mængde af alger var stabil, blev der 
flyttet rundt på algerne indenfor ålegræsbe-
det. Der var således en direkte sammenhæng 
mellem vindpåvirkning og antal felter med 
ændret algedække (se fig. 5). De store sving-
ninger i trådalger gennem en vækstsæson 
og de konstante bevægelser i måtternes 
placering, har betydning for i hvor høj grad 
levevilkårene for de enkelte ålegræsskud for-
ringes på grund af masseforekomster. Det 
er således ingenlunde enkelt at forudsige, 
hvor meget algemåtter svækker ålegræsset i 
naturlige bestande. 

Meget tyder på, at de massive forekomster 

af algemåtter i danske kystområder er på re-
tur. Gennem de sidste to årtier er dæknings-
graden af trådalger på lavt vand nemlig aftaget 
i takt med at udledningen af næringsstoffer til 
de danske kystområder er reduceret (se fig. 
6). Det markante fald forventes at forbedre 
ålegræssets vækstvilkår, men planterne rea-
gerer umiddelbart trægt på ændringerne, og 
høje tabsrater af nyetablerede frøplanter, der 
er ålegræssets primære mekanisme til hurtig 
genetablering, er desværre fortsat kendeteg-
nende for mange områder. Trods reduktio-
nen er masseopblomstringer også fortsat et 
almindeligt syn i næringsrige og beskyttede 
vige og fjorde, og de frit-drivende trådalger 
samles især i ålegræsvegetationen, der brem-
ser vandbevægelsen og derved fremmer 
ophobning af algemateriale /1/. Den redu ce-
rede næringsstofudledning ventes desuden at 
føre til en relativ større dominans af de tykt-
løvede makroalger, der på den hårde bund 
danner stabile, flerårige bestande. Men på 
steder hvor brunalger som f. eks. blæretang 
og savtang fasthæfter til småsten, vil disse 
arter kunne danne masseforekomster, idet de 
store alger nemt rives fri af havbunden og 
skyller sammen i bræmmer med stor meka-
nisk påvirkning til følge. Desuden kan andre 
forhold, som uegnede sedimenttyper, biotur-
bation og uklart vand medvirke til at hæmme 
udviklingen mod større udbredelse af åle-
græs. Og endelig er det forventeligt, at det 
tager tid for ålegræs at genetableres, idet 
frøspredning forudsætter nærhed til sunde, 
sammenhængende ålegræsbestande.
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Figur 5. Sammenhæng mellem vindhastighed og andelen af ek-
sperimentelle plots (1 m2), hvor der er sket en ændring i algernes 
dækningsgrad. Algernes dækningsgrad blev registreret med 1-3 
dages mellemrum i 50 permanente plots på lavt vand i Isefjorden i 
sommeren 2011.

Figur 6. Udvikling i  løstliggende algers dækningsgrad i indre danske 
farvande fra 1994 til 2010. Data er fra det nationale overvågningspro-
gram i 1-2 meters dybdeintervallet. (Foto: Jonas Ribergaard Rasmus-
sen).
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GRASS-projektet under Det Strategiske Forsk-
ningsråd undersøgte vi mulige mekanismer, 
der kan påvirke ålegræssets genetablering, og 
identificerede en række faktorer af stor betyd-
ning for spredningen af ålegræs. Resultaterne 
viste, at ålegræssets genetablering er meget 
følsom over for fysisk stress fra bundlevende 
orme, skurende makroalger og strømbetinget 
erosion. Vi mener derfor, at fysisk stress sam-
let set resulterer i, at genetableringen af åle-
græs er helt eller delvist hæmmet i mange 
områder. 

Hvordan spreder ålegræs sig? 
Ålegræs kan spredes ved vegetativ vækst el-
ler frøspredning. Spredning ved vegetativ 
vækst sker, når eksisterende ålegræsbede 
ekspanderer som følge af horisontal rhizom-
vækst. Dette kan sammenlignes med den 
langsomme (men uundgåelige) spredning af 
skvalderkål i køkkenhaven. Vegetativ vækst 
er vigtig for vedligeholdelsen af eksisterende 
ålegræsbede, men er en relativt langsom 
pro ces som foregår med kun 10-30 cm pr. år 
/3/. Spredning ved vegetativ vækst kan derfor 
udelukkes som en effektiv mekanisme til 
genetablering af ålegræs over store områder 
– dertil er processen for langsom. 

Derimod har ålegræssets kønnede former-
ing et langt større genetableringspotentiale. 
Ålegræs er en plante, som danner blomster 
og frø på specialiserede skud. Ålegræsbevoks-
ninger er ganske produktive og en frøproduk-
tion på 1000-10.000 frø pr. m2 pr. år er typisk i 
Danmark /3/. Modne frø spredes i løbet af 

sensommeren og størstedelen bundfælder i 
umiddelbar nærhed af moderbedet (1-10 m). 
Spredning af frø over længere distancer fore-
kommer også ved, at en del af de frøbærende 
skud løsrives og transporteres med vand-
strømme. For at frøene kan spire til levedyg-
ti ge planter, skal de imidlertid befinde sig i de 
øverste ca. 6 cm af sedimentet, idet frøenes 
energireserver er for små til, at de kan spire 
fra større dybder /4/. Til gengæld fremmer 
det spiringen, hvis frøene bliver begravet i ilt-
frit sediment, hvilket typisk forekommer un-
der 2-5 mm’s dybde i kystnære områder. Frø-
ene spirer om foråret, ca. 7-9 måneder efter 
at de blev kastet, og de små frøplanter er syn-
lige ved sedimentoverfladen i maj. Herefter 
skal frøplanterne vokse og sprede sig vegeta-
tivt i adskillige år før de har etableret et 
egentligt nyt ålegræsbed /3/.   

Det vurderes, at effektiv spredning af åle-
græs via frø er forudsætningen for genetabler-
ing af ålegræs i de områder, hvor denne 
plan te tidligere var dominerende. Det er gan-
ske enkelt den eneste måde, hvorpå de store 
og bare arealer i vore fjorde kan dækkes med 
ålegræs inden for en overskuelig tidshorisont. 
Frøspiring og etablering af frøplanter er imid-
ler tid uhyre følsomme processer, hvilket 
frem går tydeligt af at efterårets tætheder af 
frø på op til 1000 pr. m2 i sedimenter omkring 
ålegræsbede, ofte kun resulterer i lav spi-
rings succes med meget få etablerede frøplan-
ter (0-20 pr. m2) i det efterfølgende forår /3/. 
Hvis man kigger nærmere på frø og frøplan-
ters egenskaber, er det ikke svært at forestille 

Tidligere dækkede ålegræs (Zostera marina) 
udstrakte områder i danske fjorde og langs 
vore kyster, men udbredelsen er gået meget 
tilbage grund af tidligere tiders massive ud-
ledninger af næringssalte og heraf følgende 
dårlige vandkvalitet, med udbredt algedække 
og ringe iltforhold. Det er dog lykkedes at 
forbedre vandkvaliteten i de seneste årtier, 
og næringssaltudledningen er i dag lavere 
end i 1980’erne, hvor ålegræsset var langt 
mere udbredt /1/. Der er også sket en målbar 
forbedring af de forhold, som forårsagede 
tilbagegangen af ålegræs. For eksempel er 
mængden af opportunistiske makroalger og 
hyppigheden af iltsvind mindsket i mange 
områder, mens vandets klarhed er forbed-
ret. Betingelserne for en øget udbredelse af 
ålegræs bør dermed være opfyldte. Der er 
dog ingen fremgang at spore – tværtimod – 
selv ikke i områder hvor ålegræssets krav til 
vandkvalitet og lysforhold med sikkerhed er 
opfyldte. 

Det tyder altså på, at bedre vandkvalitet 
ikke automatisk fører til genetablering af åle-
græs – i alt fald ikke inden for de tidsrammer, 
der arbejdes med i miljøforvaltningerne. Det 
ser derfor ud til, at vandkvalitet og lysforhold 
ikke er de eneste forhold, der har indvirkning 
på ålegræssets genetablering /2/. I REEL-

Forhindrer fysisk stress genetableringen 
af ålegræs?
Tætte bevoksninger af ålegræs er uvurderlige for vores kystnære 

økosystemer. Ålegræs understøtter en høj biodiversitet af fisk og 

bunddyr, og afføder også vigtige økosystem-tjenester, herunder 

kystbeskyttelse og næringsstoftilbageholdelse. Det er derfor kata-

stro falt med de senere års store tilbagegang i ålegræs, og det er 

endnu værre, at det ikke kommer tilbage når vandkvaliteten for bed-

res. Vi vil her beskrive mulige årsager til den manglende genetable-

ring af ålegræs.

thoMaS ValdeMaRSen, MogenS R. 
flindt, Matthieu delefoSSe &  

eRik kRiStenSen 
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bli ver derfor efterladt og synker dybere og dy-
bere ned i sedimentet, mens de finere sands-
korn hele tiden returnerer til overfladen. I 
laboratorieforsøg har vi således vist, hvordan 
og hvor effektivt sandorme begraver frø, som 
spredes på sedimentoverfladen. Vi har spredt 
kunstige frø med samme dimensioner og 
antal som naturlige frø (Fig. 1) på overfladen 
af sediment beboet med sandorme, og har 
herefter fulgt fordelingen af frø i dybden over 
tid (Fig. 2 og 3). I et forsøg med en ormebe-
stand på 60 pr. m2 var henholdsvis 57 og 95 
% af frøene begravet under 6 cm dybde efter 
1 og 2 måneder /5/. I et andet forsøg, viste vi 
en næsten lineær sammenhæng mellem be-
standstætheden af sandorme og hastigheden 
hvormed frø begraves /7/. Kombineres resul-
ta terne fra de forskellige forsøg, tyder det på, 
at en ret behersket bestand af sandorme på 
kun 8-10 pr. m2 over 6-9 måneder kan føre til 
kritisk begravelse, altså begravelse til under 
6 cm, af alle frø som spredes på sediment-
over fladen. Det betyder, at alle frø vil blive 
begravet under den kritiske dybde i perioden 
fra de spredes om sommeren til de burde 
spire næste forår.

Vi har også observeret at hyppigheden af 
sediment-resuspension i kystnære områder er 
langt højere end hidtil antaget /8/. Det skyl-
des til dels, at ålegræsset ikke længere dækker 
store dele af havbunden og derved stabilise-
rer sedimentet. En stor andel af de frigivne 
frø bliver sandsynligvis hurtigt skyllet væk, in-
den de indlejres i sedimentet /7/. Dette kan 
selvfølgeligt være gavnligt, hvis det fører til 
spredning af ålegræs til nye områder, men no-
get tyder på at en stor andel af frøene først 
bundfælder i dybere, mudderdækkede sedi-
mentationsområder (f.eks. opgravede sejl-
render), hvor de går til grunde. I denne sam-
menhæng har det vist sig, at andre orme kan 
have en gavnlig effekt /7/. Fynseormen (Ne-
re is diversicolor), som også er meget almind-
elig langs de danske kyster, begraver således 
ålegræsfrø selektivt til ca. 0,5 cm’s dybde (Fig. 
3). Begravelsen sker som følge af ormens fou-
rageringsadfærd, idet den forføres af frøenes 
smag og trækker dem ned i sit gangsystem. 
Her må ormen erkende, at frøet er for stor en 
mundfuld, og i skuffelse puffer den det til 
side nede i sedimentet. Denne selektive be-
gravelse fører frøene til en dybde, hvor de er 
beskyttede mod erosion og spiringen stimu-
leres optimalt. 

Vore resultater viser imidlertid, at det kun 
er en forsvindende lille del af frøene, som 
formår at blive indlejret til en favorabel sedi-

sig, hvorfor denne form for spredning af åle-
græs kan være problematisk. Frøene er relativt 
små (ca. 3,5 x 1,5 mm) og har en massefylde, 
som er meget tæt på det omgivende havvand 
(~1.1 g pr. cm3). De kan derfor nemt flyttes 
rundt af vandstrømme eller blive begravet 
(Fig. 1). Tilsvarende er de unge frøplanter 
meget sarte overfor fysiske stresspåvirkninger, 
idet de er små og har ringe forankring i sedi-
mentet (Fig. 1).   

Flaskehalse for spredning af ålegræs 
fra frø
I REELGRASS-projektet havde vi fokus på, at 
identificere de vigtigste faktorer, som hæm-
mer spredningen af ålegræs fra frø. Det lader 
til at sandorme (Arenicola marina) kan have 
en afgørende, men hidtil overset indflydelse 

på, om ålegræs kan spredes eller ej /5/. Sand-
orme er hyppigt forekommende langs de 
dan ske kyster, og de findes ofte i områder, 
som grænser op til eksisterende ålegræsbede. 
Sandormene har således spredt sig i takt med, 
at ålegræsset er gået tilbage, og de dominerer 
i de områder, som burde kunne koloniseres 
med ålegræs via frøspredning. Sandorme lever 
i 20-40 cm dybe, J-formede gange, hvor de sid-
der med hovedet nedad og spiser sediment i 
bunden af deres gange. Det spiste sediment 
aflejres efter tarmpassage som fækalier på se-
di mentoverfladen. Afhængigt af bestandens 
og individernes størrelse kan sandorme på 
denne måde fuldstændigt omrøre sedimentet 
ned til 40 cm dybde hvert år /5/. Problemet 
for ålegræsfrø er, at sandorme ikke kan spise 
partikler, der er større end 1 mm. Frøene 

Figur 1. Ålegræsfrø og kunstige plastikfrø, der blev brugt til laboratorieforsøg (øverst, til 
højre), spirende ålegræsfrø med kimblad (øverst, til venstre) og en ca. 1 måned gammel 
frøplante (nederst).  
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mentdybde på den bare bund omkring de 
tilbageblivende ålegræsbede. Frøene bliver 
enten skyllet væk eller begravet dybt nede, 
blandt andet fordi frynseorme ikke trives sam-
men med sandorme. Det ser derfor ud til, at 
lav tilgængelighed af ålegræsfrø, som er 
grund laget for levedygtige frøplanter, er en 

Figur 2. Sandormes (Arenicola marina) begravelse af frø. Kunstige frø (3600 pr. m2) blev 
spredt på overfladen af sediment med sandorme, og dybdefordelingen af frø blev opgjort 
efter 36 dage. Resultaterne viste at sandorme begraver ålegræsfrø på to forskellige måder; 
(1) frø kan blive overlejret af sandormes fækalier eller (2) blive ”suget” ned i sandormens 
fødetragt. At de to mekanismer foregår med forskellig hastighed, fremgår tydeligt af fordelin-
gen af frø ned gennem sedimentet efter 36 dage.

vigtig flaskehals for genetablering af ålegræs. 

Flaskehalse for overlevelse af  
frøplanter 
I områder omkring de tilbageværende åle-
græsbede, kan man ofte finde små frøplanter 
i maj og juni. Den maksimale tæthed af frø-

planter er gerne lav (0-20 pr. m2) sammen-
lig net med den høje frøproduktion. Det 
be høver dog ikke at være et problem for 
genetablering af ålegræs – hvis blot enkelte af 
de få frøplanter overlever, vil de i løbet af få år 
resultere i en betydelig arealmæssig tilvækst 
af ålegræs. Dette er dog ikke tilfældet. I REEL-
GRASS-projektet fulgte vi i to år overlevelsen 
af frøplanter hen over løbet af sommeren i 
forskellige miljøer (på lavt og dybt vand og i 
indre og ydre bassiner) i Odense Fjord (2009 
og 2010) /8/. Vi observerede, at overlevelsen 
af frøplanter over en vækstsæson (maj-ok-
to ber) blot var 0-5 % i alle de undersøgte 
miljøer (Fig. 4). Lav overlevelse af frøplanter 
lader til at være et generelt problem, som er 
observeret i mange andre miljøer end Odense 
Fjord /3/9/10/, og det er naturligvis endnu en 
vigtig flaskehals for ålegræssets genetablering. 

Årsagen til den lave overlevelse af frøplan-
ter var ukendt før REELGRASS-projektet ud-
førte omhyggelige undersøgelser i Odense 
Fjord. Det var således uklart, om den lave 
overlevelse skyldtes dårlige vækstforhold eller 
noget helt andet. For at finde mulige årsager 
til den lave overlevelse, lavede vi felt un der sø-
gelser med frøplanter, der var beskyttede 
mod fysiske stresspåvirkninger. Frøplanter 
blev beskyttede ved at omslutte dem med 
transparente rør, som blev skubbet ca. 30 cm 
ned i sedimentet. De beskyttende rør var for-
synet med huller i siderne, så vand frit kunne 
strømme igennem. Derved var de beskyttede 
frøplanter udsat for omtrent de samme lys-
forhold, sedimentforhold og vandkemi, som 
ubeskyttede frøplanter. Denne beskyttelse 
havde en markant effekt, og overlevelsen af 
frøplanter var 87-93 % (Fig. 4). Ved at sam-
menligne overlevelsen af ubeskyttede og be-
skyttede frøplanter, må vi konkludere, at 81-
92 % af de ubeskyttede frøplanter simpelthen 
blev begravet eller revet op med rode på  
grund af fysiske stresspåvirkninger. For en 
god ordens skyld skal det nævnes, at de be-
skyttede frøplanter trivedes særdeles godt og 
havde stor tilvækst. Vi mener derfor at åle-
græs kan genetableres i Odense Fjord, hvis 
blot de fysiske stresspåvirkninger kan kontrol-
leres.     

Vi forsøgte dernæst, at afklare hvilke fysiske 
stresspåvirkninger de ubeskyttede frøplanter 
blev påvirket af. I løbet af feltkampagnerne 
observerede vi store mængder af drivende 
makroalger på alle undersøgelseslokali tet-
er ne. I den ydre del af Odense Fjord var fore-
komsten af drivende blæretang (Fucus vesi-
cu losus) helt ekstrem – og de drev blandt 

Stress-faktor Effekt

Sandorme 

Begraver frø til >6 cm dybde, hvorfra de ikke kan spire -

Begraver frøplanter, hvorved de går til grunde -

Frynseorme

Begraver frø til ~0.5 cm dybde. Fremmer indlejring af frø i 
sedimentet.

+

Strømbetinget erosion

Eksporterer frø fra områder hvor de kastes. Effekten afhænger 
af hvor frøene bundfælder. 

+/-

Forårsager at frøplanter rives op med rod eller undermineres. -

Drivende makroalger

Forårsager fysisk skade på frøplanter. -

Forårsager at frøplanter rives op med rod. -

Tabel 1. Oversigt over stress-faktorer som påvirker genetableringen af ålegræs via frø og 
frøplanter. 
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andet hen over områderne med de sarte frø-
planter af ålegræs. Da mængden af drivende 
makroalger var positivt korreleret med tabet 
af frøplanter, mener vi at have fundet ho ved-
årsagen til tab af frøplanter /8/. Yderligere ob-
servationer har vist, at når blæretang driver 
henover bunden – ofte hæftet til en stor sten - 
skaber de en fysisk forstyrrelse af sediment-
overfladen /8/11/, hvorved frøplanterne tager 
skade eller bliver revet op med rode. I den in-
dre del af Odense Fjord var mængden af driv-
ende alger mindre omfangsrig og bestod pri-
mært af søsalat (Ulva lactuca), som ikke er 
fasthæftet til sten og dermed har mindre for-
styrrende effekt end blæretang /11/. Derfor 
var der her kun en begrænset sammenhæng 
mellem overlevelsen af frøplanter og forekom-
sten af drivende makroalger. 

Det blev også undersøgt, om sandormes 

graveaktivitet havde en effekt på overlevelsen 
af frøplanter, men det var ikke muligt at påvise 
en direkte sammenhæng på baggrund af felt-
studierne. Laboratorieundersøgelser har dog 
efterfølgende vist, at sandorme faktisk er i 
stand til at begrave eller underminere frøplan-
ter med stor effektivitet. I et studium hvor 
sandorme i en bestand på 60 individer pr. m2 
blev overført til et akvarium med sediment og 
veletablerede frøplanter, var 68 % af frøplan-
ter ne helt begravet i fækalier eller suget ned i 
sandormenes fødetragt efter kun 35 dage – 
yderligere 14% var tydeligt påvirkede af san-
dormenes graveaktivitet /5/. Dette indikerer, 
at der kun er ringe sandsynlighed for, at frø-
planter kan etableres i områder med sand-
orme. 

Endeligt tyder det på, at strømbetinget ero-
sion af overfladesediment kan have en over-

ordentligt stor negativ indflydelse på frøplant-
ers overlevelse. Vi målte den bundnære 
se dimenttransport i områder med frøplanter, 
med sedimentfælder placeret i forskellig 
højde over sedimentoverfladen (1, 5, 10 og 20 
cm). Resultaterne viste, at der i vækstsæsonen 
er lange perioder med begrænset sediment-
transport, som afløses af kortere perioder 
med imponerende høj sedimenttransport 
(Fig. 5). Toppe i sedimenttransporten faldt 
sammen med ekstreme vejrsituationer, og 
ledte ofte til en daglig forstyrrelse med påvirk-
ning >1cm ned i sedimentet (Fig. 5). Sam-
menlignes dette med frøplanternes begræn-
sede rodnet, som kun trænger få cm ned i 
sedimentet (Fig. 1), er det indlysende, at sedi-
menttransport kan føre til, at frøplanter bliver 
undermineret eller revet op med rode. Resul-
taterne viste også, at problemet med sedi-

Figur 3. Frynseormes (Nereis diversicolor) og sandormes (Arenico la 
marina) indflydelse på fordelingen af kunstige frø spredt på sediment-
overfladen. Øverst ses hastigheden hvormed frø fjernes fra overfladen 
i sediment med frynseorme og sandorme samt et kontrolsediment. 
Nederst ses den mediane dybde, hvor frø blev genfundet efter 1 må-
ned i sediment med forskellige bestande af frynseorme og sandorme 
(x-akse viser antal individer pr. m2).

Figur 4. Overlevelsen af beskyttede (sort) og ubeskyttede (blå) 
frøplanter i Odense Fjord i 2010. Tallene angiver % af det ob-
serverede antal frøplanter i starten af juni. De to figurer viser over-
levelsen på lavt (øverst) og dybt vand (nederst). 
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menttransport var størst i lavvandede, vind-
eks ponerede områder i den ydre del af 
Odense Fjord. 

Konsekvenser for ålegræssets  
geneta blering
Vore resultater viser, at ålegræsgenetabler-
ing er en umådeligt følsom proces, som er 
påvirket af mange forskellige faktorer (Tabel 
1). På trods af stor frøproduktion i ålegræ-
sområder, er det kun en forsvindende lille 
del af frøene, som faktisk bliver til frøplanter, 
idet de enten skylles væk eller begraves 
af sandorme. Problemerne stopper ikke 
her – nej – de få tilbageværende frøplanter 
skal kunne modstå flere års spidsrod, under 
konstante påvirkninger fra skurende alger, 
sandorme og resuspension. Først herefter 
når ålegræsplanterne en størrelse hvor de 
kan modstå det fysiske miljø. Vore resultater 
viser altså, at genetableringspotentialet fra de 
tilbageværende ålegræspopulationer i princip-
pet er højt, men på grund af konstant fysiske 

stress kan ålegræsset, på trods af forbedret 
vandkvalitet, ikke spredes til tidligere tiders 
udbredelse. Genetablering af ålegræs kan 
derfor synes svært opnåelig – selv når krav til 
lys og vandkemi er opfyldte. I alle tilfælde vil 
genetableringen foregå med en meget lavere 
hastighed end tidligere antaget. Hvis vi vil 
have ålegræsset tilbage i Danmark inden for 
en overskuelig tid, kan vi derfor blive nødt 
til at hjælpe det på vej, ved at beskytte frø og 
frøplanter i den første problematiske periode.
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Ålegræs behøver ilt fra vandet
Ålegræs bruger ilt til sit stofskifte i blade, jord-
stængler og rødder. Selv om planten, ligesom 
alle andre fotosyntetiserende organismer, 
pro ducerer sin egen ilt ved fotosyntese i lys, 
har den i løbet af døgnets mørke timer behov 
for tilførsel af ilt fra det omgivende vand for 
at bevare et effektivt aerobt (iltkrævende) 
stofskifte (Boks 1). Planten kan godt overleve 
kortvarigt uden ilt, men dels er det anaerobe 
stofskifte energimæssigt langt dårligere end 
det aerobe, dels risikerer planten at opleve 
forsuring af cellerne og ophobe giftige stof-
skifteprodukter som for eksempel ethanol i 
vævene. 

I tilgift til problemerne for stofskiftet har 
iltmangel i planterne den uheldige effekt, at 
plantens rødder bliver udsat for sulfid og an-
dre giftige stofskifteprodukter dannet i sedi-
mentet. Under normale, iltede forhold i plan-
ten vil en del af ilten diffundere igennem 
bladenes luftkanaler ned til de underjordiske 
dele og ud i sedimentet, hvor der dannes et 
tyndt iltskjold umiddelbart omkring rød-
derne. Iltskjoldet beskytter planten ved at oxi-
dere bl.a.  det stærkt giftige sulfid, før det kan 
trænge ind i planten og ødelægge vævet. Især 
er vækstpunktet ved overgangen mellem ba-
sis af bladene og jordstænglen følsomt, fordi 
vævet dels har dårligt udviklede luftkanaler, 
dels har et højt stofskifte og dermed et særligt 
stort iltbehov.

Trods indsatsen for at reducere nærings-
stof  udledningerne til danske kystområder 
forekommer der jævnligt iltsvind i kortere el-
ler længere perioder selv i lavvandede fjorde. 
Sammen med en stadig forekomst af uklart 
vand kan iltsvindene både ødelægge eksiste-
rende ålegræsbestande og hindre eller for-
sinke rekoloniseringen af områder, hvor åle-
græsset før voksede i tætte og udstrakte 
bestande.

Ålegræssets tolerance overfor dårlige 
iltforhold er lav
Sammenlignet med mange andre sump- og 
undervandsplanter er ålegræssets tolerance 
overfor manglende ilt forbavsende lav. Især 
ødelægges det basale vækstpunkt, der dan-
ner blade og jordstængler, efter forholdsvis 
kortvarig iltmangel. Mens visse sumpplanter 
kan tåle iltfri forhold i dage, uger eller endog 
måneder, vil ålegræssets bladvækst ved en 
normal sommertemperatur omkring de 20°C 
reduceres efter kun 16-24 timers eksponering 

til iltfrit vand i mørke (fig. 1). 
Vi forventede, at de spæde frøplanter ville 

være endnu mindre tolerante overfor iltman-
gel end voksne planter, men hæmningen af 
bladvæksten var stort set den samme hos de 
spæde frøplanter som for de voksne (fig. 1). 
Det er tidligere vist, at tolerancen overfor ilt-
mangel nedsættes drastisk ved stigende tem-
peratur /2/. Ved 25°C påvirkes bladvæksten 
således efter kun 12 timers eksponering til ilt-
mangel og ved 30°C allerede efter 2 timer. 
Der er altså et stærkt samspil mellem iltman-
gel og temperatur, hvor ødelæggelsen af åle-
græssets vækstpunkt forøges dramatisk ved 
forøgelse af temperaturen ud over de nor-
male sommertemperaturer i danske kyst-
vande.

Høj temperatur skader ålegræs
Ålegræs er en tempereret plante men findes 
så langt sydpå som i Middelhavet, hvor vand-
temperaturen om sommeren sagtens kan 
nærme sig 30°C, men vores hjemlige plante 

Eutrofiering og klimaforandring er en 
giftig cocktail for ålegræs
Årtiers eutrofiering af vores kystnære farvande har medført algeop-

blomstring, uklart vand og iltsvind. Næringsstofudledningen er siden 

midten af 1990’erne reduceret og forholdene er bedret i nogle kyst-

områder, men tendensen modvirkes af den globale opvarmning 

med flere perioder med særligt høje temperaturer. Kombinationen 

af fortsat eutrofiering og høje temperaturer er en trussel mod både 

flora og fauna.

ane lØVendahl Raun,  
kaJ Sand-JenSen & JenS BoRuM

Figur 1. Ålegræssets bladvækst målt over 4 dage på spæde frøplanter og voksne planter 
efter 24 timers eksponering ved henholdsvis 100% iltmætning og iltfri forhold i mørke. 
Bladvæksten hæmmes hos både frøplanter og voksne planter efter 16-24 timer under iltfri 
forhold, omend nedgangen i frøplanternes vækst er størst. Omtegnet efter /1/.
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bryder sig ikke om så høje temperaturer.
Ved høj temperatur øges alle organismers 

respiration og dermed iltbehov, hvilket dels 
påvirker iltforholdene i vandet, dels iltfor hol-
dene inde i organismerne (boks 2). Ålegræs-
set akklimatiserer sig delvist til de ændrede 
temperaturer i løbet af året, men planterne 
kan ikke nå at tilpasse sig hurtige tempera tur-
stigninger f.eks. under en pludselig hede-
bølge /3/. I stedet øges respirationen drama-
tisk, vævene risikerer iltsvind og netto foto-
syntesen aftager, fordi respirationen stiger 
mere end fotosyntesen ved høj temperatur.

Laboratorieforsøg viser klart, at når tempe-
ra turen overstiger 20°C aftager planternes 
vækst, og skuddenes dødelighed stiger mar-
kant /4/. Tilsvarende har mesocosmosforsøg 
med simulering af en ekstrem varmeperiode, 
som optrådte i sommeren 2003, vist øget dø-
delighed og aktivering af gener, der danner 
proteiner relateret til varme-stress /5/. Det ser 
altså ud til, at høje temperaturer i sig selv kan 
hæmme ålegræssets vækst og øge dødelig-
hed en evt. via påvirkning af membranernes 
egenskaber og dermed alle de fysiologiske 
processer og ionpumper relateret til celle-
membranerne.

Iltsvind og høj temperatur giver  
planterne åndenød
Det er imidlertid ikke helt klart, om høj 
tem peratur i sig selv er et problem, fordi 
temperatureffekten er vanskelig at adskille 
fra effekten af dårlige iltforhold internt i 
planten. Selv når ilten i det omgivende vand 
er i luftligevægt, falder iltens partialtryk i 
vækstpunkt et systematisk med stigende tem-
peratur i mør ke og overraskende nok også 
i lys ved temperaturer over 20-25°C (fig. 2). 
Plantens respiration øges som nævnt med 

stigende temperatur, og forsyningen af ilt 
fra henholds vis fotosyntesen i lys og ved dif-
fusion fra vandsøjlen i mørke kan ikke følge 
med. Vævet tenderer til at få et meget lavt 
iltindhold eller endda blive iltfrit selv under 
gode iltforhold i vandsøjlen.

Den kombinerede effekt af høj temperatur 
og dårlige iltforhold i vandsøjlen på iltindhol-
det i ålegræssets vækstpunkt fremgår også 
tydeligt, når man måler iltprofiler igennem 
vækstpunktet i mørke (fig 3). Ved 5°C er der 
masser af ilt i vækstpunktet, hvis vandets ilt-

Figur 2. Iltens partialtryk i vækstpunktet, der er placeret mellem bladenes basis og jordstænglen, ved forskellige temperaturer og i henholds-
vis lys og mørke. Selv om det omgivende vand er mættet med ilt, falder vækstpunktets ilttryk markant i både lys og mørke ved temperaturer 
over 20°C. Omtegnet efter /1/.

Boks 1. Ålegræssets iltforsyning 
Ålegræs er afhængig af ilt til at understøtte sit stofskifte. I dagtimerne 
leverer planten selv den nødvendige ilt ved bladenes fotosyntese. Det 
meste af det producerede ilt frigives fra bladene til vandsøjlen, men en 
del af ilten transporteres ned til jordstængler og rødder via et system af 
indre luftkanaler. Transporten er hurtig og effektiv, fordi den foregår i 
luft, hvor diffusionen af gasser er 10.000 gange hurtigere end i vand.
 I de underjordiske dele skal ilten først og fremmest understøtte 
stofskiftet, men en mindre del af ilten tabes til det omgivende sediment, 
hvor det hurtigt bruges af bakterier. Det tabte ilt har imidlertid den for-
del for planten, at der dannes et tyndt (50-100 µm) iltskjold rundt om 
rødder og jordstængler. Skjoldet beskytter planten mod indtrængning 
af giftigt sulfid dannet i sedimentet, fordi bakterier meget effektivt re-
oxiderer sulfid med ilt fra rødderne.
 Om natten laver planten af gode grunde ikke ilt selv, og stofskiftet 
afhænger derfor af dels den pulje af ilt, der måtte være bygget op i lø-
bet af dagen, dels af iltdiffusion fra vandsøjlen. Den interne pulje kan 
langt fra dække plantens iltbehov igennem en hel nat, så der skal ske 
tilførsel fra vandsøjlen. Under gode iltforhold i vandsøjlen vil der være 
en tilstrækkelig iltforsyning til at dække stofskiftet i de underjordiske 
dele og også til at opretholde et tyndt iltskjold omkring rødderne. Men 
hvis iltindholdet i vandet reduceres, bliver de mest iltforbrugende væv, 
herunder vækstpunkterne, iltfrie og må overleve baseret på et ineffek-
tivt anaerobt stofskifte. Derudover forsvinder iltskjoldet, og sulfid kan 
trænge ind i planten fra sedimentet.

tryk er 12,4 kPa svarende til 60% iltmætning, 
men allerede ved 15°C vil dele af vævet blive 
næsten iltfrit, og ved 25°C er hele vækstpunk-
tet stort set iltfrit, hvilket også er situationen 
ved 30°C selv ved 100% iltmætning (20,6 
kPa).

Ålegræssets vækst hæmmes af  
iltsvind og høj temperatur
Vi har testet ålegræssets reaktion på forskel-
lige kombinationer af temperatur og iltsvind 
over 24 timer i mørke (fig. 4). Bladenes foto-

Eutrofiering og klimaforandring
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Boks 2. Eutrofiering og temperaturstigning giver begge  
iltproblemer
Det er velkendt, at eutrofiering kan give anledning til periodevise ilts-
vind. Iltproblemerne er ikke alene knyttet til bundvand men kan også 
forekomme i lavvandede områder. Iltproblemerne opstår fordi eutrofie-
ring fører til stigende produktion af planktonalger og tyndløvede makro-
alger på bekostning af ålegræs og flerårige makroalger. Planktonalger 
og tyndløvede makroalger vokser og omsættes hurtigere end ålegræs 
og flerårige alger og giver dermed kraftigere svingninger i vandets ilt-
indhold. 
   Ilts opløselighed falder ved øget temperatur, men da iltens diffusions-
hastighed øges mere end opløseligheden falder, udfordrer det ikke i 
sig selv organismerne, fordi iltforsyningen faktisk øges med temperatu-
ren. Ved stigende temperatur opstår iltproblemerne derimod dels fordi 
nedbrydningen af organisk stof og det dermed forbundne iltforbrug 
øges, dels fordi temperaturen øger de enkelte organismers stofskifte 
og dermed deres iltbehov og -forbrug.
   Eutrofiering og temperaturstigning har altså samme negative effekt 
på iltforholdene, og kombinationen af de to forstærker i alvorlig grad 
problemerne.

Figur 4. Ålegræssets bladvækst udtrykt i % af kontrolplanters vækst målt efter 24 timers 
forudgående eksponering i mørke ved forskellige kombinationer af temperatur og ilttryk i det 
omgivende vand. Ved 15°C falder bladvæksten først ved et ilttryk tæt på nul mens bladvæk-
sten ved 25°C falder allerede ved ilttryk under godt 7 kPa (30% mætning). Omtegnet efter 
/1/.

synteseapparat er ikke særligt følsomt overfor 
dårlige iltforhold ved stigende temperatur. 
Fotosynteseffektiviteten påvirkes ikke næv-
neværdigt ved kombinationer af meget lavt 
iltindhold og temperaturer på henholdsvis 5 
og 15°C, men ved 25°C falder effektiviteten 
markant. Den negative effekt af høj tempe-
ratur og lav iltspænding på bladvæksten – og 
altså på aktiviteten af vækstpunktet – er mere 
udtalt (fig. 4). Ved 25°C aftager væksten sig-
nifikant ved ilttryk under 7 kPa i vandet (ca. 
30% mætning), og væksten stopper helt efter 
eksponering til iltfri forhold. 

Eutrofiering og klimaforandring er 
en giftig cocktail for ålegræs
Iltsvind er i sig selv et problem for ålegræs 
om natten uanset temperaturen, men 
problemet stiger dramatisk med stigende 
temperatur. Samspillet mellem iltsvind og 
temperatur er formentlig baggrunden for, 

hvorfor pludselig massedød af ålegræs fortrin-
svis optræder sidst på sommeren efter stille 
perioder med særligt varmt vejr. Det er også 
i sensommer en, man ser de største mængder 
af opskyllede ålegræsplanter på stranden (fig. 
5). Det skyldes ikke nødvendigvis massedød 
men blot en højere dødelighed af enkeltskud 
inde i de tætte bestande, der er opbygget i 
løbet af sommeren. Ser man på de opskyllede 
skud vil de ofte være henfaldende og brunlige 
omkring vækstpunktet, mens bladene ser 
fri ske og grønne ud, hvilket peger på iltpro-
blemer i vækstpunktet som dødsårsag.

Som tidligere nævnt er næringsbelastnin-
gen af de kystnære områder gradvist redu-

Figur 3. Iltens partialtryk målt med mikroe-
lektroder ind igennem vævet i ålegræssets 
basale vækstpunkt ved forskellige tempera-
turer og ved 60% iltmætning i det omgiv-
ende vand. Målingerne er foretaget i mørke 
og viser, at ilttrykket svinger voldsomt over 
korte afstande afspejlende, at vævet har 
et højt stofskifte og en varierende iltforsyn-
ing på grund af svagt udviklede luftkanaler. 
Målingerne viser desuden at ilttrykket falder 
markant med stigende temperatur. Omteg-
net efter /1/.

ceret i de senere år, og vi kunne forvente, at 
perioder med iltsvind i fremtiden blev færre 
og kortere. Dermed burde vi også opleve et 
fald i antallet af hændelser med udbredt åle-
græsdød. Men klimaforandringernes gradvise 
forøgelse af temperaturen, og herunder sær-
ligt den forventede, øgede forekomst af peri-
oder med ekstrem varme, modvirker effekten 
af den reducerede eutrofiering. Konsekven-
sen af samspillet mellem iltforhold og temper-
atur betyder således, at den ønskede forbed-
ring af ålegræssets udbredelse, som bl.a. er 
hensigten med næringsaflastningen, kan for-
sinkes og i værste fald risikerer at udeblive 
med de stigende temperaturer. På sigt kan det 
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betyde, at vi må reducere næringsbelastnin-
gen endnu mere end nu planlagt for at opnå 
god økologisk tilstand med en til freds-
stillende udbredelse af ålegræs i de danske, 
kystnære farvande.
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Figur 5. Store mængder af opskyllet ålegræs i sensommeren kan indikere massedød 
forårsaget af dårlige iltforhold og høje temperaturer men er også et naturligt forekommende 
fænomen, hvor tætte bestande opbygget i løbet af vækstsæsonen udtyndes ved, at enkelt-
skud dør. Det er karakteristisk for begge situationer, at de nedre dele omkring planternes 
vækstpunkt i overgangen mellem skud og jordstængel (se pilene) er brunlige og henfal-
dende, mens bladene er friske og grønne.
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Er det muligt for vore fjordes sedimenter at slippe af med den histo-

riske organiske belastning på naturlig vis? Det er jo afgørende for, 

om disse værdifulde kystnære områder igen kan oppebære udbredte 

bevoksninger af rodfæstede planter som ålegræs.

I løbet af mere end 50 år med voldsom eu-
trofiering er en stor mængde organisk stof 
blevet ophobet i sedimenterne på bunden 
af vore fjorde. Ophobningen skyldes en næ-
ringsstofdrevet opblomstring af planktonalger 
og hurtigtvoksende makroalger. En stor del 
af denne produktion af organisk stof er ikke 
blevet omsat, og er i stedet blevet ophobet i 
sedimentet/1/. Dette er problematisk, idet or-
ganisk berigede sedimenter er uegnet substrat 
til forankring af ålegræs/2/ og makroalger. 

Det organiske stof skal ”brændes af”
Næringsstofudledningerne til danske fjorde 
er blevet gradvist mindre siden starten af 
1990’erne, men det ophobede organiske stof 
repræsenterer en hukommelse – en dårlig 
samvittighed – om man vil, der i lang tid efter 
faldet i næringsstofbelastningen stadigvæk 
fastholder en dårlig økologisk tilstand. Mæng-
den af organisk stof skal derfor mindskes for 
at genskabe gode levevilkår for flora og fauna. 
Den eneste måde dette kan opnås, er at 
ven te på, at det organiske stof bliver omsat og 
nedbrudt ved mikroorganismers og bunddyrs 
hjælp. Vilkårene for at ”brænde” det organiske 
stof af er imidlertid dårlige, fordi den største 
del af sedimentet er anoksisk (iltfrit). Anaerob 
omsætning er meget langsom og efterlader 
for det meste giftige stofskifteprodukter, der 
kan hæmme vækst og overlevelse af fauna og 
flora, der ellers kunne være med til at accele-
rere omsætningen ved at ilte sedimentet /3/. 
Men hvor lang tid vil det tage at få omsat det 
organiske stof og få genskabt tidligere tiders 
fjordbund, og hvordan finder man svaret?

Hvad gjorde vi?
Intakte sedimentkerner blev indsamlet fra en 
række lokaliteter i Odense og Roskilde Fjord 
(Fig. 1). De undersøgte lokaliteter dækkede 
hele spektret fra lavt (< 1 m) vand med san-
det sediment og lavt organisk indhold til dybt 
(> 6 m) vand med organisk beriget, finkornet 
mudder eller silt (Tabel 1). De indsamlede 
kerner blev anbragt i bassiner med fjordvand 
ved 15 °C. Umiddelbart efter indsamlingen 
blev rørene holdt iltfrie i nogle dage for at 
dræbe bunddyr, så kun den mikrobielle 
ned brydning var aktiv over tid uden andre 
påvirkninger. Derefter blev kernerne placeret 
i mørke med rigelig iltforsyning og uden yder-
ligere tilførsel af organisk stof i hele forsøgets 

varighed (400 dage). I løbet af eksperimentet 
blev en del af kernerne skåret i skiver til må-
ling af sedimentets egenskaber (vand- og 
or ganisk indhold). Nogle før og efter billeder 
af sedimentet ses i figur 2. Kernernes totale 
mikrobielle omsætning i form af sedimentets 
iltoptagelse blev målt med hyppige interval-
ler i hele perioden. Selv om en stor del 
af omsætningen foregik uden ilt, gav den 
efterfølgende anledning til et iltforbrug, fordi 
stofskifteprodukter fra de iltfrie processer blev 
iltet ved sedimentoverfladen. Den anaerobe 
mikrobielle omsætning i den iltfrie del af sedi-
mentet blev desuden målt i 3 udvalgte dybder 
ved lukkede ”jar” forsøg, hvor udviklingen af 
kuldioxid blev fulgt i de forskellige sediment-

Figur 1. Lokaliteter i Odense (venstre) og Roskilde Fjord (højre) hvor sedimentkerner blev 
indsamlet i 2009 (Odense) og 2010 (Roskilde). 
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lag over tid.
Vi gør opmærksom på, at vort forsøg ikke 

afspejler de virkelige forhold på bunden af 
fjordene. For det første blev sedimentkern-
erne ikke tilført nyt organisk stof i løbet af for-
søgsperioden, hvorimod sedimenter i vores 
fjorde og kystnære områder kontinuerligt får 
tilført nyt organisk stof. Derfor underesti me-
rer vi den tid, det tager for mikroorganis-
merne at fjerne det organiske stof i naturen. 
På den anden side overestimerer vi tiden ned-
brydning vil tage ved indledningsvist at slå 
bunddyrene ihjel. Det er således velkendt, at 
bundlevende dyr stimulerer mikrobielle ned-
brydningsprocesser ved at øge ilttilførslen 
gennem graveaktivitet og ventilering af deres 
gange. Samlet set skønner vi dog, at vort for-
søg giver pålidelige mål for hvor hurtigt orga-
nisk stof kan nedbrydes i sedimenterne.  

Udviklingen i mikrobiel nedbrydning 
af organisk stof
Alle sedimenttyper fandtes i begge fjorde, 
men den største variation i sedimentforhold 
fandtes i Roskilde Fjord. På trods af denne 
variation, var det mikrobielle iltoptag over 
hele forsøgets varighed forbavsende ens på 
alle lokaliteter og i begge fjorde (Fig. 3). I 
starten af forsøget var iltforbruget højt og 
varierede med op til en faktor 4 mellem sedi-
menttyperne. Der var mod forventning ikke 
nogen klar sammenhæng mellem iltforbruget 
i starten og sedimentets organiske indhold, 
hvilket tyder på en forholdsvis lavere ned-
brydelighed i organisk berigede sedimenter. 
Efter det høje niveau i starten faldt ilforbruget 
med 50-80% indenfor nogle få uger til nogen-
lunde stabile niveauer for alle sedimenttyper. 
Generelt var iltforbruget højere i Roskilde 
Fjord end i Odense Fjord. Det er dog bemær-
kelsesværdigt at iltoptagelsen ved forsøgets 
afslutning kun varierede med en faktor 2 (ca. 
10-20 mmol O

2
 pr. m2 pr. d) mellem alle sta-

tioner i de to fjorde. 
Det høje og nogenlunde ens iltforbrug i 

starten indikerer, at alle sedimenterne på 
dette tidspunkt havde omtrent samme pulje 
af letomsætteligt organisk stof. Uden ny orga-
nisk tilførsel blev den letomsætterlige pulje 
nedbrudt i løbet af få uger. Overraskende nok 
var dette mønster ens for både organisk fat-
tigt sand og organisk rigt silt. Derefter udviste 
sedimenterne en meget konstant og lav om-
sætning drevet af sværtnedbrydelige organi-
ske puljer. Da denne puljes størrelse varierer 
meget mellem sedimenttyperne, må nedbry-
deligheden være større i organisk fattigt sand 

end organisk rigt silt. Der synes også, at være 
en forskel mellem de to fjorde, idet ilt op ta-
gelsen for alle sedimenttyper til slut var noget 
lavere i Odense Fjord (~10 mmol O

2
 pr. m2 

pr. d) end i Roskilde Fjord (13-19 mmol O
2
 

pr. m2 pr. d). 

Mikrobiel nedbrydning i iltfrit  
sediment
Vore målinger af den anaerobe nedbrydning 
fra ”jar” forsøgene understøtter målingerne af 
iltoptagelsen. I de enkelte sedimentlag faldt 
nedbrydningsaktiviteten hurtigt over tid, og 
den stabiliserede sig herefter på et lavt niveau 
efter blot nogle få måneder. Det samme møn-
ster forekom i både sandede og finkornede 
sedimenter (Fig. 4). På de fleste lokaliteter 
faldt nedbrydningen ned gennem sedimentet 
ved forsøgets start, men til slut var der ikke 
længere nogen tydelig variation at spore med 
dybden. Det betyder, at det mest markante 

fald foregik i de øverste sedimentlag, hvor 
indholdet af letomsætteligt organisk stof jo 
gerne er størst. 

Den arealmæssige nedbrydning beregnet 
på baggrund af kuldioxiddannelsen i de en-
kelte sedimentlag til 10 cm dybde svarede til 
et arealbaseret iltoptag på 5-25 mmol pr. m2 
pr. d. Dette er i god overensstemmelse med 
nedbrydningen målt direkte på de intakte 
sedimentkerner i den stabile slutfase af for-
søget. Det betyder jo, at hovedparten af om-
sætningen i sedimentet foregår anaerobt (se 
også de mørke, reducerede områder i figur 
2). Hvis vi ikke indledningsvist havde dræbt 
alle bunddyrene, ville deres aktiviteter holde 
større dele af sedimentet iltet, og derved øge 
den samlede omsætning. Det gælder især på 
de sandede lokaliteter, der normalt har flere 
bunddyr end de siltede.

Fjordbundens fortid

Figur 2. Billeder af sedimentet fra to lokaliteter i Odense Fjord i starten af forsøget og efter 
de var holdt for 600 dage unde lys og tilførsel af ny organisk stof. 

Tabel 1. Sedimentegenskaber (vand- og organisk indhold) i de forskellige sedimenttyper i 
de to fjorde.

Start sediment

Vand indhold Organisk indhold

Fjord Sediment type % %

Odense Silt 31-59 2,4-4,7

Silt-sand 24-62 1,7-6,8

Sand 17-67 0,8-4,7

Roskilde Silt 69-86 14,1-25,4

Silt-sand* 45-62 1,3-10,3

Sand 15-23 0,2-0,8
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Kan man måle tabet af organisk stof?:
Vi vil jo gerne have svar på hvor lang tid 
der går før at det ophobede organiske stof i 
sedimenter forsvinder ved mikrobiel nedbryd-
ning. En oplagt metode er at måle hastighe-
den hvormed organisk stof forsvinder i vores 
langtidsforsøg. Det var dog ikke, selv efter 
et år, nogen målbar ændring i indholdet af 
organisk stof på de fleste lokaliteter (se Tabel 
1 og 2). Det viser med al tydelighed hvor lille 
en andel af det samlede organiske indhold, 

der rent faktisk blev omsat i løbet af et år. Det 
er simpelt hen ikke muligt at opfange de små 
ændringer, der er tale om, med den præcision 
teknikkerne til måling af organisk stof har. 

Når vi nu ikke kan måle tabet i organisk stof 
direkte, må vi i stedet beregne os frem til det. 
Det kan gøres ved hjælp af kurveforløbet af il-
toptagelsen over tid – under antagelse af, at 
hvert forbrugt iltmolekyle har givet anledning 
til nedbrydning af et organisk bundet kulstofa-
tom. Forløbet af nedbrydning over tid (Fig. 3) 
stemmer fint overens med et eksponentielt 

Figur 3. Sedimentets iltoptagelse målt jævnligt over en periode på ca. 400 dage i sedi-
mentkerner fra lokaliteter i Odense (øverste) og Roskilde Fjord (nederst). Lokaliteter er 
sam let i grupper med silt (sort) silt-sand (blå) eller sand (rød). Bemærk at der er 2-3 lokali-
teter i hver gruppe i hver fjord undtagen silt-sand i Roskilde Fjord hvor der kun er 1 lokalitet.  

Fjordbundens fortid

henfald (Tabel 2). Når den eksponentielle 
model er tilpasset det observerede forløb, 
kan de afledte nedbrydningskonstanter 
benyttes til at beregne hvor meget organisk 
kulstof der faktisk blev nedbrudt i løbet af for-
søget. Modellen bekræfter, at de forventede 
ændringer i sedimentets organiske indhold 
som følge nedbrydning var ret små og 
dermed svære at måle. 

Hvor lang tid tager det så at genskabe 
den gode fjordbund?
Den eksponentielle henfaldsmodel kan også 
give os et vigtigt og præcist mål for hvor lang 
tid, der vil gå før det organiske indhold i 
sedimenterne fra Odense og Roskilde Fjord 
vil falde til et økologisk acceptabelt niveau. 
Med et acceptabelt niveau menes en situa-
tion, hvor koncentrationer af giftige stofskifte-
produkter som svovlbrinte (en medvirkende 
faktor i iltsvindshændelser) bliver lavere 
sam tidigt med en sikker forankring af f.eks. 
ålegræs i bunden. Modellen kan, ud fra den 
stabile omsætningshastighed (RS) over lang 
tid, beregne hvornår tilstrækkelige mængder 
organisk stof er blevet nedbrudt til, at den 
oprindelige tilstand i fjordene er nået. Vore 
beregninger (Tabel 2) viser, at det oversky-
dende organiske stof i sandede sedimenter 
vil mindskes betydelig i løbet af nogle få år til 
få årtier. I de mere finkornede, organisk rige 
sedimenter vil det dog tage op til flere årtier 
før det overskydende organiske stof mindskes 
betragteligt. Hvis de finkornede sedimenter 
skal nå et organisk indhold på under ca. 2%, 
som menes at være den øvre grænse for 
god forankring af ålegræs, vil det ifølge vore 
beregninger tage 30-50 år. Vi antager i disse 
beregninger, at den basale nedbrydningsrate 
(R

S
) fortsætter uændret. Selv om vort forsøg 

er foregået over forholdsvis lang tid, kan vi 
ikke være sikre på hvordan nedbrydningen 
af de langsomt omsættelige organiske puljer 
forløber om nogle årtier. Selv med dette 
for behold tyder vore resultater dog på, at 
der først kan forventes et væsentligt fald i 
sedimenternes organiske indhold efter nogle 
årtier. Og dette kan selvfølgelig kun ske, hvis 
tilførslen af nyt organisk stof mindskes mar-
kant ved at næsten – og helt urealistisk – at 
lukke for tilførsel af næringsstoffer. 

Vil fjordenes sedimenter tillade at 
ålegræsset kommer tilbage?
Vort forsøg illustrerer hvordan sedimenter 
reagerer på lavere tilførsel af organisk stof, 
hvilket har relevans for ålegræssets fremtid 
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i vore fjorde. På den ene side ændrer den 
mikrobielle aktivitet sig forbavsende hurtig 
på ændringer i tilførslen af organisk stof. Det 
betyder, at man, efter reduktion af nærings-
tilførsel, hurtigt vil opnå en ny tilstand med 
lavere mikrobiel aktivitet, og dermed lavere 
udvikling af giftige stofskifteprodukter/4/. Det 
betyder også at at de ”kemiske” betingelser 
i fjordes sedimenter bliver hurtigt højnet ef-
ter en forbedring af vandkvaliteten. På den 
anden side ser vi dog, at der vil gå årtier før 
blødbundsområder i vore fjorde kommer 
af med det overskydende organiske stof, så 
de bliver mere faste og dermed velegnede 
for rodfæstet bundvegetation. Der skal dog 
tålmodighed til før resultaterne er synlige 
– en tålmodighed hverken EU’s eller dansk 
miljølovgivning har. Vi skal dog fortsætte med 

at have fokus på vandkvalitet og dens effekter 
på havbunden, hvis vi ønsker forbedring 
af vore fjorde økosystemer - herunder et 
comeback for ålegræsset. Noget der nu nok 
ikke sker lige i den nærmeste fremtid uden 
assistance. Vi kunne for eksempel forsøge at 
konsolidere sedimenterne ved at klappe med 
sand for derefter at så eller plante ålegræs. 
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Tabel 2.  Nedbrydningsforløb angivet som koefficienter for en eksponentiel ligning af formen: R = Rs + R1 - Rs e-kRt fittet (men ikke vist) til 
iltoptagelseskurven (Fig. 2). Iltoptagelsesraten (R) er en funktion af tiden t (dage), RI er den oprindelige (start) iltforbrugsrate, kR er henfalds-
koeffienten (et udtryk for hvor hurtigt iltforbruget ”klinger af”), RS er det stabile iltforbrug i slutfasen af forsøget. Den samlede omsætning af 
organisk stof i Odense og Roskilde Fjord er estimeret ud fra Figur 2. (* kun 1 silt-sand station i RF). ”Slut organisk indhold” er det forventede 
organiske indhold som er tilbage efter forsøget baseret på den samlede organiske omsætning. Dette er sammenlignet med det målte orga-
niske indhold ved forsøgets slutning. Endelig beregnes den tid det vil tage til at halvere det resterende organiske stof i de øverste 10 cm af 
sedimentet hvis omsætningshastigheder svarer til de basale rater, RS, estimeret ved hjælp af modellen. 

Nedbrydningsforløb

RI kR RS
Samlet 

omsætning
Slut organisk indhold 

(% OM)
Halveringstid for det 

resterende organiske stof

Fjord Sediment type mmol m-2 d-1 % d-1 mmol 
m-2 d-1 g C m-2 Forventet Målte år

Odense Silt 22,8 1,5 10,2 80-83 3,5-3,8 4,0-4,4 33-38

Silt-sand 31,9 1,8 10,4 82-98 2,4-4,3 2,6-4,9 24-40

Sand 35,7 3,9 10,7 72-92 0,1-3,5 0,3-3,9 3-31

Roskilde Silt 42,6 0,8 13,7 78-107 16,8-19,27 13,0-23,2 17-25

Silt-sand* 45,2 2,1 14,8 99 5,4 5,0-9,1 16

Sand 49,3 2,2 14,9 71-72 0,2-0,5 0,2-0,8 2-3

Figur 4. Dybdeprofiler af anaerob nedbrydning målt ved ”jar” teknikken for to stationer i 
Odense Fjord. Nedbrydningen i hver dybde er bestemt fra hældningen af CO2 udvikling over 
tid. Tre sedimentlag (0-2, 4-6 og 8-10 cm) er medtaget fra kerner 1 måned og 6 måneder 
efter forsøgets start. 
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Har ålegræssets lyskrav ændret sig?
Ser man på nogle af de sammenhænge 
mel lem ålegræssets dybdegrænse og Secchi-
dybden, som er etablerede gennem tiden, 
kunne man få det indtryk at ålegræssets lys-
krav er steget med årene. Ostenfeldt fandt 
omkring år 1900 at Secchi-dybden og ålegræs-
sets dybdegrænse stort set stemte overens 
/1/, sådan at en Secchi-dybde på f.eks. 6 m 
svarede til en ålegræsdybdegrænse på 6 m. 
I slut-firserne svarede den samme Secchi-
dybde blot til en ålegræs-dybdegrænse på 
5 m ifølge de data, som ligger til grund for 
”Laurentius-ligningen”/2/, og endnu senere 
til en dybdegrænse på 4 m, jf. data fra DMU 
/3/ (Figur 1). Disse forskelle er statistisk sig-
nifikante, men hvad ligger bag? Det er muligt 
at ændringerne i sammenhængen mellem 
Secchi-dybde og ålegræs-dybdegrænse afspej-
ler en fysiologisk tilpasning hos ålegræsset 
til ringere vækstforhold. Ringere iltforhold, 
større indhold af organisk stof og deraf føl-
gende toksiske forbindelser i sedimentet, 
som de er beskrevet andetsteds i dette 
num mer af Vand & Jord, kan meget vel have 
medført større metaboliske omkostninger for 
ålegræs-planterne med deraf følgende større 
krav til lystilgængeligheden.  Det er imidlertid 
også muligt at det tilsyneladende større lysk-
rav netop blot er tilsyneladende, og at de iagt-
tagne ændringer har mere at gøre med den 
måde vi måler lys på end de har at gøre med 
ålegræssets lyskrav.

Lys og vand
For at kunne gå i dybden med det spørgsmål, 

må vi først se på hvordan lys opfører sig 
og svækkes under vand /4/. Lyssvækkelsen 
under vand er summen af lysabsorptionen 
og lysspredningen (Boks 1). Lyset absorbe-
res af vandet selv, af partikler, men først 
og fremmest af farvet opløst organisk stof 
(CDOM) og af pigmenter, hvilket vil sige fyto-
planktonet. Lyset spredes først og fremmest 
af partikler i vandet med et mindre bidrag 
fra vandet selv. En absorberet foton er væk, 
mens en spredt foton stadig er tilgængelig 
for fotosyntesen. Spredningen forlænger dog 
fotonens vej gennem vandet og øger dermed 
sandsynligheden for at den bliver absorberet. 
Desuden befinder ålegræsset sig jo som be-
kendt på bunden, og noget af lyset vil blive 
spredt opad, væk fra ålegræsset.

Måler man lys med en PAR-sensor med til-
hørende meter eller datalogger måler man 
”rigtigt” – man måler den tilstedeværende lys-
intensitet. Måler man lysintensiteten gen-

Ålegræs og lysforholdene under vand
Måling af Secchi-dybden er langt mere afhængig af spredning af lyset 

på grund af partikler i vandet end den faktiske lyssvækkelse er. Da 

der sker ændringer i forholdet mellem lysspredning og lysabsorption 

i vandet som følge af både eutrofiering og oligotrofiering afspejler 

en forbedring af Secchi-dybden ikke nødvendigvis en tilsvarende for-

bedring af de faktiske lysforhold i vandet.

SØRen lauRentiuS nielSen &  
tRoelS MØlleR PedeRSen

tagne gange ned gennem vandsøjlen kan man 
beregne lyssvækkelses-koefficienten, Kd. I dag 
er brugen af PAR-sensorer meget udbredt, 
men Secchi-skiven anvendes stadig mange 
steder, og ældre data for lystilgængeligheden 
under vand er nærmest udelukkende frem-
kommet ved brug af en Secchi-skive. Skal man 
undersøge ændringer i lysforholdene eller i 
ålegræssets dybdeudbredelse over tid er man 
således i høj grad nødt til at forholde sig til de 
problemer, der er forbundet med brugen af 
Secchi-skiver. I denne forbindelse forbigår jeg 
helt det særlige problem, der kan opstå på lave 
vanddybder eller i meget klart vand, hvor Sec-
chi-skiven er synlig hele vejen til bunden. Som 
bekendt bruges en Secchi-skive ved at man 
sænker den ned gennem vandet til man når 
den dybde, hvor den forsvinder af syne. Det 
man måler er altså den dybde, hvor kontrasten 
mellem skiven og det omgivende vand bliver 
så lille, at man ikke længere kan skelne skiven. 

Figur 1. Figuren viser sammenhængen mellem Secchidybde og ålegræssets dybde-
grænse ved hjælp af data fra tre forskellige tidspunkter: Omkring år 1900 (/1/, ●, fuldt op-
trukken linje), sidst i 1980’erne (/2/, ○, lang-stiplet linje) og 2005 (/3/, ▼, kort-stiplet linje).
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Den afhænger ikke blot af lyssvæk kel sen, men 
også af humanfysiologiske og perceptions-psy-
kologiske parametre /4/. Med en Secchi-skive 
måler man altså ikke lyssvæk kel sen, men no-
get man kunne kalde ”billed-svæk kelsen”. 
Dette betyder tilsammen at Secchi-dybde-
målingen er uforholdsmæssigt af hængigt af 
lysspredningen i vandet, sammenlignet med 
en måling med brug af en PAR-sensor, som jo 
måler den sande lyssvæk kelse, summen af lys-
absorptionen og lyssvæk kelsen.

Forholdet mellem Secchi-dybden og 
lyssvækkelsen er ikke konstant
Når man bruger Secchi-dybden (Zsd) til at 
sige noget om lysforholdene under vandet, 
sker det ud fra en implicit antagelse om at 
produktet af Secchi-dybde og lyssvækkelses-
koefficienten er konstant, ofte antages f.eks. 
Zsd*Kd = 2,3, som i det danske overvåg-
nings program. Det ved vi selvfølgelig godt et 
en tvivlsom antagelse, men problemet er at 
produktet ikke blot er underkastet til fældig 
variation, men, på grund af de anfør te forhold 
vedrørende Secchi-målingen, undergår sy-
ste matisk variation som følge af ændringer 
i forholdet mellem absorberende og spre-
dende komponenter i vandsøjlen (Figur 2). 
Jo vigtigere spredning af lyset er i forhold til 
absorptionen af lyset, jo mindre er produktet 
Zsd*Kd /5/. Som en del af REELGRASS-pro-
jektet, gennemførte vi i 2008-09 målinger 
på fire stationer i Roskilde Fjord /6/. Her 
registrerede vi lysforholdene både med Sec-
chi-skive og PAR-sensor, og desuden målte 
vi samtlige de parametre, der bidrager til 
lys svækkelsen, CDOM, fytoplankton-klorofyl 
og andre partikler. Som det kan ses i Figur 3, 

er der stor variation i produktet Zsd*Kd over 
året. Værdierne varierer fra 1,1 til 3,05 med et 
gennemsnit på 2,2 og en standardafvigelse på 
0,4. Som en tommelfinderregel antager man 
ofte at 10 % af overfladelyset er tilbage ved 
Secchi-dybden, men vores tal viser en varia-
tion fra 4,7 % til 33 %, dog med et gennem-
snit på 11 %.  Nu kan man mene at det ikke er 
så betydningsfuldt om der er en del variation 
i tallene når gennemsnitsværdierne i det store 
og hele passer med antagelserne. Sagen er 
imidlertid at der også er sket systematiske 
ændringer i forholder mellem absorption og 
spredning og dermed i produktet Zsd*Kd 
over tid som følge af ændringer i den økologi-
ske tilstand i Roskilde Fjord.

Konsekvenser for ålegræsset
I tillæg til vore egne undersøgelser har vi haft 
adgang til et upubliceret datasæt fra 1985. 
Fra 1985 til 2008-09 er kvælstofbelastningen 
til Roskilde Fjord faldet signifikant /6/. Dette 
har medført en forbedring af lysforholdene i 

fjorden, således er Secchi-dybden steget fra et 
gennemsnit på 2,6 m i 1985 til 4,2 m i 2008-09 
og Kd er tilsvarende faldet fra 0,75 i 1985 til 
0,57 i 2008-09 (Tabel 1). Dette dækker dog 
over nogle interessante forskydninger i de 
forskellige lyssvækkelses-komponenters rela-
tive bidrag. Det relative bidrag fra partikler 
(POM) er faldet, mens det relative bidrag 
fra vand og CDOM (residual) er steget. Da 
partikler, for at sige simpelt, primært bidrager 
til lysspredningen, mens CDOM kun bidrager 
til lysabsorptionen, betyder dette at spred-
nings/absorptions-ratioen er faldet og Zsd*Kd 
dermed steget – fra et gennemsnit på 1,82 i 
1985 til 2,22 i 2008-09 (Tabel 1).

Hvad betyder det så for ålegræsset? Åle-
græsset responderer naturligvis på det faktisk 
tilstedeværende lys, men hvis vi begår system-
atiske fejl i den måde vi estimerer lystilgænge-
ligheden på, vil det have konsekvenser for 
vores forventninger til ålegræssets dybdeud-
bredelses-potentiale. I Tabel 2 er sammen-
stillet tal for forventet dybdegrænse for åle-
græsset i 1985 og i 2008-09, beregnet ud fra 
dels Secchi-dybden og fra Kd baseret på PAR-
sensormålinger. I alle tilfælde er vi gået ud fra 
at ålegræssets dybdegrænse svarer til den 
dybde, hvor 10 % af overfladelyset er tilbage. 
Det behøver ikke at være rigtigt, men man 
kan gennemføre beregningerne med et hvil-
ken som helst ålegræs-lyskrav, det vil ikke 
have betydning for pointerne. Sagt på en an-
den måde, så viser tallene i tabellen i hvilken 
dybde, 10 % af overfladelyset er tilbage. I 
1985 underestimerede Secchi-målingerne 
denne dybde med i gennemsnit 0,66 m (2,56 
m i forhold til 3,22 m), mens de i 2008-09 
overestimerede 10 % - dybden (og dermed 
ålegræssets hypotetiske dybdegrænse) med i 
gennemsnit blot 5 cm (4,15 m i forhold til 
4,10 m). Rigtigt interessant bliver det hvis vi 
ser på ændringerne i den dybde, hvor vi har 

Tabel 1. Tabellen viser gennemsnitlig Secchi-dybde (Zsd) og lyssvækkelseskoefficient (Kd) 
for fire stationer i Roskilde Fjord (1: Roskilde Vig, 2: Roskilde Bredning, 3: Frederikssund 
Bredning, 4: Frederiksværk Bredning) for hhv. 1985 og 2008-09. Desuden vises det relative 
bidrag til lyssvækkelsen fra klorofyl (Chl a), ikke-alge partikler (POM*) samt vand og CDOM 
(residual) sammen med produktet Zsd*Kd.

Station Periode
Gns. 
Zsd

Gns. Kd 
Chl a 

att (%)
POM* att 

(%)
Residual 
att (%)

Zsd*Kd

St 1 1985 1.82 1.10 45.6 16.5 37.9 1.83

St 2 1985 2.39 0.80 18.0 16.9 65.1 2.10

St 3 1985 na 0.62 17.4 22.1 60.5 na

St 4 1985 3.46 0.49 21.4 21.3 57.2 1.54

St 1 2008-9 3.78 0.67 12.0 4.0 84.1 2.48

St 2 2008-9 4.22 0.54 12.9 3.9 83.2 2.14

St 3 2008-9 4.00 0.53 17.3 5.5 77.2 na

St 4 2008-9 4.58 0.53 17.2 6.2 76.7 2.03

Figur 2. Figuren viser sammenhængen mellem ratioen mellem lysspredning og lysabsorp-
tion i vandsøjlen (x-aksen) og produktet Zsd*Kd (y-aksen). Figuren er modificeret fra /5/.
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hvert fald delvist, skyldes at vi baserer vore 
forventninger på forkerte forudsætninger idet 
vi ofte vil sammenligne to sæt af Secchi-ski-
vemålinger. Imidlertid kan forholdet mellem 
lyssvækkelsesbidraget fra absorberende og 
spredende komponenter meget vel have æn-
dret sig i samme retning som tilfældet er i 
Roskilde Fjord, hvilket betyder at ændring-
erne i Secchi-dybde overestimerer de reelle 
ændringer i lysforholdene under vandet og 
dermed også overestimerer ålegræssets po-
tentiale for større dybdeudbredelse.
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Figur 3. Figuren viser produktet Zsd*Kd på de samme fire stationer i Roskilde Fjord som 
angivet i tabellerne i perioden juli 2008 – oktober 2009.

Tabel 2. Tabellen viser den beregnede ålegræsdybdegrænse for de samme stationer og årstal som i Tabel 1 under antagelse af at åle-
græsdybdegrænsen svarer til den dybde, hvor 10 % af overfladelyset er tilbage. Beregningen er for begge årstal sket både ud fra Secchi-
skivemålinger og målinger af Kd med en PAR-sensor. Desuden er angivet ændringerne i den beregnede ålegræsdybdegrænse fra 1985 til 
2008-09 baseret på de to målemetoder.

1985 2008-09

Station

Ålegræsdybde-
grænse baseret 

på Secchi-
dybden (Zsd) (m)

Ålegræsdybde-
grænse baseret 

på Kd (m)

Ålegræsdybde-
grænse baseret 

på Secchi-
dybden (Zsd) (m)

Ålegræsdybde-
grænse baseret 

på Kd (m)

Forøgelse i 
ålegræsdybde-

grænsen fra 1985 til 
2008-09 baseret på 
Secchi-dybden (m)

Forøgelse i 
ålegræsdybde-grænsen 

fra 1985 til 2008-09 
baseret på Kd (m)

1 1.82 2.09 3.78 3.44 1.96 1.35

2 2.39 2.88 4.22 4.26 1.83 1.38

3 NA NA 4.00 4.34 NA NA

4 3.46 4.70 4.58 4.34 1.12 - 0.36

x 2.56 3.22 4.15 4.10 1.64 0.79

Lys, absorption og spredning
Lyssvækkelsen under vand er summen af absorption og spredning
 

Den samlede absorption er summen af absorptionen på grund af van-
det (w), pigmenter i fytoplankton (pig), ikke-alge partikler (POM) og far-
vet opløst organisk stof (CDOM). Pigmenter og CDOM er de vigtigste 
komponenter:
 

Den samlede spredning er summen af spredningen på grund af van-
det (w) og spredningen på grund af partikler (part), med den sidste 
komponent som den altdominerende:
 

10 % af overfladelyset tilbage og dermed også 
ændringerne i ålegræssets formodede poten-
tiale for dybdeudbredelse. Baseret på Secchi-
skivemålinger fås en forøgelse i dybdegrænse 
på 1,64 m fra 1985 til 2008-09, mens for øg el-
sen baseret på PAR-målinger af Kd er blot 0,79 
m, hvilket endda dækker over en forværring 

på 0,36 m på den yderste station 4 og forbed-
ringer på 1,3 – 1,4 m på de to inderste statio-
ner. Når vi i dag mener at kunne se at ålegræs-
set ikke rekoloniserer i det forventede 
om fang og altså ikke vender tilbage i takt med 
at lysforholdene under vandet forbedres (de 
steder hvor det altså er tilfældet) kan det, i 
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Udvikling af en dynamisk ålegræsmodel 
og GIS-værktøj

I REELGRASS-projektet er en eksisterende hydrodynamisk-økologisk 

model blevet forbedret og udvidet med stressfaktorer for reetable-

ring af ålegræs, som er en balance mellem ålegræssets vækst- og 

tabs processer. De fleste af tabsprocesserne, der enten ikke har været 

kendt eller ikke tidligere har kunnet sættes på formler, stammer 

primært fra REELGRASS projektets eksperimenter og feltmålinger.

eRik koCk RaSMuSSen, Paula Canal-
VeRgeS & MogenS R. flindt

Et af målene i REELGRASS-projektet var at 
forskningsresultaterne fra felt- og laboratorie-
studier skulle bruges til at parameterisere 
dy namiske modeller og datamæssigt under-
støtte både modellerne og Geografiske Infor-
mations Systemer (GIS). Feltkampagnerne 
blev derfor planlagt under hensyntagen hertil, 
så aktiviteterne indeholdt dynamiske studier 
dedikeret til at opnå forståelse af processerne 
som hindrer retableringen af ålegræs. Inten-
tionen var at skabe en række vidensbaserede 
værktøj, som med fordel kunne anvendes i 
miljøforvaltningen af vore fjorde og kystområ-
der. Værktøjet er arealbaseret, dynamisk 
og inkluderer de processer, som påvirker 
den generelle miljøtilstand og ålegræssets 
retableringsmuligheder. Herved skabes der 
økosysteminformation. 

I starten af projektet blev de dynamiske 
modeller testet. Ålegræs var allerede inklud-
eret i Mike 3D modellen som tilstandsvaria-
bel. Udviklingen i Ålegræs-biomassen simule-
res som en balance mellem vækst- og 
tabs-processerne. Her blev det klart, at mo-
del len fint kunne simulere ålegræssets bio-
masseudvikling som funktion af lyssvæk kel-
sen på dybere vand. Simuleringerne på lavere 
vand resulterede imidlertid i for stor vækst i 
ålegræsbestanden i f.eks. Odense Fjord. En 
god demonstration af, hvor vigtigt det er at få 
implementeret tabsprocesserne som hindrer 

Figur 1. Viser dybdeforholdene og de sparsomme ålegræsbede i Odense Fjord. Den ob-
serverede tæthed er angivet i %.

retablering af ålegræs i denne komplekse øko-
logiske model.

Modellen består af et 3D hydrodynamisk 
modul, som er koblet sammen med en økolo-
gisk model. Modellen har i forskellige varian-
ter været anvendt på en række udenlandske 
og danske fjorde og laguner /1-3/. Den økolo-
giske model indeholder følgende tilstandsvari-

able i vandet: Planteplankton (C, N, P, kloro-
fyl), zooplankton (C, N, P), opløste uorganiske 
næringssalte (NH

4
, NO

3
, PO

4
), let og svært om-

sætteligt opløst organisk stof (C, N, P), detri-
tus (C, N, P), ilt og svovlbrinte. På bunden be-
skriver modellen mikrobentiske alger, 
løst liggende etårige makroalger og flerårige 
makroalger fasthæftede på sten. Ålegræs skud-
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gekraft der skal til, for at algerne bliver mo-
bile, er så lille, at makroalgerne driver rundt 
alene ved tidevandskraften, hvilket jo er et 
dagligt fænomen /6/.

Disse mekanismer er introduceret i model-
len som tabsrater for de unge spirende åle-
græsplanter, som er fundamentet for retabler-
ingen. Tabsrater i forhold til sedimenternes 
forankringskapacitet er beskrevet som en 
positiv afhængighed af det organiske indhold. 
Herved simuleres de største tab af unge frø-
spirer i mudrede sedimenter med dårlig for-
ankringskapacitet. Tabsraterne er også gjort 
afhængig af resuspensionsfrekvensen og -styr-
ken. Simuleringsresultaterne af sedimentfor-
holdene ses i Figur 3, mens simuleringer af 
resuspensionsfrekvensen og de bundnære 
lysforhold i vækstsæsonen kan ses i henholds-
vis Figur 4 og 5. Som det ses resuspenderes 
40 % af fjordarealet dagligt, mens resuspen-
sionenfrekvensen er ugentlig-månedligt på 30 
% af arealet og kun de dybere områder har la-
vere frekvens. I områderne, hvor resuspen-
sion forekommer månedligt eller hyppigere 
er der dårligt retableringspotentiale. Kobles 
disse data med de bundnære lysforhold (Fi-
gur 4), kan det konstateres at lysforholdene 
er så ringe i de dybere dele af fjorden, at der 
heller ikke her er noget retablerings-poten-
tiale. 

Drivende makroalger hindrer  

tæthed og overjordisk biomasse samt ålegræs 
frøbank i sedimentet er inkluderet i model-
len. I sedimentet (0-15 cm) inkluderer model-
len beskrivelse af puljer af organisk stof (C, N, 
P), uorganisk fint sediment (θ <63 μm), 
sulfid, porevandets indhold af NH4, NO

3
 og 

PO
4
 samt PO

4
 adsorberet til oxideret jern. 

Modellen beregner bølgernes og strømmens 
kraftpåvirkning på sedimentoverfladen, hvil-
ket muliggør simulering af resuspension, sed-
imentation og transport af organisk samt uor-
ganisk fint sediment. Resuspensionen er 
vig tig for at kunne beskrive vandets turbiditet 
samt lysnedtrængningen til bundens planter. 
Muslingers filtration af planteplankton og su-
spenderet stof kan være ret betydelig i vores 
fjordsystemer, og er derfor inkluderet i mo-
dellen. Spredningen af ålegræs beskrives dels 
ved en vækst af ålegræsskud i en eksisterende 
vegetation samt produktion, spredning og 
spi ring af ålegræsfrø. Det er muligt at ud-
byg ge den økologiske model med nye til-
standsvariable og processer, ligesom allerede 
eksisterende tilstandsvariable kan påvirkes 
ved implementering af nye processer. 

De processer og forhold som har betyd-
ning for ålegræssets vækst og reetablerings-
evne og som er inkluderet i modellen, er præ-
senteret i boks 1. Nye processer er markeret 
med fed skrift. 

Modellerne er blevet kalibreret på Odense 
Fjord, hvor belastningsdata og resultaterne 

fra de intensive feltkampagner er benyttet 
som tvangsfunktioner og initialværdier. I Figur 
1 ses dybdeforholdene i Odense Fjord sam-
men med den tilbageværende ålegræsbe-
stand. Som det fremgår dækker ålegræsset i 
dag kun 1.6 km2 hvilket er 2.7 % af fjord area-
let. Den reducerede ålegræsdækning har 
skabt næring og rum til makroalger, som vok-
ser i hele fjorden. De opportunistiske næ-
ringssaltskrævende makroalger som Søsalat 
og Krølhårstang vokser tæt på kilderne, mens 
de mere marine arter (Blæretang og Savtang) 
har bredt sig i den ydre del af fjorden (Figur 
2). 

Mudrede bundforhold og drivende 
makroalger reducerer lysforholdene
Det er velkendt at lysforholdene i vore fjorde 
er ringe, og at disse er uændrede efter at 
nærings-stofbelastningen gennem de sidste 
20 år er reduceret. Dette er der flere årsager 
til: 1) sedimenterne er blevet mere mudrede 
og dermed er sedimentstabiliteten reduceret. 
Dette bevirker at der nu skal mindre strøm- 
og bølgebetingede kraftpåvirkning til at 
ud løse resuspension. 2) Endvidere er dæknin-
gen af ålegræs reduceret, så meget større 
bundarealer nu er eksponerede for strøm- og 
bølge-bevægelser. 3) Disse blottede sedimen-
ter ophvirvles, når drivende makroalger (Sø-
salat og Krølhårstang) skurer på havbunden 
/4,5/. Tærskelværdien for den strøm- og bøl-

Figur 2. Viser (A) den observerede dækningen af Fucus sp. som overvejende er Blæretang og Savtang i august 2009. Udbredelsen er 
størst i den nordlige del af Odense Fjord og (B) de opportunistiske grønalger, som overvejende er Søsalat, Krølhårstang, Rørhinde og Fedt-
møj, som vokser tæt på næringssaltkilderne der primært findes i den sydlige del af fjorden. Data er indsamlet i NOVANA-regi.
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retablering af ålegræs ved at øge  
tabet af ålegræsspirer
Brunalger, der er fastsiddende på sten, kan 
blive slæbt hen over sedimentet i situationer 
med strøm eller bølgebevægelser, hvis den 
samlede vægtfylde af sten plus alger kommer 
under 1,5 g/cm3. Sættes brunalgerne i drift 
i sensommeren og efteråret, hvor algernes 
biomasse er størst, kan de beskadige ålegræs-
spirene i en grad så de forsvinder /7,9/. 
Ste nene, som findes på bunden af vores 
farvande, er bragt hertil af isen under sidste 
istid. I bølge- og strømeksponerede områder, 
med en overvægt af sten på diametre mellem 
2-15 cm, vil dødeligheden af ålegræsspirer 
øges pga. fysiske skader. Via laboratorieforsøg 
har det været muligt at bestemme den strøm-
hastighed eller kritiske forskydningsspæn-
ding, der bringer en makroalge plus sten med 
kendt vægtfylde i drift. Kendes størrelsessam-
mensætningen og dækningsgraden af sten 
kan den arealspecifikke død af ålegræsspirene 
beskrives vha. en empirisk sammenhæng, der 
drives af forskydningsspændingen fra strøm 
og bølger samt biomassen af makroalger 
påhæftet stenene.

Ålegræsspirenes arealspecifikke dødsrate 
er målt i feltstudier kombineret med laborato-
rie-målinger af makroalgedrift i en strøm-
rende. Denne empiriske relation gælder for 
den ydre del af Odense Fjord, hvorfra der er 
registreringer af stendækning og stenstør-

mer yderst sparsom ålegræsvegetation på lavt 
vand i Odense Fjord (Figur 1).   

Sandorm begraver frøbanken.
Sandorm (Arenicola marina) lever i et 
u-for met rør i sandede sedimenter på lavere 
vand, hvor der er lys nok til, at mikroben-
tiske alger kan gro i sedimentoverfladen. 
Rørene er ty pisk 20-30 cm dybe. Sandormene 
ernærer sig ved at ”spise” overfladesedimen-
tet med mikroalger i den ene ende af røret 
og efterlade de velkendte spiralformede 
fækalier på sedimentet ved den anden ende 
af røret /7,8/. Sandormene påvirker ålegræs-
sets eta bleringsevne dels ved at begrave 
ålegræsfrøene og dels ved at trække små åle-
græsplanter ned i sedimentet. Sandormene 
sorterer sedimentet således at store partikler, 
herunder ålegræs frø, som de ikke kan spise, 
begraves under sandormenes gange. Da 
åle græsfrøenes spiringssucces reduceres 
kraftigt, hvis frøene begraves dybere 6 cm i 
sedimentet, medfører det, at ålegræs reeta-
bleringsevnen reduceres når et tidligere 
åle græsbed invaderes af sandorm. Tætheden 
af sandorm kan være så stor, at de fleste 
nyspirede ålegræsplanter trækkes ned i sedi-
mentet hvorved de dør. 

Både begravelsen af frø og små ålegræs-
planter er i modellen beskrevet som en funk-
tion af sandormebiomassen. Er denne kendt 
kan effekterne beregnes ud fra formelappa-

Figur 3. Viser sedimenternes organiske indhold som er en god indikator for sedimenternes 
forankringskapacitet. Sediment med lavt organisk indhold er tungere og mere velkonsoli-
deret mens et højt organisk indhold også indeholder meget vand og derved bliver mudrede.

Boks 1 – Vigtige processer i økologisk model af betydning for  
ålegræs vækst og reetablering
Processer markeret med fed er nye processer i modellen.
• Bølge- og strøm genereret resuspension af sediment. →  

Påvirker lysforholdene ved bunden, og dermed ålegræssets vækst.  
• Øget skygning pga. løst liggende makroalger i ålegræsvegetationen →  

Reducerer lysforholdene, og dermed ålegræssets vækst.
• Lavt iltindhold øger ålegræs dødelighed.
• Øget resuspension  pga. strøm- og bølgegeneret  bevægelser af 

løst liggende makroalger →
• Reducerer lysforholdene, og dermed ålegræssets vækst og udbre-

delse til dybere områder.
• Sandormenes begravelse af ålegræsfrø under spiringsdybden i 

sedimentet på ca. 6 cm→
Reducerer ålegræssets etableringsevne. 

• Øget dødelighed af ålegræsspirer pga. af drift af blæretang med 
sten →
Reducerer ålegræssets etableringsevne.

• Reduceret forankringsevne af ålegræs i mudret vandholdige 
sedimenter  →
Reducerer ålegræssets etableringsevne.

• Tab af ålegræsvegetation på lavt vand betyder mere sandet sedi-
ment på lavt vand og mere mudret sediment dybere vand.  →  
Invasion af sandorm på lavt vand, forringer forankringsevne på  
dybere vand.

relse. Den fundne empiriske relation er indar-
bejdet i den hydrauliske – økologiske model. 
Simulering af frøspire-dødeligheden i perio-
den fra medio maj til primo november er vist 
i Figur 6. Dødeligheden på vanddybder min-
dre end 1 m er typisk over 100 %, hvilket er 
medvirkende årsag at der i dag kun forekom-
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rater beskrevet i artiklerne i dette nummer af 
Vand&Jord. Modelmæssigt er kravet, at der er 
inddata på biomassen af sandorm. Dette er i 
modellen gjort simpelt ud fra modellens be-
regning af sedimentets glødetab, dvs. indhol-
det af organisk materiale. Således er den mak-
simale biomasse sat til 200 g vådvægt/m2 ved 
0.3 % glødetab og faldende til en lav værdi 
ved 3% glødetab. Tæt på åer hvor saliniteten 
er under 10 PSU er der ingen sandorm. Simu-
leringer af sandorms daglige begravelse af åle-
græsfrø kan ses af Figur 7.

Den simulerede begravning af ålegræsfrø til 
større dybde end de kritiske 6 cm i sedimen-
tet, er udtrykt som relativt tab af den lokale 
frøbank (%). Beskrivelsen af sandormenes 
bio masse er simpel og kan løbende forbedres 
f.eks. ved at inkludere biomassen af 

mikrobenthiske alger som styrende parame-
ter.

Ålegræs biomassens udvikling med 
og uden stressfaktorer.
I figur 8 vises de simulerede biomasser af 
åle græs medio august 2009, som var et år 
med en lav afstrømning fra land og dermed 
også en lav belastning af N og P næringssalte. 
Simuleringerne kom i ligevægtstilstand efter 
5 års beregninger. Startbiomassen var 4 g C/
m2 i hele fjorden. I den ene simulering var der 
”slukket” for ovennævnte stress-faktorer og i 
den anden simulering var alle stress-faktorer 
aktive processer. Som det ses er forskellene 
i de to simuleringer store, og sammenholdes 
de simulerede biomasser fra kørslen med 
aktive tabsprocesser med den observerede 
dækningsgrad i 2005 (Figur 1), passer den 

simulerede biomasse med målingerne, bort-
set fra en forhøjet biomasse i den østlige 
del af yderfjorden. Biomassens dækning ved 
beregningen med ”slukket” stressere ligner 
de målte dækningsgrader fra 1980’erne, /10/. 
Simuleringerne bekræfter altså at den mang-
lende retablering af ålegræs kan forklares 
ved, at retableringen af ålegræs er presset af 
ovennævnte tabsprocesser, som er større end 
ålegræssets realiserede vækst. 

GIS-analyse
Ved at introducere simuleringsresultaterne i 
MapInfo har det været muligt at beregne de 
arealmæssige effekter og konsekvenser af de 
individuelle tabsprocesser. Her har det været 
nødvendigt at vurdere tærskelværdiernes 
størrelse, altså hvornår tabene begynder at 
få negative konsekvenser for retableringen 
af ålegræsset. Med hensyn til hyppigheden 
af resuspension har vi vurderet, at de unge 
frøspirer ikke kan tåle at blive udsat for 
mere end månedlige resuspensioner. Hvis 
lysforholdene skal understøtte retableringen 
bør den gennemsnitlige lysintensitet i vækst-
sæsonens dagtimer ikke være lavere end 250 
μE m2/s. Sedimenternes evne til at forankre 
frøspirer er god, når det organiske indhold i 
sedimentet er under 2 %. Ved højere organisk 
indhold svækkes planternes mulighed for 
at kunne ”holde fast” og frøspirerne bliver 
ekstra følsomme for bølge- og strøm-stress. 
Sandormes begravelse af frøbanken må ikke 

Tabel 1. Odense Fjord GIS-analyse af et samlet areal på 60 km2, som viser presset på 
retableringen arealspecifikt for resuspension, lysforhold, forankringskapacitet, makroalge og 
sandorme- stress. De grå områder indikerer arealer, hvor retableringen er påvirket negativt.

Figur 4. Præsenterer den simulerede resuspensionsfrekvens pr. år i 
Odense Fjord. Som det ses foregår hovedparten af resuspensionerne 
på lavt vand, hvor der er forekomst af makroalger. Normale resuspen-
sioner, som fremkommer på baggrund af strømnings- og bølge-energi 
forekommer meget sjældnere og er ”synlig” oppe i den eksponerede 
nordøstlige del.

Figur 5. Viser den simulerede middellysintensitet ved bunden i 
vækstsæsonen i dagtimerne. Dårligst lysforhold findes i de dy-
bere områder i den nordlige del af fjorden og langs sejlrenden. 

Resuspension
Frekvens

Bundnære
Lysforhold

Sediment 
Org. Mat.

Makroalger 
Tab af spirer

Sandorm
Frøbegravelse

antal år-1 km2 µE m-2 s-1 km2 % km2 % km2 cm km2

>       0 16 >      0 19,1 >  0 18,7 >     0 37,7 >     0 44,6

>     12 11 >  125 11,5 >  1 11,0 >   10 3,5 >     3 2,3

>     52 10 >  250 11,5 >  2 7,6 >   25 4,3 >    6 6,3

>   200 8 >  400 10,5 >  5 13,4 >   50 6,1 >   20 6,0

> 3000 9 >  650 7,4 > 10 9,1 > 100 8,4 > 100 0,8

63% 51% 50% 31% 22%
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overstige 6 cm, da dette er tærsklen for, 
hvor langt ålegræsset kan spire op gennem 
sedimentet. Endelig bør makroalgepåført 
stress ikke resultere i frøspire-tab på mere 
end 10 % af årets retableringsvillige bestand. 
Resultaterne af det arealberegnede stress 
på retablerings-processen er præsenteret i 
tabel 1. Der foregår kritisk resuspension i 
63 % af arealet i Odense Fjord, mens både 
sedimenternes forankringskapacitet og de 
bundnære lysforhold er suboptimale i halvde-
len af fjorden. Det makroalge-inducerede 
frø spire-tab er for stort i knap 1/3 af fjorden, 
mens sandorm reducerer frøbanken i 22 % af 
arealet. Sammenlagt er retableringsprocessen 
påvirket på 216 % af fjordarealet – der er altså 
flere typer af stress som presser retableringen 
i de fleste områder. I Figur 9 er de enkelte 
stress-temaer ”stakket” i GIS og der, hvor 
man kan ”kigge” igennem alle lagene, er 
der intet pres på retableringen, som derved 
burde kunne realiseres. Ud af fjordens areal 
på 60 km2 er kun 2.4 km2 fri af stress i 2009. 
Hovedområderne som værktøjet har udpeget 
svarer til de større områder, hvor ålegræsset 
i dag vokser og forsøger at retablere sig. Det 
beregnede areal med retableringspotentiale 
er desværre meget lille. Så i Odense Fjord 
ser det ikke ud til at ålegræsset naturligt vil 
kunne sprede sig til nye arealer.

Værktøjet understøtter også dybgående 
systemanalyser, hvor komplekse kaskade-ef-
fekter undersøges. F.eks. kan vi nu konklu-

dere, at det er drivende makroalger, som ska-
ber dårlige lysforhold i fjorden. Drivende 
ma kroalger påvirker lysforholdene i Odense 
Fjord, og dårlige bundnære lysforhold result-
erer i en kritisk svækkelse af sedimentstabi li-
teten, som betyder endnu højere erosion-
srater og forværrede lysforhold. 

Som demonstreret ligger værktøjets for-
valtningsmæssige styrke i, at det er muligt at 
lokalisere områder, hvor der stadig er retable-
ringspotentiale, ligesom man kan identificere 
arealer, hvor ålegræssets retablering er min-
dre påvirket. Det er herved muligt at identifi-
cere fjordområder, hvor miljøtilstanden på 
den ene side ikke opfylder Vandrammedirek-
tivet, men hvor tilstanden kan forbedres, hvis 
den understøttes af en aktiv restaureringsind-
sats. Nye scenarier, hvor der simuleres imple-
mentering af diverse marine virkemidler som 
kan assistere retableringsfasen, er naturligvis 
også mulige. Sådanne scenarier vil blive gen-
nemført i det netop bevilgede NOVAGRASS-
projekt, hvor vi skal udvikle marine virkemid-
ler, som støtter retableringen af ålegræs. 
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lers understøtter retableringen af ålegræs. I de rødlige områder er 
frøspire-tabet så stort at retablering ikke er mulig.

Figur 7. Viser sandormens frøbegravelses-effekt i fjorden. Kun i 
områder med blå farvenuancer er der potentiale for retablering. I 
de rød-gule områder er sandormens frøbegravelse så dyb at reta-
blering ved frøproduktion og opvækst af nye spirende skud ikke er 
mulig.
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Figur 8. Viser to simuleringer. I venstre figur er der ”slukket” for samtlige stress-processer undtagen de almindelige lysforhold, hvor lys-
svækkelsen er afhængig af vandets egen farve, koncentrationer af: planteplankton, partikulært materiale (organisk og uorganisk) samt 
opløst organisk materiale. I højre figur er alle stress-processer aktive og sammenligningen illustrerer den massive effekt de nyligt erkendte 
stress-faktorer har på retableringen af ålegræs.

Figur 9. Præsenterer GIS-værktøjet. Hvert GIS-tema, som påvirker retablerings-processen, 
består af steds-specifikke arealer. I hvert lag er hele fjord-arealet dækket af polygoner med 
beregnede eller målte værdier som har effekt på ålegræssets retableringsproces. Søger 
man igennem alle GIS-lagene uden at finde kritiske stressforhold har området potentiale for 
retablering.
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Reelgrass og vandmiljøforvaltning

Vandmiljøforvaltningen i Danmark skal være baseret på den nyeste 

viden og derigennem på det bedst mulige faglige grundlag. Dette 

fordrer et samarbejde mellem miljømyndigheder og forskningsinsti-

tutioner. Det nyligt afsluttede projekt, Reelgrass /1/ finansieret af 

Statens Miljøforskningsråd er et godt eksempel på dette. Projektet, 

som har haft deltagelse af såvel forskere, interessenter som miljø-

myn digheder har udviklet ny viden om forhold, der styrer udbre-

delse og reetablering af ålegræs i det marine miljø, - en viden der 

kan drages nytte af i den næste generation af vandplaner, som skal 

være færdige ved udgangen af 2015.

haRley BundgaaRd MadSen,  
CathRine BØgh PedeRSen &  

Mikael hJoRth JenSen

Videnbaseret vandmiljøforvaltning
Den største opgave i vandmiljøforvaltningen 
i disse år er uden tvivl implementeringen 
af vandrammedirektivet. Udarbejdelsen af 
vandplanerne er baseret på viden indsam-
let i det nationale overvågningsprogram 
(NOVANA) og relevant viden fra forsk nings-
verdenen. Planerne redegør, i såkaldte ind-
satsprogrammer, for hvilke indsatser der 
skal gennemføres, for at planernes miljømål 
kan forventes opfyldt. Indsatsprogrammerne 
udmøntes i konkrete tiltag bl.a. gennem rea-
lisering af kommunale vandhandleplaner. Der 
er således et samspil mellem videnindsam-
ling gennem overvågning og forskning, 
vand planlægningen samt gennemførelsen af 
indsatser til opnåelse af miljømålene, se fig. 
1. Denne cyklus gentages med en kadence 
på 6 år, hvor videngrundlaget for hver cyklus 
søges forbedret med henblik på til stadighed 
at udarbejde vandplaner på det bedst mulige 
faglige grundlag.

Med miljøreformen i 1974 begyndte am-
ter ne den første systematiske overvågning af 
vandmiljøet herhjemme. I 1987 blev den før-
ste vandmiljøplan (VMP I) vedtaget, og i den 
forbindelse startede den første koordinerede 

nationale overvågning af miljøtilstanden i 
Danmark. Dette har genereret viden om ud-
viklingen i vandkvaliteten over en 25-årig 
periode. Vandplanernes tilstandsvurdering og 
vurdering af indsatsbehov bygger på denne 
mangeårige overvågning, men også på vand-
miljøforskningen. 

Ålegræs som miljøindikator
I første generation af vandplaner er der ved 
tilstandsklassifikationen, i relation til vand-
ram medirektivets mål om god økologisk 

til stand i det marine miljø, anvendt indika-
toren (kvalitetselementet) ”Mængde og 
tæthed af frøplanter” i form af ålegræssets 
dybdegrænse. Langs den jyske vestkyst, hvor 
der ikke vokser ålegræs, er der dog anvendt 
”Planteplankton biomasse” målt som klorofyl 
a.

Miljømålet for ålegræs (dybdegrænsen) er 
efter en EU-interkalibreringsproces fastlagt 
som en 26 % afvigelse fra en referencetil-
stand. Referencetilstanden er fastlagt ud fra et 
stort historisk datamateriale om ålegræssets 

Figur 1. Samspillet mellem de forskellige faser i vandmiljøforvaltningen
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dybdeudbredelse i danske kystområder fra 
omkring år 1900 og et par årtier frem. Kun de 
sikreste estimater af dybdegrænsen indgår i 
behandlingen af de historiske data /2/.

Baggrunden for at anvende ålegræs som in-
dikator for miljøtilstanden er, at ålegræs spil-
ler en vigtig rolle i størstedelen af de danske 
kystvandes økosystemer som yngel- og op-
vækstområde for fisk og bunddyr. Se figur 2. 
Lyset har en stor indflydelse på ålegræssets 
dybdeudbredelse og data fra danske kystom-
råder har vist, at dybdegrænsen for ålegræs 
kan være positivt korreleret med sigtdybden 
(vandets klarhed). Da vandets klarhed i stor 
udstrækning er styret af planktonalger og 
dermed vandets indhold af kvælstof og til-
førslen af kvælstof fra land, er der ofte en neg-
ativ sammenhæng mellem kvælstofkoncentra-
tionen i vandet og dybdegrænsen. Denne 
sammenhæng er, under betegnelsen ”åle-
græsværktøjet”, anvendt i vandplanerne til at 
vurdere effekten af menneskelig tilførsel af 
kvælstof og den ændring i tilførslen, der skal 
til for, at der kan forventes en god økologisk 
tilstand i de enkelte kystområder /3/. Ålegræs-
værktøjet har været brugt til at vurdere beho-
vet for indsats i kystvandsområderne i de 23 
foreliggende vandplaner. Med ålegræsværk-
tøjet kobles den registrerede ålegræsdybde-
grænse i et givet vandområde med kvælstof-

Figur 2. Ålegræs på ren sandbund. Foto: Nikolaj Holmboe.

koncentrationen (total N) i vandet og den 
tilhørende belastning for den periode som 
den pågældende N-koncentration repræsen-
terer. Herfra kan man beregne, hvor meget 
kvælstofbelastningen skal reduceres, for at 
ålegræs kan vokse ud til den dybde, miljø-
målet angiver.

En reduktion i kvælstofbelastningen 
forven  tes at have en positiv effekt på vand kva-
li teten i form af mere klart vand og større sigt-
dybde. En analyse af de marine over våg nings-
data viser dog, at der, til trods for markante 
reduktioner i kvælstofbelastningen, ikke fore-
kommer signifikante ændringer i sigtdybden i 
de danske farvande i perioden 1989-2011, hel-
ler ikke i fjordene hvor der kunne forventes 
en større og mere umiddelbar effekt af en 
reduktion i belastningen. Generelt ser der 
altså ikke ud til at have indfundet sig markant 
forbedrede lysforhold for ålegræs. I yderfjor-
dene og langs de åbne kyster har der fra 1989 
til 2011 heller ikke været nogen signifikante 
udviklinger i udbredelsen af ålegræs. I inderf-
jordene har der endda flere steder været et 
fald i dybdegrænsen for ålegræs. Generelt ty-
der det altså på, at reduktionen i kvælstofbe-
lastning endnu ikke har haft den forventede 
effekt på ålegræs. Se figur 3. Der er dog også 
visse steder konstateret en positiv fremgang i 
ålegræssets dybdegrænse. /5/

Understøttende miljøindikatorer
Det forhold, at ålegræsset ikke har reetableret 
sig i de danske fjorde og kystvande i takt 
med reduktionerne i kvælstofbelastningen 
har affødt en del debat, som i 2011 førte til at 
Miljøministeriet og Fødevareministeriet ned-
satte en arbejdsgruppe om ålegræsværktøjet 
/4/. Arbejdsgruppen havde blandt andet til 
opgave at vurdere ”ålegræsværktøjet”, her-
under spørgsmålet om egnetheden af ålegræs 
som indikator og egnethed ved vurdering af 
indsatsbehov, samt vurdering af behovet for 
inddragelse af andre indikatorer/kvalitetsele-
menter end ålegræs. Arbejdsgruppen konklu-
derede blandt andet at ålegræs som plante 
generelt er vigtig for danske kystnære øko-
systemer og derfor også en vigtig, anvendelig 
og nødvendig indikator for miljøtilstanden, 
men at den ikke kan stå alene på længere 
sigt. Det blev derfor anbefalet, at udvikle et 
forvaltningsværktøj, som indeholder både åle-
græs og andre indikatorer indenfor kvalitetse-
lementerne planktonalger, blomsterplanter/
makroalger og bunddyr. Endvidere fandt 
arbejdsgruppen, at der fremadrettet bør læg-
ges vægt på at et marint værktøj skal inddrage 
systemmæssige, dynamiske arealbetragtnin-
ger af ålegræs mht. at være næringsstofbuffer 
i fjorde og kystvande.

I juni 2012 udkom rapport fra Natur- og 
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Landbrugskommissionens arbejdsgruppe for 
kvælstof /8/. Arbejdsgruppen konkluderede 
bl.a. at ”selv om udbredt ålegræs er en ønsket 
tilstand og på lang sigt vil vise om miljøindsat-
sen har virket, er ålegræs ikke en god indika-
tor til løbende at vise, om indsatsen har resul-
teret i en forbedret miljøtilstand. Der er 
der for brug for supplerende indikatorer” 
samt at ”det eksisterende ’ålegræsværktøj’ bør 
videreudvikles”. Mere konkret kan det eksi-
sterende ålegræsværktøj videreudvikles ved 
en bedre beskrivelse af koblingen fra næ rings-
stoffer og andre faktorer (såsom resuspension 
af sedimenter og organisk materiale) til lys-
forholdene, som bestemmer den potentielle 
dybdegrænse for ålegræs /4/. Ålegræsværk-
tøjet vil blive styrket yderligere, hvis det kan 
udvikles til at beskrive dybdeudbredelsen ud 
fra flere faktorer end alene mængden af kvæl-
stof. Endvidere påpeges det, at der bør ud-
vikles nye indikatorer og beregningsværktøjer 
til vurdering af vandmiljøets tilstand. Det un-
derstreges, at der i vandplanlægningen fortsat 
skal fokuseres på reduktion af kvælstof og 
fosfor, og at virkemidlerne skal målrettes og 
differentieres yderligere efter lokale forhold 
/8/.

Reelgrass projektet – høstet viden
Reelgrass projektet har haft til formål bl.a. at 
klarlægge hvilke forhold, som har betydning 
for ålegræssets reetablering. Resultaterne 
viser, at menneskeskabte forhold såvel som 
samspillet mellem menneskeskabte og na-
tur lige forhold har betydning for reetablerin-
gen. Følgende forhold er blevet undersøgt: 
sedimentets beskaffenhed, resuspension af 
sediment, bortskygning fra trådalger mv., sigt-
barheden i vandet, graveaktivitet hos orme i 
sedimentet, drivende makroalger, iltsvind og 
temperaturforhold.

Der skal ikke her gås i detaljer med de en-
kelte forhold, som har betydning for reetab-
leringen, idet resultaterne fra Reelgrass frem-
går af otte artikler i dette nummer af Vand og 
Jord, men hovedresultaterne kan kort resu-
meres som følger.

Sedimentets indhold af organisk stof og 
korn størrelsesfordelingen har stor betydning 
for ålegræssets evne til at forankre sine rod-
stængler i sedimentet. Nye frøspirende plan-
ter har svært ved at forankres i sedimenter 
med et højt indhold af organisk stof. /6/ 
Mange steder er det organiske indhold i ma-
rine sedimenter forøget som følge af årtiers 
eutrofiering. Ændringer i sedimentets organi-

ske indhold øger hyppigheden af hændelser 
hvor sedimentet ophvirvles i vandsøjlen (re-
suspension). Resuspension initieres af vind 
og vejrforhold, samt i nogle tilfælde af ud-
dybning af sejlrender samt fiskeri med bund-
trawl og muslingefiskeri. Resuspensionshæn-
delser påvirker lysforholdene ved bunden, og 
dermed ålegræssets vækstbetingelser. Lysfor-
holdene ved bunden og dermed vandets ind-
hold af mikroskopiske alger (fytoplankton) er 
afgørende for om ålegræsset kan vokse og 
udvikle sig. Graveaktiviteten hos nogle orm, 
især sandormen Arenicola marina, kan have 
negativ betydning for ålegræssets evne til at 
sprede sig, mens graveaktivitet hos børsteor-
men Hediste diversicolor kan have positiv ef-
fekt. Ændringer i udbredelsen af bunddyrene 
eller i sammensætningen af arter kan dermed 
påvirke ålegræssets reetablering. Drivende 
makroalger, iltsvind og ændrede temperatur-
forhold er også faktorer, der kan have en 
negativ betydning for ålegræssets evne til at 
genetablere sig, evt. i samspil med hinanden 
og ovennævnte forhold /7/. Endvidere har 
vandets saltholdighed betydning for ålegræs-
sets vækstmulighed.

En del af de nævnte forhold er direkte eller 
indirekte afledte effekter af menneskelige ak-
tiviteter, som f.eks udledninger af næringsst-
offer, temperaturstigninger og ændrede ned-
børs- og afstrømningsforhold som følge af 
menneskeskabte klimaændringer og som 
nævnt fiskeri med bundskrabende redskaber. 

Der er indsamlet internationale erfaringer 
med genplantning/såning af ålegræs for på 
den måde at give naturen en hjælpende hånd 
med at reetablere ålegræsset i kystnære far-
vande. Amerikanske og hollandske erfaringer 
viser at en forudsætning for succes med ”kun-
stig” reetablering af ålegræs er, er at der bør 
satses på udsåning af frø frem for udplant-
ning, vandkvaliteten skal være i orden, dvs. 
god sigt og reduceret tilgængelighed af 
næringsstoffer. Derudover må vandtempera-
turerne ikke være for høje og fysisk stress 
skal minimeres. Strategisk Forskningsråd har 
i november 2012 bevilget støtte til et projekt 
(Novagrass) der vil fokusere på dette. Meget 
af den viden, der er indsamlet i forbindelse 
med Reelgrass projektet, vil blive inddraget i 
det kommende Novagrass projekt. Partnerne 
i Novagrass er danske forskningsinstitutioner, 
interessenter, virksomheder og myndighe-
der.

Ny viden i vandplanlægningen
Den næste generation af vandplaner vil bygge 
på erfaringerne fra de første vandplaner og 
inddrage ny viden fra overvågningen og forsk-
ningen. På det marine område vil resultaterne 
fra Reelgrass projektet blive inddraget i 
for bindelse med udvikling af nye modelværk-
tøjer til brug for vandplanerne. 

En arbejdsgruppe under Naturstyrelsen 
med repræsentanter fra fødevareministeriet 
og interesseorganisationer har under ind-
dragelse af forskere fra danske universiteter i 
december 2012 færdiggjort en rapport med 
anbefalinger vedrørende udarbejdelse af et 
marint planlægningsværktøj, som indeholder 
et videreudviklet ålegræsværktøj, og som i 
muligt omfang inddrager de andre EU-inter-
kalibrerede marine kvalitetselementer kloro-
fyl, makroalger og bundfauna, samt i muligt 
omfang andre påvirkningsfaktorer end næ-
ringsstoffer (fiskeri, muslingeskrab mv.) og 
betydning af klimaforandringer for den økolo-
giske tilstand i kystvande og fjorde /9/.

Arbejdsgruppen anbefaler brug af en suite 
af modelværktøjer, med dynamiske modeller 
dækkende de danske kystvande og udvalgte 
fjorde suppleret med empiriske værktøjer 
dækkende øvrige, mindre fjorde. Modellerne 
skal omfatte dynamiske arealbetragtninger for 
ålegræs samt indregne ålegræssets bufferef-
fekt og feedback mekanismer i forhold til 
næringsstoffer og sedimentforhold. Øvrige in-
terkalibrerede kvalitetselementer ud over åle-
græs, dvs. klorofyl, makroalger og bundfauna 
skal inddrages. Effekter af klimaændringerne 
skal også kunne beregnes med modelværk-
tøjerne. Det er også et ønske så vidt muligt at 
effekter af muslingeskrab og fiskeri med bun-
dtrawl, samt at effekter af nye marine virke-
mid ler som etablering af stenrev, muslingeop-
dræt og tangproduktion kan beregnes.

Marine modelværktøjer
Miljøministeriet har netop iværksat et model-
udviklingsprojekt, der skal sørge for at 
ud vikle ny viden på modelområdet, under 
inddragelse af erfaringerne fra Reelgrass 
pro jektet samt anbefalingerne fra Natur- og 
Landbrugskommissionens kvælsstofgruppe 
og nævnte arbejdsgruppe. Der skal udvikles 
tre overordnede modelkomplekser – op-
landsmodeller, hav- og fjordmodeller samt 
sømodeller. 

Oplandsmodellerne skal kunne simulere 
vand- og stofkredsløb samt stofomsætning, og 
de skal indbefatte en interaktion mellem 
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vandindvinding, grundvand, vandløb, søer og 
natur. Oplandsmodellerne skal levere en 
fersk vandstilførsel og stofbelastning (kvælstof 
og fosfor) til søer og kystvande til brug i disse 
modeller. På det marine område skal der ud-
vikles en dynamisk havmodel, der dækker de 
indre danske farvande og Nordsøen, samt et 
antal hydrodynamiske og empiriske fjordmo-
deller. Formålet med modelværktøjerne er at 
forbedre vidensgrundlaget og dermed beslut-
ningsgrundlaget for de næste vandplaner. 
Værktøjerne skal supplere overvågningen og 
kunne erstatte målinger, hvor det er fagligt 
forsvarligt og relevant.
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Naturlig bundvegetation på kystnær 
sand- og stenbund 
I kystvandene, på det lave vand, hvor til stræk-
keligt med lys når bunden er bundfæstede 
planter de naturligt dominerende primærpro-
ducenter. Hvilke planter eller alger der domi-
nerer, afhænger af de fysiske forhold som 
ek sempelvis, om der er sandet eller stenet 
bund, graden af bølgeeksponering og vand-
dybden. 

Ålegræs 
Blomsterplanter, såsom ålegræs, gror i den 
bløde sandbund i beskyttede bugter og fjorde 
eller langs åbne kyster, hvor bølgeeksponerin-
gen er lav. Ålegræs hører til havgræsserne og 
er langt den mest udbredte blomsterplante i 
de danske kystvande. Ålegræs har et netværk 
af rodstængler og rødder, der gror nede i 
se dimentet og som ikke biddrager til fotosyn-
tesen. De har derfor et relativt stort lyskrav og 

gror på lavt vand, ned til ca. 9-10 meter i de 
danske farvande. 

Blomsterplanterne i havet har, som plan-
ter ne på land, blomster og frugtanlæg, hvor 
frøene dannes. Desuden har de rødder og 
karvæv, til intern transport af vand og næ-
rings stoffer, og de har luftfyldet kanaler, der 
transporterer kuldioxid og ilt rundt i vævet. 

Makroalger
Makroalger, som populært kaldes tang, in-
de holder klorofyl og laver fotosyntese, men 
har ikke rødder eller karvæv, der transporte-
rer næringsstoffer. I stedet optager de næ-
rings stoffer direkte fra vandet over de ydre 
overflader. Algerne har ikke frø som blomster-
planterne, men formeres enten ukønnet fx 
ved fragmentering eller kønnet ved fusion af 
”gamet-celler”.

Hovedparten af makroalger gror på den 
hårde stenbund. Der findes mange forskellige 
arter af røde, brune og grønne alger der trives 
ved forskellig grad af eksponering og ved for-
skellige niveauer af lys. Makroalger har fast-
hæft ningsorganer, som binder dem fast til 

sten og klipper. De kan ikke sidde fast på blød 
sandbund og hård stenbund er altafgørende 
for tilstedeværelsen af alger. Algerne imødegår 
strømmen og bølgernes kræfter ved den 
stær ke binding til bunden og en fleksibel stilk 
med stor trækstyrke. 

Makroalger har udviklet en mængde for-
skellige tilpasninger for at udnytte lyset. De 
vokser fra det lave vand med meget lys til det 
dybe vand, hvor kun en lille del af lyset når 
ned. Algens form og løvets struktur bestem-
mer, hvor effektivt de fanger og udnytter 
lyset. Tykke læderagtige arter som blæretang 
har ofte det største lysbehov og gror på rela-
tivt lavt vand. På dybere vand taber de grove 
og kraftige arter konkurrencen til arter med 
tynde bladplader, der udnytter lyset mere ef-
fektivt. Skorpeformede arter har det tyndeste 
væv og stiller det mindste krav til lyset. De 
gror derfor på de største dybder. I Danmark 
finder vi skorpeformede alger ned til ca. 30 m 
dybde.

De forskellige krav til lyset og bundens be-
skaffenhed samt deres forskellige evne til at 
modstå bølgepåvirkninger betyder at ålegræs 

En aktiv indsats for bundvegetationen 
vil forbedre miljøet i de danske fjorde
Store flerårige bundplanter, som ålegræs på den bløde bund og makroalger på sten-

bunden, er det naturlige grundlag for et godt vandmiljø i fjorde og langs kysterne. 

Økosystemer, hvor primærproduktionen er baseret på ålegræs og tang, rummer høj 

biologisk diversitet pga. deres 3-dimensionale struktur og fordi de er levested for et 

væld af mindre dyr og planter. Bundplanterne forsinker transporten af næringsstoffer, 

producerer ilt på havbunden og de er basis for lange fødekæder, som giver stabile 

øko systemer. Arealerne med bundplanter er gået tilbage, formentlig på grund af sten-

fiskeri, ålegræssygen og øget næringsstoftilførsel. Tilbagegangen har ændret balancen 

mellem vandets og bundens planteproduktion og dette har forringet vandmiljøet. 

Takket være en aktiv indsats er tilførslen af næringsstoffer til fjorde og kystvande nu 

faldet markant. En tilsvarende forbedring af vandmiljøet er dog udeblevet. En aktiv 

indsats for at gendanne den hårde bund for makroalgerne og retabler ålegræsbestand-

ene er nu nødvendig for at genskabe et godt vandmiljø i fjorde og langs kysterne. 

anne liSe MiddelBoe &  
fleMMing MØhlenBeRg
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og makroalger ofte gror forskellige steder. I 
de beskyttede fjorde og laguner er blomster-
planter naturligt mest dominerende, mens de 
ikke trives på eksponerede kyster med hård 
bund og dybere vand, hvor makroalgerne er 
de vigtige primærproducenter. 

I de frie vandmasser på dybder hvor lyset 
ikke når bunden, eller på lavt vand hvor der 
ikke findes bundvegetation på grund af dår-
lige lysforhold, manglende stenbund eller 
uegnede bundforhold er planteplankton den 
dominerende primærproducent.

Ålegræs og makrolager er basis for 
god miljøtilstand
Bundplanter sikre stor biologisk diversitet og 
er et naturligt kystværn
Ålegræs eller store flerårige makroalger dan-
ner med deres faste, oprette og grenede thal-

bunddyrsarter, og mange med lang levetid. 
Disse samfund kan understøtte en stor pro-
duk tion af bundlevende fisk og har stor be-
tydning for biodiversiteten.

Desuden udgør de udbredte bestande af 
flerårige arter på både hård og blød bund et 
naturligt kystværn, fordi deres blade dæmper 
bølgernes bevægelser. Når bundplanterne føl-
ger med vandets bevægelser i brændingen og 
bøjer for strømmen, dæmper de også vand-
strømmens hastighed hen over bunden og 
formindsker erosionen af sedimentet. 

Bundplanter virker som lager og udsætter 
transporten af næringsstoffer og kulstof
Når planteproduktionen domineres af store 
alger og ålegræs (som i ”gamle dage”) bindes 
næringsstofferne i planternes biomasse og 
i store mængder langsomt nedbrydeligt 
dødt plantemateriale, der dermed ophobes i 
fjordbunden. I det de flerårige bundplanter 
investerer mere i strukturelle stoffer og ke-
misk forsvar mod græsning, i sammenligning 
med planteplankton og enårige arter, sker 
nedbrydning af den levende plante og dan-
nelsen af dødt organisk materiale langsomt. 
Havgræsser nedbrydes langsommere (halve-
ringstid 35 dage) end makroalger (halverings-
tid 17 dage, Banta et al. 2004), så mens de 
fler årige makroalger har en stor lagringskapa-
citet i den stående biomasse, øger ålegræs 
lageret af kulstof i sedimentet (Duarte og 
Cebrian 1996). 

Når nedbrydning sker langsomt, bliver den 
tidsligt forskudt i forhold til produktionen. 
De lettilgængelige næringsstoffer tages derfor 
ud af det kredsløb, der er domineret af plank-
tonalger, og hvor produktion og nedbrydning 
er tæt koblet i tid og næringsstofferne derfor 
løbende gøres tilgængelige igen. Plankton-
kreds løbet får dermed mindre betydning. Så 
selvom de flerårige bundplanter ikke fjerner 
næringsstoffer, kan de forsinke en del af fri gi-
velsen til tidspunkter på året hvor lys og an-
dre faktorer end næringsstoffer bestemmer 
væksten af plankton.

 
Bundvegetation ilter bundvandet
Et lavt iltindhold i bundvandet fører til fri-
gi velse af næringsstoffer fra havbunden og 
dermed opblomstring af planktonalger i over-
fladelagene. Frigivelse af næringsstoffer fra 
sedimentet under iltsvind er særlig uheldig, 
fordi det typisk sker om sommeren, når 
plank tonalgernes vækst begrænses af lave af 
næringsstofkoncentrationer. 

Stenbund med makroalger er vigtig for ilt-

lus 3-dimensionelle strukturer, der fungerer 
som fasthæftningsgrund, skjul og fødesøg-
nings mulighed for mange små dyr og planter. 
Områder med bundplanter har derfor en stor 
rigdom af arter og en stor sekundær produk-
tion sammenlignet med områder uden 
ve ge tation (Edgar et al 1994). Eksempelvis 
blev der på én ca. 30 cm høj plante af savtang 
(Fucus serratus) fundet 25.000 dyr fordelt 
på forskellige arter af fx snegle, muslinger og 
tanglopper (Hagerman 1966). Modsætningen 
er en sandbund eller mudderbund, hvor der 
afhængigt af stedet, findes typisk 1000 indi-
vider fordelt på 40 arter dyr/m2.

I områder med bundplanter er det organi-
ske stof i sedimentet domineret af langsomt 
omsætteligt plantemateriale som anses for at 
være basis for stabile fødekæder og dermed 
giver grobund for et fødenet med mange 

Figur 1. I havet findes to forskellige typer store bundfæstede planter: Blomsterplanter som 
ålegræs (øverst), som er den mest almindelige plante på blød bund i danske havområder 
og makroalger som eksempelvis blæretang (nederst), som er den vigtigste store makroalge 
art i Kattegat-Østersø området. Foto: Peter Bondo Christensen.
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forholdene i bundvandet i visse områder, idet 
makroalgerne vokser og producerer ilt, når 
der er tilstrækkeligt med lys. De sørger altså 
for at iltproduktionen sker ved bunden. Hvis 
der ikke findes sten eller de fjernes, er der in-
gen fasthæftningsmuligheder for tangen, og 
iltproduktionen sker af plankton i vandsøjlen 
og bundvandet kan komme til at mangle den 
ekstra produktion af ilt, som tangen kunne le-
vere. Ålegræs er også iltproducerende, men 
har ikke den samme vigtige betydning, da de 
vokser på lavt vanddybde over springlaget.

Historiske ændringer i forekomsten 
af bundvegetation
Siden midten af 1980’erne har vi i Dan-
mark fokuseret på at reducere tilførslen af 
næringsstoffer for at forbedre kystvandenes 
miljøtilstand. Dette fokus og den aktive ind-
sats har betydet, at tilførslen af fosfor og kvæl-
stof til fjorde og kystvande er blevet redu ceret 
markant, men mod forventning er en tilsva-
rende klar forbedring i vandmiljøet udeblevet. 
Når vandmiljøet ikke er forbedret, kan det 
hænge sammen med, at fjordene mangler det 
stabiliserende element, som større bundve ge-
tation udgør. 

I de danske kystvande og fjorde var fore-
komsten af større sten for år tilbage langt 
større. I omkring 200 år er der i disse far-
van de drevet fiskeri efter sten til brug ved 
bygning af havnemoler og kystsikringsanlæg. 
Det skønnes, at der alene i de sidste 50 år er 
fjernet ca. 40 km2 sten fra stenrev i de åbne, 
indre farvande. Sten fra stenrev kan også blive 
fjernet ved fiskeri efter muslinger. For Lim-
fjor den er det f.eks. vurderet, at der fra 1989 

til 2008 er fjernet 550.000 tons sten, skaller 
og små muslinger i forbindelse med skrabn-
ing efter blåmuslinger. Det svarer til, at der er 
fjernet ca. 1,5 km2 stenrev i Limfjorden.

Også ålegræs havde tidligere en meget 
større udbredelse. I 1930’erne blev ålegræsset 
ramt af en verdensomspændende sygdom 
’the wasting disease’, som slog størstedelen 
af bestandene i Danmark og det nordatlanti-
ske område ihjel. Ålegræsset nåede nok aldrig 
den samme store udbredelse, før effekten af 
eutrofiering begrænsede udbredelsen.

Når balancen mellem planteproduktionen 
ændrer sig, så det ikke længere er bundplan-
ter, men planteplankton i vandsøjlen der do-
minerer, bliver det let-omsættelige plankton 
basis for fødekæden i stedet for det langsomt-
omsættelige døde organiske stof fra de fler-
årige bundplanter. Dette fører til et skifte i 
sammensætningen af bunddyr der ændres fra 
at være domineret af store arter der æder 
dødt organisk stof til at være domineret af fil-
tratorer som fx muslinger. Denne ændring 
har igen betydning for de højere led i 
fødekæden, se Figur 3.

Stenfiskeri, ålegræssyge og eutrofieringen 
af kystvandene i 1940 - 1980'erne er de mest 
sandsynlige forklaringer på at vi i dag mangler 
bundvegetationen som basis for en god mil-
jøtilstand i fjordene og langs kysterne. 

 
Aktiv restaurering af  
bundvegetationen
Restaurering af bundvegetationen kan ses 
som et virkemiddel til at opnå et funktionelt 
velfungerende økosystem og en god miljøtil-
stand i vores kystvande. Det er da også et af 

målene med et nyt forskningsprojekt der blev 
igangsat i 2013 (http://www.novagrass.dk). 
Projektet har sigte på udvikling af metoder 
til en rationel og stor-skala genopretning af 
ålegræsbestande. Inden skal der gennem en 
grundig screening findes frem til egnede om-
råder og udvikles metoder til nem og effektiv 
vækst af frø og små planter til udplantning. 
Med udgangspunkt i resultaterne af projekt et 
kan en aktiv restaurering af ålegræsbe stan-
de ne finde sted.

Gendannelse af stenrev til forbedring af  
iltforhold og miljøtilstand
Gendannelse af den hårde bund med ma-
kro  alger kan potentielt også biddrage til at 
forbedre iltforholdene i bundvandet.

Iltsvind er et af de tydeligste tegn på en 
dårlig miljøtilstand. Iltsvind kan opstå når van-
det lagdeles og udvekslingen af ilt mellem 
den øvre og den nedre vandmasse reduceres. 
Når hurtigt omsættelig biomasse som plank-
tonalger nedbrydes under iltforbrug, redu ce-
res iltkoncentrationen ved bunden indtil ef-
ter årsstorme fejer ind over fjorden og skaber 
omrøring i vandet. Hvis iltkoncentrationen 
ved bunden går mod nul sker der en voldsom 
frigivelse af næringsstoffer som ellers tilbage-
holdes i bunden, når den er veliltet. Frigivel-
sen af næringsstoffer stimulerer plankton-pro-
duktionen og forringer lysforholdene.

Stenrev med makroalger, der etableres i 
områder med iltsvindsproblemer, kan anta ge-
lig forbedre både ilt og lysforhold. Det kræ-
ver, ud over at havbunden er stabil og kan 
bære større sten, at der er tilstrækkeligt med 
lys til en god iltproduktion. Iltproducerende 
makroalger kan forhindre eller forsinke frigi-
velsen af næringsstoffer fra bunden og der-
med indirekte forbedre lysforholdene. Den 
selvforstærkende effekt af en lokal iltproduk-
tion vil forbedre lysforholdene over et større 
område og øge arealet, hvor makroalger kan 
gro. 

Når der ses bort fra opskyl på stranden vil 
stenrev med makroalger ikke fjerne næ rings-
stoffer fra økosystemet, men fordi de flerårige 
makroalger nedbrydes langsommere end 
planteplankton, vil der være en tidsforskyd-
ning mellem næringsstofforbrug (og iltpro-
duktion) og frigivelse af næringsstoffer (og ilt-
forbrug). En del af den produktion, der er 
opbygget om sommeren under iltproduktion, 
vil blive nedbrudt om efteråret, hvor vandet 
er omrørt og uden risiko for iltsvind. I denne 
periode er iltforbruget og den tilhørende næ-
ringsfrigivelse af mindre betydning for mil jø-

Figur 2. De store flerårige tangplanter og ålegræs er levested for mange andre mindre alger 
og dyr. Foto: Richard Martin.
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tilstanden.
I hvor stort omfang genetablering af hård-

bundsområder med makrolager kan påvirke 
næringsstof-, lys- og iltforholdene i de om-
kring liggende områder kræver iværksættelse 
af målrettede pilotundersøgelser med etable-
ring af test-stenrev. 

Fokuseret indsats 
Danmark skal leve op til målsætningen i 
EU's vandrammedirektiv om god økologisk 
tilstand for alle vandområder. I mange år 
har fokus været på at reducere næringsstof-
til førslen. Men den økologiske tilstand i de 
enkelte vand områder er et resultat af mange 
forskellige påvirkninger som eksempelvis 

bundforhold, muslingeskrab, klimaforandrin-
ger og tilførsel af næringsstoffer. Når vi nu 
æn drer fokus fra en enkelt påvirkning (reduk-
tion af næringsstoffer) til at have miljøets 
til stand som mål, bliver det nødvendigt at 
in kludere et bredt spektrum af påvirkninger 
og indikatorer, samt af viden om virkemidler 
til forbedring af miljøtilstanden.

Målrettet videnindsamling, udvikling af 
plan lægningsværktøjer og test af nye virke-
mid ler som fx reetablering af ålegræs, etable-
ring af stenrev, og dyrkning af kompensa-
tions  afgrøder som tang og muslinger er 
nød vendige og kan udføres over en kort 
årræk ke. Det er vigtigt at aktiviteterne fra star-
ten målrettes, så det sikres at resultaterne kan 

danne baggrund for fremtidige beslutninger 
og reguleringer. 

Veletablerede og sunde bestande af bund-
vegetation er en forudsætning for at opnå en 
god miljøtilstand i vores fjorde og langs kyst-
erne. Der er således gode argumenter for at 
gøre en aktiv indsats for at genetablere de for-
hold, der er afgørende for, at de store tang-
planter og ålegræs kan få fodfæste igen. 
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Figur 3. For 100 år siden var muslingebestanden lav i fjordene (bl.a. Limfjorden) – men 
med øget udledning af næringsstoffer fra spildevand og dræning blev bestandene mere 
end 20-doblet over 30 år (Limfjordskomiteen 1976, Varming 1987, Kristensen og Hoffmann 
2004, DMU og DTUAqua 2008, nederste figur). Edderfugle  (øverst) er en af de arter der 
er afhængig af muslinger som føde, og som derfor findes i stort antal, hvor produktionen af 
planteplankton er stor og derfor kan opretholde store muslingebestande. Edderfuglen var 
da også været i fremgang i Danmark i den samme periode. Fra en dansk ynglebestand på 
omkring 1.200 - 1.500 par i 1930'erne steg bestanden til omkring 26.000 par i 1990 og 2009 
(Desholm et al. 2002, Ekroos et la 2012). Bælthavet, især Storebælt og Femern Bælt har 
i mange år været et vigtigt spisekammer om vinteren for omkring 500.000 edderfugle fra 
Østersøen. Foto: Thomas W. Johansen.
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Introduktion
Fra 1. generations til 2. generations vandpla-
ner har der været arbejdet intenst med at 
forbedre det marin-faglige grundlag. Det 
overordnede formål med arbejdet har været 
at udvikle modelværktøjer, der øger viden 
om sammenhænge mellem især næringsstof-
tilførsler og den økologiske tilstand i de 119 
marine vandrammedirektivområder, der er 
defineret i Danmark. Den nye værktøjskasse 
har givet statens vandforvaltning et nyt red-
skab til at fastlægge de målbelastninger og 
indsatsbehov overfor næringsstoftilførsel, 
der kan understøtte god økologisk tilstand 
(GØT) i kyst- og fjordområderne, og dermed 
til at udarbejde de nu offentliggjorte udkast til 
vandområdeplaner.

Det er DHI og Aarhus Universitet der for 
Naturstyrelsen har udviklet modelværktøjerne 
til brug i vandforvaltningen. Model-værktøjs-
kassen omfatter mekanistiske og statistiske 
modeller, og der foreligger således nu speci-
fikke modeller for godt 90 % af det samlede 
marine vandområdeareal, der administreres i 
henhold til Vandrammedirektivet. Det svarer 
til knap 70 % af det samlede oplandsareal. 
DHI har stået for udviklingen af de mekanis-
tiske modeller, mens Aarhus Universitet har 
udviklet de statistiske modeller, og i fælles-
skab har DHI og Aarhus Universitet udviklet 
et koncept for, hvordan modelresultaterne 

kan anvendes til at estimere indsatsbehovene 
for samtlige vandområder.

De udviklede modelværktøjer og deres an-
vendelse er beskrevet i rapportserien ”Imple-
menteringen af modeller til brug for vandfor-
valtningen. Modeller for danske fjorde og 
kystnære havområder”, se /1/, /2/ og /3/, og i 
denne artikel er de overordnede koncepter 
og resultater præsenteret.

God økologisk tilstand
Klassifikation af økologisk tilstand bygger i 
Vandrammedirektivet på anvendelse af tre 
biologiske kvalitetselementer: Fytoplankton, 
bundvegetation og bundfauna. For hvert kvali-
tetselement anvendes flere indikatorer, og på 
nuværende tidspunkt er der i Danmark fore-
taget interkalibrering af én indikator for hvert 
kvalitetselement. De udviklede modelværk-
tøjer fokuserer på fytoplankton, beskrevet 
som sommerklorofylkoncentration, og bund-

vegetation, beskrevet som den potentielle 
dybdegrænse af ålegræs. Indikatoren for det 
tredje kvalitetselement, bundfauna, bygger på 
artssammensætning, som ikke umiddelbart 
kan uddrages af modellerne. 

Ud over de biologiske kvalitetselementer 
kan modellerne beskrive fysiske og kemiske 
støtteparametre, som det er relevant at ind-
drage i vurderingen af den økologiske til-
stand. Her har vi arbejdet med nærings stof-
koncentrationer, iltsvind og økologiske 
effekter af iltsvind. 

Ålegræs beskrevet ved lys
Ålegræs er et vigtigt biologisk element i vur-
deringen af den marine økologiske tilstand. 
I Danmark anvendes dybdegrænsen for åle-
græssets hovedudbredelse som indikator for 
ålegræs. Da det ikke er muligt at anvende 
de udviklede modeller til at beskrive dybde-
grænsen direkte, er lysets nedtrængning 

På vej mod et godt havmiljø

Den 22. december 2014 kom 2. generations vandplaner i høring. 

Planerne er baseret på en helt ny marin værktøjskasse, der er resul-

tatet af et fagligt udfordrende modelprojekt. De nye værktøjer  

imø degår den kritik, der har været af 1. generations vandplaner, ved 

at forbedre det marin-faglige grundlag for forvaltning af kystvandene. 

Denne artikel beskriver grundelementerne i værktøjskassen.

andeRS ChR. eRiChSen, JeSPeR ChRiS-
tenSen, hanne kaaS, tRine CeCilie 
laRSen, Stiig MaRkageR, CiaRán  
MuRRay, fleMMing MØhlenBeRg,  

eRik koCh RaSMuSSen &  
kaRen tiMMeRMann

 Foto. Peter Bondo Christensen
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i vandet (udtrykt ved lyssvækkelsen, K
d
) 

anvendt som proxy-indikator for ålegræssets 
potentielle dybdegrænse. 

Lyset kan anvendes til at udtrykke den po-
tentielle dybdegrænse for ålegræs, fordi til-
strækkeligt lys er en afgørende betingelse for, 
at der kan gro ålegræs ud til miljømålsdybde-
grænsen. Omvendt betyder gode lysforhold 
ikke, at der vokser ålegræs, da andre faktorer 
som fx sedimentforhold og iltsvind også er 
bestemmende. 

Anvendelsen af lysets nedtrængning giver 
samtidig mulighed for at anvende begge typer 
af modeller og dermed styrke bestemmelsen 
af indsatsbehovene. For at anvende lyssvæk-
kelsen (K

d
) som proxy-indikator er mil jø må-

lene for dybdegrænsen omregnet til et mål 
for lysets nedtrængning.

Modelværktøjer – statistiske modeller
De statistiske modeller beskriver år-til-år va-
riationer i miljøparametrene total kvælstof 
(TN) og total fosfor (TP), sommerklorofyl og 
lyssvækkelse (K

d
) ud fra ændringer i nærings-

stoftilførsler fra dansk land, klimatiske forhold 
og fysisk-kemiske forhold. Modellerne er op-
stillet ved brug af data fra de kystnære moni-
teringsstationer, hvor der findes relativt lange 
(>15 år) måletidsserier, hvilket er en forud-
sætning for, at modellerne bliver tilstrækkeligt 
robuste. I udviklingen af modellerne er der 
brugt data fra perioden 1990-2012. 

De statistiske modeller er lokalitetsspeci-
fikke (se figur 1 for visning af, hvilke områder 
der dækkes af de forskellige modeller) og be-
skriver den empiriske sammenhæng mellem 

miljøtilstand og de fysisk/kemiske forklarings-
variable, som bedst forklarer tilstanden. 

Modellerne udvikles ved at teste en række 
kombinationer af forklaringsvariable og tids-
perioder og derefter udvælge de forklarings-
variable, som giver den bedste sammenhæng 
til indikatoren. Den endelige model for indi-
katoren er en lineær multivariabel model med 
op til fire uafhængige parametre, se /3/.

For de modeller, hvor næringsstoftilførslen 
er udvalgt som forklaringsvariabel, kan der 
derfor udledes en lineær relation mellem 
tilførsler og indikatorværdien. Ud fra denne 
relation samt viden om den nuværende til-
stand og miljømål kan den nødvendige reduk-
tion for opfyldelse af miljømålet beregnes 
(figur 2). Dette omsættes til en målbelastning, 
dvs. den maksimale næringsstoftilførsel som 
understøtter opfyldelsen af miljømålet, og et 
indsatsbehov for hver indikator.   

Ud over indikatorerne for lyssvækkelse og 

klorofyl er der for de statistiske modeller også 
benyttet supplerende indikatorer for at få et 
bedre samlet mål for vandområdernes tilstand 
og for at kunne beregne et mere robust ind-
satsbehov. De indikatorer, som yderligere er 
inddraget, er iltsvind og iltsvindseffekter, samt 
en indikator for kvælstofbegrænsning af fyto-
planktons vækst. For hver af disse indikatorer 
beregnes der et indsatsbehov, og det samlede 
indsatsbehov for vandområdet findes som et 
vægtet gennemsnit. 

Modelværktøjer – mekanistiske  
modeller
De mekanistiske modeller simulerer, hvordan 
økosystemerne fungerer ved hjælp af et 
for melapparat, der beskriver de indbyrdes 
sammenhænge i økosystemet, og hvorledes 
økosystemet reagerer på ydre forhold som 
næringsstoftilførslen, se /2/. Næringsstoftilfør-
s lerne i modellerne omfatter tilførsler fra 
op landene og fra atmosfæren. Både danske og 
udenlandske kilder indgår, og dermed omfat-
ter de ydre forhold også stofudveksling med 
omkringliggende marine vandområder. 

Der er udviklet 4 mekanistiske økosystem 
modeller: 1 regional model, som dækker 
vand  områder i de indre danske farvande, samt 
3 lokale modeller, som dækker vandområ-
der ne i Limfjorden, Odense Fjord og Roskilde 
Fjord (figur 1). 

Den enkelte model er anvendt til at si mu-
lere en periode på 10 år. Modsat de statistiske 
modeller bruger de mekanistiske modeller 
ikke direkte overvågningsdata, men overvåg-
ningsdata indgår som en del af grundlaget for 
modeludviklingen og modelkalibrering/-vali-
dering. Modellerne beregner tilstand, interak-
tioner og udvikling for en lang række miljøva-
ri able – herunder ilt og effekter af iltsvind. I 
forbindelse med indsatsberegninger er der 
udelukkende udtrukket data om de to indika-

Figur 2. Principskitse der viser relation mellem forklaringsvariablen kvælstoftilførsel og en 
miljøindikator. Punkter indikerer år-til-år observationer af indikatoren. Blå linje viser den 
lineære sammenhæng mellem kvælstoftilførsel og indikator. 

Figur 1. Vandområder, der dækkes af statistiske modeller (lilla), mekanistiske modeller 
(grøn), både statistiske og mekanistiske modeller (blå) og meta-modeller (orange).
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torer sommerklorofyl og lyssvækkelse (K
d
). 

Ålegræs er et vigtigt biologisk element i 
modellerne. Modelbeskrivelsen inkluderer 
mange faktorer, som påvirker ålegræssets til-
stand; herunder lysforhold, iltsvind, sedimen-
tets beskaffenhed, bølgepåvirkning, etc. 
Nog le af disse faktorer påvirkes af tilførslen af 
næringsstoffer. Modellerne beskriver også, 
hvordan tilstedeværelse/fravær af ålegræs på-
virker økosystemets funktion. Modellerne 
omfatter således både virkninger på ålegræs 
og ålegræssets ”feedback” mekanismer på 
økosystemet.

For at kunne bestemme indsatsbehovet i 
de områder, hvor miljøtilstanden ikke opfyl-
der miljømålskravene, er modellerne benyttet 
til at simulere flere scenarier til belysning af 
effekter af reduktioner i næringsstoftilførslen. 
Givet de mange vandområder og de mange 
næringsstofkilder kan der defineres et uende-
ligt antal af scenarier. Dette er ikke praktisk 
muligt. Derfor er der udviklet en metode, 
som gør det muligt at screene virkningen af 
ændringer i næringsstoftilførslen i de enkelte 
vandområder på grundlag af et begrænset an-
tal scenarier (relationer svarende til figur 2, 
men baseret på resultaterne fra mekanistisk 
modellering). I hvert scenarie reduceres den 
nuværende kvælstofstoftilførsel med samme 
procentsats overalt i Danmark. Scenarierne 
omfatter også ændringer i fosfortilførslen, 
men da virkningerne af fosforreduktionerne 
er meget begrænsede eller fraværende et det 

alene kvælstofrelationerne, der er anvendt til 
udvikling af vandplanerne.

Udover at gøre det muligt at opstille rela-
tio ner mellem kvælstoftilførsel fra danske op-
lande og miljømålsindikatorerne giver meto-
den også grundlag for en analyse af, hvor 
meget danske næringsstoftilførsler betyder 
for variationen i de enkelte indikatorer. Med 
andre ord, hvor meget betyder danske til før s-
ler i forhold til det, der kommer udefra. Re-
sul  taterne af denne analyse er illustreret i fi-
gur 3, og en mere detaljeret beskrivelse kan 

findes i /2/.

Modelværktøjer – Meta-analyse
For de vandområder, hvor der ikke er til-
stræk keligt med data til opstilling af statistiske 
modeller, og som heller ikke er dækket 
af de mekanistiske modeller, anvendes 
en meta-analyse (figur 1). I meta-analysen 
inddrages viden fra lignende vandområder, 
som er dækket af modellerne. Den underlig-
gende antagelse er, at et meta-område vil 
respondere på samme måde på ændringer 
i næringsstoftilførsel som sammenlignelige 
vandområder. Derfor kan de modellerede 
sammenhænge fra de sammenlignelige om-
råder anvendes. Der er gennemført meta-
ana lyse for de områder, hvor der findes nok 
data i perioden 2007-2012 til, at der kan be-
regnes en status-værdi for både klorofyl- og 
K

d
-indikatoren. Meta-analysen beskrives ikke 

nærmere i denne artikel, og der henvises til 
/1/, /2/ og /3/ for en detaljeret beskrivelse.

Indsatsbehov - metode
For de analyserede områder, hvor den nuvæ-
rende miljøtilstand ikke opfylder miljømåls-
kravene, er de statistiske hhv. de mekanisti-
ske relationer anvendt til at bestemme, hvor 
meget næringsstoftilførslen skal reduceres for 
at opnå opfyldelse af miljømålene. Den over-
ordnede fremgangsmåde til bestemmelse af 
indsatsbehov er illustreret skematisk i figur 4.

Efter bestemmelse af indsatsbehov med 

Figur 3. Andel af klorofyl-indikatoren, som kan forklares med landbaseret kvælstoftilførsel 
fra Danmark. Andelen er angivet i % for de vandområder, der er dækket af de mekanistiske 
økosystemmodeller.

Figur 4. Opsummering af metode til bereg-
ning af indsatsbehov for det enkelte vand-
område.
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hvert modelværktøj er resultaterne kombine-
ret efter følgende principper:
1. For vandområder, hvor der er opstillet 

lo kale mekanistiske modeller, benyttes i 
udgangspunktet indsatsbehov beregnet 
med denne type af model.

2. For fjorde, hvor der er opstillet statistiske 
modeller, og der ikke findes en mekanistisk 
lokalmodel, benyttes i udgangspunktet 
ind satsbehov beregnet med denne type af 
model.

3. Ovenstående fraviges, hvis opstrøms-vand-
områder har et mindre indsatsbehov end 
nedstrøms- vandområder. I disse tilfælde 
anvendes nedstrøms-indsatsbehovet for 
begge områder. 

4. For områder, hvor indsatsbehovet er fast-
lagt ved en meta-analyse, er indsatsbehovet 
som udgangspunkt beregnet som gennem-
snit af indsatsbehovet fundet ved de statis-
tiske henholdsvis mekanistiske baserede 
meta-analyser.

5. For områder, hvor ingen af værktøjerne 
kan anvendes pga. manglende data eller 
modeller, benyttes indsatsbehov for ’nabo’-
vandområde. 

Usikkerhed
Prognoser vil altid være behæftet med en vis 
usikkerhed. Det gælder også for de beregnede 
indsatsbehov og tilsvarende målbelastninger. 
Væsentlige årsager til usikkerhederne er, at 
man ved prognoser er nødt til at gå ud over 
modellernes kalibreringsområde, og at det 
ikke er muligt at forudsige og kvantificere 
eventuelle systemskifter.

Usikkerhederne kan bl.a. kvantificeres på 
basis af resultaterne i de områder som er 

dækket af de to modeltilgange (ensemble 
modellering). I alt findes der ensemble mo-
del lering for 11 vandområder, og beregning af 
usikkerhed på basis af resultaterne for disse 
områder viser, at usikkerheden på målbelast-
ningen er mellem 6 og 28 %. Til trods for for-
skellighederne i de to modeltyper er der altså 
god kvantitativ overensstemmelse mellem de 
estimerede indsatsbehov.

Hvor står vi nu?
Formålet med modelprojektet har været at 
forbedre det faglige grundlag for 2. gene-
ra tions vandplaner gennem udvikling af 
værk tøjer, som kan anvendes til at bestemme 
målbelastning og indsatsbehov for nærings-
stoftilførsler til de marine områder. Dette er 
opnået ved at opstille modeller, som giver 
specifikke resultater for en række vandom-
råder, ved at anvende to typer af modeller 
og ved at inddrage en bredere beskrivelse af 
økosystemet. Der er altid en usikkerhed med 
så komplekse analyser, men med resultaterne, 
som ligger til grund for 2. generations vand-
planer, er det marin-faglige grundlag stærkt 
forbedret. 

Den samlede analyse for alle 119 vandområ-
der giver samlet en målbelastning på ca. 
42.000 tons N/år og et indsatsbehov ift. kvæl-
stof mellem 0 og 70 %, beregnet i forhold til 
tilførslerne i perioden 2008-2012. Vandom-
råder, som er meget påvirkede af eutrofiering 
(fx indre dele af Limfjorden og Mariager fjord) 
har de højeste indsatsbehov, hvorimod de 
mere åbne og gennemstrømmede vandom-
råder har indsatsbehov på 0-30 %. Modelsce-
narier med både de statistiske og mekanisti-
ske modeller viser, at det primært er tilførsler 
af kvælstof, der har betydning for de interkali-
brerede miljøindikatorer, og at yderligere 
reduktioner i fosfortilførslen ikke lemper 
meget på behovet for reduktioner i kvælstof-
til førslen. På figur 5 ses de beregnede indsats-
behov omregnet til reduktioner i de tilhø-
ren de oplande.

Et andet formål med projektet har været at 
arbejde systematisk med differentierede krav 
til de enkelte vandområder. Den danske ind-
sats for at reducere tilførslerne af især kvælstof 
var, fra 1980’erne og frem til de første vand-
planer, baseret på nationale reduktionsbehov, 
dvs. man tog ikke hensyn til de forskellige ma-
rine vandområders sårbarhed. Det var en ac-
cep tabel tilgang, da tilførslerne lå på et meget 
højt niveau. Denne indsats har virket, og, som 
denne analyse også viser, er flere marine om-
råder nu tæt på at have god økologisk tilstand 

(baseret på sommerklorofyl og Kd). For at 
vur dere, hvad der skal til for at nå målsætnin-
gen, er der en bred erkendelse af, at man nu 
skal vurdere tilstand og følsomhed for hver 
enkelt vandområde, for at få den optimale 
miljøforvaltning, dvs. bedst mulig miljøtilstand 
med færrest mulige omkostninger, se også 
/4/. Den udviklede værktøjskasse er med til at 
sikre dette.

 
Afslutning
Kan vi med de beregnede målbelastninger og 
indsatsbehov så forvente at opnå god økolo-
gisk tilstand i alle vandområder i år 2021? 
Næppe, men antagelig vil en række fjorde og 
marine område komme i mål, og flere vil være 
tæt på. En vigtig årsag til, at ikke alle områder 
vil have god økologisk tilstand i 2021, er, at 
der kan være en forsinkelse fra reduktion i 
næringsstoftilførslerne, og til den gode økolo-
gisk tilstand indfinder sig. Denne forsinkelse 
hænger bl.a. sammen med de store puljer af 
næringsstoffer, som ligger i sedimenterne, 
men også med at fx ålegræs i nogle områder 
har svært ved at genetablere sig. Endelig er 
der andre faktorer, som påvirker miljøtilstan-
den; næringsstoftilførsel fra andre lande, 
klima påvirkninger, råstofindvinding, fiskeri 
mm., men med en indsats svarende til de 
modelbaserede indsatsbehov vil Danmark 
være på vej til et godt havmiljø. 
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Figur 5. Beregnede indsatsbehov i procent 
ift. kvælstoftilførslen i perioden 2008-2012. 
Bemærk, at der ikke er taget højde for vir-
kninger af allerede vedtagne, men endnu 
ikke effektuerede/fuldt effektuerede tiltag.
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Den spanske kollega
Ind imellem kan man være heldig at møde 
en naturforsker, som lyser kraftigt op med sit 
intellekt. En sådan forsker er spanieren Carlos 
Duarte. Jeg traf ham første gang i 1985, da 
han var Ph.d. studerende på McGill University 
i Canada. Carlos gjorde øjeblikkeligt indtryk 
ved at være belæst, have originale ideer og 
udpræget humoristisk sans. 

Med selvironi beskrev han, hvordan han 
umiddelbart efter sin ankomst til Canada 
hav de undervist studenter i biokemi på uni-
versitetet for at supplere sit meget beskedne 
stipendium. Problemet var imidlertid, at han 
aldrig havde haft biokemi. Derfor havde han 
måttet sende spørgsmål videre til hele klas-
sen. Eller mere fiffigt, han havde inddraget de 
åbenlyst dygtigste studerende og derfor hur-

Rekonstruktion af planters udviklings-
historie – benspænd forvandledes til 
frugtbart forskningsemne

Sædvanligvis planlægges forskningsprojekter ned i mindste detalje. 

Hypoteser udstikkes på forhånd, så man næsten frygter, at det gør 

blind, så der ikke bliver plads til uventede opdagelser undervejs. 

Men sommeren 1989 i Spanien måtte al forhåndsplanlægning skrin-

lægges, fordi det aftalte udstyr pludselig manglede. I stedet måtte vi 

nøjes med at bruge hovedet, øjnene, et målebånd, en metalramme, 

en vægt og improvisere i takt med, at historien udviklede sig. Det 

blev et yderst succesfyldt projekt om havgræsset Cymodocea nodo-

sa’s vækstdynamik og afsæt til udforskning af udviklingshistorien 

hos havgræsser rundt om i verdenshavene og mosser i søerne.

kaJ Sand-JenSen

F
o

ru
n

d
e

rlig
e

 fo
rs

k
n

in
g

s
fo

rtæ
llin

g
e

r

tigt selv tilegnet sig deres viden. Han havde af 
nød udviklet en undervisningsform med mak-
simal studenterinddragelse, som bragte ham 
titlen som årets bedste Ph.d.-underviser. 

I videnskabelige diskussioner kunne Carlos, 
fremfor at spille djævelens advokat ved at 
stille kritiske spørgsmål, spørge forelæseren, 
hvor de største faglige problemer var, hvor ef-
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ter denne beredvilligt kastede sig ud i be ken-
delser. Med den taktik fik man, ifølge Carlos, 
meget mere at vide om emnets svage og 
stær ke sider uden at virke udæskende. Carlos 
havde gået i jesuiterskole og kendte til beken-
delsens kunst og de verbale og fysiske tricks, 
der kunne åbne op for sjælen. 

Var Carlos alene blandt selvbevidste kvin-
delige Ph.d. studerende på McGill, så blev po-
sitionen ikke anderledes, da han efter Canada 
opnåede en midlertidig ansættelse på det 
hav biologiske forskningsinstitut i Barcelona. 
Han var på ny den fremmede dreng i klassen; 
nu pga. en udenlandsk Ph.d. grad fra et cana-
disk top-universitet. Han var en farlig konkur-
rent til de hjemlige drenge pga. sit åbenlyse 
talent. 

Da vi delte interesser og svingede sammen 
indledte vi et givtigt forskningssamarbejde. 

Queen Mary i Ebrodeltaet
Den 7. juli 1989 ankom vi i Carlos’ gamle 
vuggende Renault 4 til Sant Carles de la Rà-
pi ta ved Ebroflodens udløb 200 km syd for 
Barcelona. Vi havde aftalt at studere lysets 
på virkning af to almindelige havgræsser i Mid-
delhavet. Cymodocea nodosa var især knyttet 
til lavt vand, mens Posedonia oceanica vok-
sede ud til 35 meter i det klare Middelhav. Alt 
tegnede lovende.

Desværre havde Carlos dagen inden erfa-
ret, at han ikke som aftalt kunne låne det 
nødvendige udstyr fra konkurrerende for-
skere til at måle havgræssernes stofskifte. Da 
vi stod uden for garagen med bådtraileren 
bag porten i Sant Carles de la Ràpita var det 
heller ikke længere opportunt at benytte den 
båd, som skulle have bragt os ud i Alfaques-
bugten. Hvad nu? 

Det er utroligt, hvad en espresso kan ud-
virke bag en hyggelig café med Bougainvillea. 

Hvad har du af grej, Carlos? Svar: Metalram me, 
vægt, målebånd, tommestok, plastposer og 
gummibånd. Da serverede jeg min gamle Pro-
fessor Steemanns bemærkning til den spanske 
brandy: ”Har vi ingen penge og intet udstyr, 
må vi i stedet bruge hovedet”. 

Nød lærer nøgen kvinde at spinde og hav-
forskere at sejle deres egen sø. Da vi ingen 
båd havde, måtte vi købe en. Det blev til en 
legetøjsgummibåd, som vi døbte Queen Mary 
og fastgjorde på taget af Renaulten. At sejle ud 
på den 50 km2 store Alfaques Bugt i Mary var 
helt udelukket. Men hun kunne bruges som 
arbejdsplatform i smult vande. 

Turen ud til havgræsbestandene gik ad 12 
km småveje gennem deltaet. Derfra fortsatte 
vi mod syd ad den smalle sandtange, som be-
skytter den store havbugt mod kraftige vinde 
og bølger fra det åbne Middelhav. 

Men hvad skulle vi studere? Ja, det finder vi 
ud af, når vi har set nærmere på havgræsbe-
standene. Med havgræssers vækstdynamik var 
jeg på hjemmebane fra egne studier af Åle-
græs, selv på en spansk udebane. Optimismen 
var vendt tilbage. Vi skulle på feltarbejde i lunt 
vand og en behagelig havbrise ude i det 
ukend te.

Vejen gennem deltaet passerede rismarker 
med sølvhejrer, silkehejrer, sorte ibisser og 
stylteløbere. Ebro-deltaet er et af Spaniens 
berømte fugleområder. Det er ikke løgn, at vi 
var så fokuserede på den kommende opgave, 
at det varede 14 dage, før vi tog os tid til at 
køre langsomt gennem deltaet med kikkerten 
fremme.

Som pletter på leopardskin
Der var ikke et øje at se ude på den 10 
km lange sandtange. Hvilken fryd! Ingen 
spørgsmål af typen hjemmefra: Har i tilladelse 
til at fiske her? Kan vi låne jeres gummibåd? 

Hvorfor er i interesseret i det ulækre græs?
Havgræsset, Cymodocea nodosa voksede i 

afgrænsede aflange pletter af forskellig stør-
relse på det lave vand i bugten omgivet af den 
nøgne sandbund. De største var 30 meter 
lange og 19 meter brede. Der lå tilsynelad-
en de en spændende mekanisme bag den 
måde, som havgræspletterne blev dannet og 
udvidede sig på og bag den måde, de stop-
pe de væksten på. 

Da havgræsserne var vigtige ved at dæmpe 
sandvandring og forhindre erosion af sandtan-
gen var de afgørende for muslingeavlerne i 
bugten. Men geologerne havde ikke hidtil 
fun det forklaringen på sandvandringerne end-
sige deres omfang. Svarene på begge spørgs-
mål skulle vise sig at ligge gemt i de målinger, 
vi indledte. Græsserne sladrede om, hvad der 
foregik.

Havgræsset Cymodocea nodosa viste sig at 
være en drøm for en økolog. Det bevarer hele 
sin væksthistorie over de seneste ti år i sine 
lange horisontale stængeludløbere ved hav-
bunden og i sine korte bladbærende skud, 
som stikker lodret op i vandet fra de horison-
tale stængler (Figur 1). Som andre havgræsser 
er Cymodocea opbygget af nogle få ensartede 

Figur 1. Skematisk tegning af bladar efter-
ladt på de vertikale kortskud hos Cymodo-
cea nodosa fra Middelhavet. Bemærk den 
pludselige forlængelse af afstanden mellem 
bladarene for at bringe skudsspidsen op 
i lyset efter sandpålejring. Carlos Duarte 
Original.



Vand & Jord • e-bog nr. 3 • 121

moduler, som gentages. Det gælder bare om 
at være i stand til at læse historien i skuddenes 
bygning. 

Her havde jeg erfaring fra arbejdet med Åle-
græs i Danmark /1/. Men Ålegræsset bevarer 
sin historie i stænglerne i blot halvandet år, in-
den de gamle stængelled bliver nedbrudt og 
falder fra hinanden. Nedbrydningen går meget 
langsommere hos Cymodocea. På trods af det 
varme vand står historien skrevet i kortskud-
dene ti år tilbage i tiden. Det skyldes, at mil-
jø et er fattigt på især fosfat, som bindes hårdt 
til kalk i havbunden, og nedbrydningen af 
plantevævet går derfor meget langsomt /2/. 

Hvordan så mulighederne ud efter de første 

fire timer i det varme vand? Kortskuddene 
med bladene i spidsen bevarer synlige bladar, 
så det fremgik, hvor mange blade der var blev 
sat på kortskuddene (Figur 1). Bladarrene sid-
der tættere på hinanden om vinteren end om 
sommeren. Det svarer lidt til årringene i træ-
stammer. Derfor kunne kortskuddenes alder 
aflæses, men selvfølgelig også bestemmes di-
rekte, hvis man satte mærker på bladene og 
vendte tilbage og aflæste, hvor mange nye 
blade, der var blevet sat siden sidst. Cymodo-
cea dannede i snit tolv blade på sine kortskud 
i løbet af et år.

Høstede man samtlige kortskud inden for 
et givet areal og talte antal bladar på dem, 

kunne man også se, at de faldt i tydelige af-
grænsede grupper med en gennemsnitlig for-
skel på tolv, der repræsenterede de forskellige 
år tilbage i tiden. Det var jo guf for beregnin-
ger. Har man antallet af kortskud af forskellige 
aldre, kan man både beregne deres dannelse 
og dødelighed, når bestandens alderssammen-
sætning er i ligevægt. Det er metoder, der bru-
ges vidt og bredt i fiskeribiologi, og de bereg-
ninger kunne vi godt gennemføre uden at 
have prøvet det før.

Der var yderligere spor afsat i havgræs-
ser ne. I prøver udtaget på langs og på tværs af 
havgræspletterne kunne vi finde de ældste 
kort skud i hver prøve og dermed bestemme, 
hvornår det pågældende sted første gang (op 
til ti år tilbage i tiden) var blevet koloniseret. 
Derfor kunne vi også aflæse, med hvilken ha-
stighed de forskellige plantebestande bredte 
sig centrifugalt i forskellige retninger. 

Blev bestandene indskrænket var der ingen 
blade, men der var som regel efterladt døde 
horisontale stængler og kortskud under san-
det, som sladrede om fortiden. Udover at 
sæt te alder på de levende kortskud med 
bla de, kunne antallet af bladar og dermed al-
deren ved dødstidspunktet for døde kortskud 
også bestemmes. Målinger på pletter af Cymo-
docea af forskellige størrelse afslørede oven i 
købet, hvor gamle de enkelte pletter var, og 
hvor hurtigt de voksede i størrelse. 

For at det ikke skulle være løgn var det 
muligt at bestemme med hvilken hastighed 
nye bestande blev dannet fra frø, og hvor 
mange små bestande, der døde undervejs. 
Kolleger havde fortalt Carlos, at Cymodocea-
bestandene i dette område ikke satte frø. Det 
lød meget mærkeligt i mine ører. Det var em-
net, da vi første gang kørte ud gennem deltaet 
uden at ænse stylteløberne i rismarkerne. 
Hvor dan skulle de afgrænsede pletter på sand-
bunden kunne opstå ved fragmentering af 
større bestande, der udelukkende bredte sig 
vegetativt? Det var mere sandsynligt, at de små 
nye pletter med havgræs var startet med spi-
ring af et frø og derefter havde skuddene 
bredt sig vegetativt med udløbere ud over 
bunden. Det lød også usandsynligt, at bestan-
dene langs de spanske kyster skulle være op-
stået fra frit drivende skud, der blev fanget i 
sandet og slog rod. Spredningen burde foregå 
med store tunge frø, som begraves i sandet 
selv om bøl geslaget er kraftigt og bunden hele 
tiden flytter sig. Så det var jo bare at lede efter 
de frø, som ikke skulle være der. 

Allerede ved den første snorkeldykning 
fandt jeg to cm-store flade frø. Carlos reage-

Figur 2. Mosskud fra det iskolde bundvand i Char Lake, Arktisk Canada vokser og ned-
brydes yderst langsomt, så mange årsafsnittene står tydeligt aftegnede. Moskud fra bunden 
af Grane Langsø vokser og nedbrydes til gengæld mere end 10 gange hurtigere, så kun 
de seneste 1,5 år er bevaret i det sammenhængende skud. Bemærk længere sideskud på 
hovedaksen om sommeren end efterår-forår /12, 13/.
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re de med vantro. Men efter næste dykning 
kom han op med tre mere, hvoraf to havde 
spiret og bar nye skud fra i år. Javel så – der 
skulle åbenbart en fremmed til at etablere et 
nyt syn på sagen. Gik vi specifik efter de mind-
ste pletter, dukkede frøet, eller frøene, der lå 
bag den nyetablerede vegetation næsten altid 
op. Så var det jo bare at tælle op inden for et 
større område, hvor mange enkeltstående frø-
planter og nye pletter med vegetation, der var 
spiret frem fra frø i dette år, det foregående år 
osv. Så kunne vi beregne, hvor mange af disse 
nye pletter, som fortsat levede i de næste år 
og dermed også, hvor mange der var døde og 
forsvundet. Ergo. Livsforløbet kunne fastlæg-
ges både for vegetationspletterne som sådan 
og for skuddene inde i vegetationen. 

Derfor kunne hele livshistorien i disse hav-
græsbestande afdækkes ti år tilbage i tiden i et 
snapshot på sytten sommerdage i juli 1989. 
Feltarbejdet i lagunen ved Ebro skulle blive 
det fedeste, jeg nogensinde har deltaget i, på 
trods af rullende planlægning.

Seafood og cognac
Vi udviklede en rytme med at indsamle prøver 
i lagunen mellem klokken 10 og 14. Ud med 
Queen Mary i det lune vand. Frem med må-
le båndet og udlægning af linjer gennem 
hav  græspletterne. Optagning af prøver med 
graveskovlen indenfor metalrammen lagt 
langs linjerne, og overførsel af planterne til de 
værdifulde plastposer, som omhyggeligt blev 
genbrugt. 

Tilbage til byen og et flute med skinke, ost 
og tomat på en cafe til frokost, inden vi indtog 
vores faste skyggefulde arbejdsplads i gården 
bag det lejede kølige fiskerhus. Så gik vi ellers 
i gang med at tælle, måle og veje. Her kom 
det varme spanske klima os til gode. Vi tør-
rede planterne på snore i solen, inden vores 
eneste elektroniske instrument, vægten, kom 
i brug. To mand kan tælle, måle og veje mere 
end 10.000 skud og fortælle mange løgnehis-
torier syv timer hver dag i sytten dage i træk, 
mens Gypsy Kings og Dodo and the Dodos 
strømmede ud fra kasettespilleren. 

Det eneste daglige afbræk var fiskerestau-
ranten i byen klokken 20. Sytten dage i streg 
på muslinger, skaldyr og fisk. Det er sådan 
man skal spise i Spanien om sommeren. 

Den sorte Renault Cognac fra lufthavnen 
var til om aftenen og espressoen, mens der 
blev talt bladar på kortskuddene til tonerne af 
”Sømand af verden”. Sytten dage i perfekt 
ryt me, den ene dag lige så god og lig den 
næste. Trivielt? Overhovedet ikke. Det bliver 

en livsstil. Adspredelsen er videnskabelig snak, 
løgnehistorier og musik. Belønningen er 
Cymo docea’s livshistorie fra lagunen fra de 
foregående ti år, som gradvist folder sig ud.

 
Gensyn
Når jeg genlæser de to afhandlinger, som 
blev resultatet af vores fælles anstrengelser 
den sommer, kan jeg se, at vi, udover at måle 
10.000 skud, har snorklet minutiøst gennem 
et samlet areal på 10 parcelhushaver (1 ha) og 
fundet 470 nyetablerede frøplanter /3, 4/. 

Hver tiende af frøplanterne udvikler sig til 
en vegetetationsplet – altså 45 små pletter 
etableres årligt per hektar. Men langt de fleste 
af dem dør også som små. Men får de først fat 
og vokser sig større, bliver dødeligheden 
meget mindre. Det har den simple forklaring, 
at de enkelte frøplanter og de små vegeta-
tions pletter er voldsomt udsatte for at miste 
rodfæste, enten pga. bølgerne eller når sandet 
transporteres bort og de undermineres. Når 
vegetationen bliver tættere og mere udbredt, 
beskytter skuddene gensidigt hinanden ved at 
dæmpe bølgerne og sandtransporten. De 
mindste vegetationspletter ekspanderer af 
den samme grund omkring ti gange langsom-
mere ud fra randen end de store vegetations-
pletter, som vokser op mod 2 meter om året.

Evnen til at udvide bestandene vegetativt 
med udløbere varierer voldsomt blandt de 
forskellige havgræsser i verden, som senere 
blev studeret. Det er led i deres tilpasning til 
forskellige miljøer. Cymodocea nodosa ligger 
i den høje ende, men det tropiske havgræs Sy-
ringodium isoetifolium kan brede sig med 
næsten 10 meter om året med udløbere og 
dermed hele tiden løbe de gunstigste mi kro-
miljøer op i sin hastige afsøgning af terrænet 
/4/. Det hjemlige ålegræs ligger til gengæld i 
den lave ende med omkring 20 cm’s spred-
ning om året/1/, idet den kun har én type 
skud og ikke, som Cymodocea er opdelt i 
horizontale hurtige udløbere og langsomme 
lodrette kortskud med blade. Til gengæld har 
Ålegræs en meget højere frøproduktion, der 
årligt potentielt kan skabe 20 gange flere nye 
vegetationspletter (op til 1000 per m2) end 
hos Cymodocea. Derfor har Ålegræs alligevel 
indbygget en høj potentiel kapacitet til at ko-
lonisere havbunden /5, 6/. 

Det ser desværre ud til, at Ålegræssets kolo-
niseringsevne er blevet slået grundigt i stykker 
herhjemme. Det skyldes dels, at de redu ce-
re de bestande ikke mere kan levere så mange 
frø, dels at bunden flere steder er blevet for 
mudret efter mange års høj planktonproduk-

tion og endelig, at der i dag med de færre Åle-
græsbestande er større fysisk forstyrrelse af de 
blotlagte kyster, som slår frøplanterne i styk-
ker. Videooptagelser viser, at frit drivende 
trådalger eller blæretang hæftet til sten, enten 
trækker Ålegræs op eller slår det i stykker, når 
stenene hamrer op og ned i bølgeskvulpet /7/. 

Det store havgræs i Middelhavet, Posidonia 
oceanica breder sig blot nogle få cm om året 
og har samtidigt en lav frøproduktion og dan-
ner derfor meget få nye vegetationspletter, år-
ligt blot omkring 3 per hektar /8/. Posidonia 
kræver derfor et stabilt miljø og vokser ude-
lukkende på dybt vand. Der er bestande i Mid-
delhavet, som har vokset på samme sted siden 
Kejser Augustus’ tid. Arten er til gengæld vold-
somt udsat for forstyrelse med bundtrawl og 
kystbebyggelse. Posidonia er i rivende tilbage-
gang, som alle havgræsser verden over.

 
At surfe på sandbølger
Som nævnt kan Cymodocea fortælle om sand-
vandring. Sandpålejring får kortskuddene til 
at strække sig for at bringe skudspidsen fri af 
sandet og bladene op i lyset (Figur 1). Blot-
lægning af rødderne fører til skuddenes død. 
Derefter må planten rekolonisere området 
enten fra begravede frø eller ved ekspansion 
fra bevoksede naboområder. Vækstmønste-
ret – især en pludselig stor afstand mellem 
bladarrene på tydeligt tyndere kortskud – af-
slørede, at op til 20 cm høje sandbølger ruller 
ind over det lavvandede område i Alfaques-
bugten med en hastighed på i gennemsnit 13 
meter om året /9/. Da Cymodocea-pletterne 
højst kan udbrede sig med 2 meter om året, 
kan de ikke surfe på sandbølgerne og fuldt 
ud holde trit med sandets bevægelse. Derfor 
oplever skuddene på i givet sted i gennemsnit 
en høj dødelighed hvert cirka tredje år, når 
de blev undermineret ved erosion af sandet. 
Sandpålejringen ligger på mellem 4 og 13 cm 
i løbet af et halvt år, når sandbølgen ruller ind 
over dem, og det overlever mange af kort-
skuddene ved at strække sig.

Et så barskt fysisk miljø ville Posidonia 
ocea nica aldrig kunne klare. Den oprette 
vækst af skuddene er alt for lav (2 cm om året) 
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til at holde trit med sandpålejringen og den 
maksimale spredning af vegetationspletterne 
til siderne er også alt for lav (7 cm om året). 

Vækst og overlevelse hos havgræsser
Havde det ønskede udstyr været til rådighed 
den 8. juli 1989, ville vi have kunnet påvise, at 
Cymodocea og Posidonia er nogenlunde lige 
gode til at udnytte lyset uanset intensiteten. 
Men Posidonia er bedre til at holde hus 
med sine ressourcer, idet den bruger mindre 
ener gi på respiration og derfor kan klare sig 
med mindre lys end Cymodocea. Det kom på 
plads nogle år senere /10/.

Men forklaringen på, at de to arter vokser 
på forskellige steder og forskellige dybder, 
hviler udover arternes stofskifte, især på deres 
forskellige evner til at klare de fysiske forhold. 
På lavt vand kan kun Cymodocea klare sig ved 
at vokse og sprede sig hurtigt i forhold til de 
hyppige og store forstyrrelser. På dybt vand 
derimod spilder Cymodocea for meget krudt 
på respiration. Her er Posidonia i stedet ind-
rettet til at kunne bruge det samme væv i 
meget lang tid, så investeringen i blade, rød-
der og jordstængler kan blive betalt tilbage 
over vævets lange levetid. Da indtægterne er 
små på dybt vand ved lavt lys, er udgifterne 
skåret tilsvarende ned, og det formår kun 
Posidonia. 

Bestandene hos Posidonia og Cymodocea 
minder om to forskellige former for krigsfø-
relse. I den kompakte falanks hos Posidonia 
står planterne tæt sammen side om side mod 

de fysiske kræfter udefra og hjælpes af med at 
dæmpe dem. I guerillastrategien hos Cymodo-
cea sender hovedstyrken forposter ud i terræ-
net for hurtigt at kunne erobre ny mark og an-
lægge nye kolonier på lokale gunstige ste der. 
Til gengæld er forposter alene i verden og har 
større risiko for at gå til. 

Ålegræs er fleksibel i den forstand, at den 
kaster sine frø ud i den store verden – nær-
mest som guerillasoldater – og forventer suc-
ces enkelte gunstige steder, men frøspildet er 
enormt /5, 6/. Den etablerede bestand, hoved-
styrken, er derimod i stand til hele tiden at 
ved ligeholde sig selv med mange sideskud til 
erstatning for gamle hovedskud, som slutter 
deres liv med at blomstre og drive af sted med 
frøene, som kan opsøge succes ude i verden.

Historien bredes ud
Det projekt, som startede ved et tilfælde ved 
Ebro, blev fulgt op over de næste mange år 
af især Carlos. Det blev et givtigt forsknings-
område, der inddrog havgræsser og forskere 
over det meste af verden i Mexico, Florida, 
Thailand, Phillipinerne, Portugal og Vietnam 
med danske kollegers deltagelse. 

Vores arbejde med de danske og spanske 
havgræsser gav anledning til en syntese af me-
toder til at analysere alverdens havgræsser 
/11/. Et tværgående resultat var, at stigende 
størrelse af arterne og heriblandt jordstæng-
lens tykkelse var tæt koblet til større blade, 
tungere frø og lavere væksthastighed af blade 
og vandrette jordstængler blandt alverdens 

små 60 arter af havgræsser. Små blade og 
tyn de jordstængler hos små arter lever også 
meget kortere end store blade og tykke jord-
stængler hos store arter.

De udviklede metoder kunne også vise, at 
de fleste Posidonia bestande i det vestlige 
Middelhav var i tilbagegang /8/. Den samme 
rutsjende tilbagegang er endnu større i dag 
blandt havgræsser og mangrover i verdens 
kystområder.

Hos det hjemlige Ålegræs måtte min davæ-
rende g Ph.D.-studerende Birgit Olesen be-
nytte direkte og tidsrøvende metoder til at 
påvise den høje produktion, store dødelighed 
og lave overlevelse af såvel nye skud som nye 
bestande i Limfjorden. Overlevelsen øges med 
alderen og størrelsen af såvel skud som be-
stande /5, 6/.

Før turen til Spanien havde jeg anvendt di-
rekte mærkning af blade og skud til at påvise 
ekstrem langsom tilvækst og lang levetid hos 
de nøjsomme rosetplanter i jyske hedesøer. 
Hos sådanne arter kan man ikke ved at stu-
dere skuddet i et snapshot afgøre, hvor gam-
melt det er, og hvordan det har vokset. Til 
gengæld kunne snapshot-metoden benyttes 
på dybtlevende mosser fra fjerntliggende søer. 
Tricket er også her, at blade og sideskud vok-
ser sig større om sommeren end efterår-forår 
(Fig. 2). Blade og sideskud bliver også sid-
dende på skuddene tilstrækkeligt længe i det 
kolde bundvand til at mønstrene kan kvantifi-
ceres. 

Arktiske mosser indsamlet i 9-13 meters 
dybde I Char Lake i Canada afslørede en årlig 
tilvækst på blot ca. 10 mm, men bladene for-
blev aktive i fire år, inden de gav op og over-
førte deres mobile næringsstoffer til yngre 
blade i vækst /12/. Det var dengang verdensre-
korden for lav tilvækst og lang overlevelse for 
ferskvandsplanter. For nylig slog vi selv rekor-
den, da vi afslørede, at den cm-store koloni-
dannende blågrønalge, Søbrombær fra næ-
rings fattige søer behøver 2-3 år om at fordoble 
sin biomasse, men til gengæld kan leve mindst 
38 år /13/. 

Mosser fra bunden på 11-12 meters dybde i 
Grane Langsø voksede hurtigere end de ark-
tiske mosser, faktisk 130 mm per skud om 
året, men bladene levede blot i et år (Figur 2, 
/14/). Den hurtigst voksende makroalge, Sø-
salat kan til sammenligning fordoble sin bio-
masse på 2-3 dage. Over hele spektret varierer 
væksthastigheden altså fra 2-3 dage til 2-3 år 
og mens Søsalats tynde (0,08 cm) nærings rige 

Figur 3. To håbefulde ynglinge, Carlos på krykker, i flimrende sommersol ved Alfacs Bay i 
1988. Overlevende papirfoto af Tenna Jespersen.
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væv ivrigt ædes af tanglus og svaner, er der in-
gen, der sætter tænderne i de cm-tykke hårde, 
ufordøjelige Søbrombær.

Bredt set over planteriget efterlever arterne 
princippet: ”Lev stærkt og dø ung i ressource-
rige miljøer, eller lev forsigtigt og bliv gammel 
i ressourcefattige miljøer”. Væksthastighed, fo-
tosyntese, levetid, næringsindhold, nedbryd-
ningshastighed og græsningstab er tæt knyttet 
til tykkelsen af arternes grønne væv. Disse 
sammenhænge interesserede mig op gennem 
1990'erne. Havgræsserne følger også princip-
perne. Ålegræssets blade vokser hurtigt, men 
lever blot i to sommermåneder, mens Posido-
nia’s blade vokser langsomt, men til gengæld 
lever i et år, omtrent som rosetplanterne i 
hedesøerne. 

 
Til forståelse og nytte
Udforskningen af havgræssers og ferskvands-
planters vækstmønstre gav forståelse af cen-
trale sammenhænge mellem planters vækst, 
næringsressourcer, lysklima, fysisk forstyrrelse 
og vandområdernes velbefindende. Bliver for-
ståelsen så brugt i praksis?

Havgræsserne står i hvert fald i centrum for 
EU’s kvalitetsvurdering af kystområderne og 
ferskvandsplanterne er tilsvarende afgørende 
for vurdering af søernes tilstand. Mine studier 
af sammenhænge mellem planters dybdeud-
bredelse, artsrigdom og vandets lysforhold i 
søer og kystområder har måske været nyttig-
ere for den praktiske forvaltning, men det har 
ikke været så sjovt at studere.

Sædvanligvis anvender vi en række ke mi-
ske, fysiske og plantefysiologiske meto der i 
den daglige forskning. Fint med det. Men jeg 
føler fortsat stor fornøjelse ved at kunne af-
dække historier om planterne i naturen med 
en tommestok, et målebånd, en ovn og en 
vægt. Sådan har vi for nylig kunnet vise, hvor-
dan mosser med tæt pudevækst kan hjælpe 
hinanden med at sikre vandøkonomi, næ-

ringsforsyning og overlevelse på de nøgne 
ugæstfrie kalkflader på Øland i lighed med 
havgræsser og vandløbsplanter på en ustabil, 
udvasket sandbund /15/. Pudemosserne på 
kalkklippen baner med tiden vejen for jord-
dannelse og indvandring af flere plantearter, 
som det foregik overalt i Skandinavien, da 
gletcherne trak sig tilbage efter istiderne og 
arterne indvandrede på den nøgne jord. 

Det viser, at gensidige positive samspil in-
denfor arten og mellem arterne er vigtige især 
i ressourcefattige og forstyrrede miljøer både 
på land og i vand. Færdes man derude med 
åbne øjne får man umiddelbart indtryk af, 
hvad der foregår. Derfor kan adstadige na tur-
besøg varmt anbefales, også af mentale 
grun de, fremfor bare at skynde sig at tage 
prøver og haste hjem for at analysere dem. 
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Præcis monitering af kystnære områders 
øko  logiske kvalitet og tilstand er vigtig, idet 
Danmark er forpligtet til at opfylde målsæt-
ningerne i EU’s Vandramme-direktiv /1/. 
Ålegræssets dybdegrænse, fytoplanktonkon-
centrationer og faunaobservationer er de 
grundlæggende parametre i vurderingen 
af kystnære områders økologiske kvalitet. 
I dag bliver miljøtilstanden vurderet ud fra 
omkostningstunge dykker- og video-baserede 
endimensionelle vegetationsundersøgelser og 
punktvise målinger af vandkvalitet. Vi mener 
stadig at tilstandsanalyser af marine områder 
bør indeholde mere detaljerede og arealba-
se rede miljøinformationer, end der kan ind-
hentes ved sådanne målinger /2/. Vi vurderer, 
at miljøundersøgelser med droner kan blive 
et effektivt supplement, da denne metode er 
særdeles egnet til at indhente arealinforma-
tion fra store områder. Vi har i et pilotprojekt 
undersøgt droners effektivitet til kortlægning 
af kystvande i og ved Odense Fjord, og har 
blandt andet indsamlet detaljerede informa-
tioner om udbredelse af ålegræs. 

Det største arealmæssige tab af ålegræs er 
sket på relativt lavt vand. Lavvandspopulatio-
ner af ålegræs har høj produktivitet og er der-
med mest betydende for økosystemfunktiona-
liteten, idet en høj ålegræsproduktion sikrer 
stor immobilisering af næringssalte, som ellers 

bliver tilgængelig for lyssvækkende fytoplank-
ton eller opportunistiske makroalger. Vi viser 
her eksempler på, hvordan informationer fra 
ålegræs på lavt vand kan indhentes med drone 
og efterfølgende behandles, og belyser meto-
dernes styrker og svagheder. Udbredelsen af 
ålegræsbede i Odense Fjord og bedenes nu-
værende tilstand undersøges, og de stressfak-
torer, der påvirker retableringen af ålegræs, 
kortlægges. Vi viser, hvordan makroalgers 
dæk ningsgrad og drift kan opgøres med dro-
ner, da disse har stor betydning for ålegræsud-
bredelsen. Med droneoverflyvninger kan man 
få detaljerede oplysninger om bevæ gelse og 
biomasse af fx Fucus vesiculosus (blæretang), 
samt opgøre densiteten af opportunistiske 
makroalger i ålegræsbede.

Det bliver i øjeblikket undersøgt om gen-
etablering af ålegræs i Odense Fjord kan ske 
ved transplantation af skud. For at øge geneta-
bleringen, skal transplantationsområder ud-
vælges nøje, hvilket indebærer kort lægning af 
mulige stressfaktorer. Ved anvendelse af dro-
ner kan stresspåvirkningen i transplantations-
områderne følges over tid, og optimale steder 
til genetablering kan udvæl ges. Muligheden 
for genetablering af ålegræs ved frøspredning 
bliver også afprøvet i Odense Fjord. Her kan 
droner hjælpe med til at optimere frøhøsten, 
da områder med høj tæthed af frøbærende 
skud tydeligt kan er kendes på dronefotos på 
grund af farveforskelle mellem reproduktive 
ålegræsskud med frø og frøsvøb og vegetative 
ålegræsskud. 

Metodens kvalitet
Flyfotos og satellitbilleder taget fra 0,4-700 km 
højde har ringe opløselighed med en pixel-
re præsentation fra 0,04-10.000 m2 pr. pixel, 
mens man ved droneoverflyvninger i 3-30 m’s 
højde og et godt kamera kan opnå mange 
tusind gange bedre opløselighed med en 
pixel-repræsentation på ned til 0,003-9 cm2 pr. 
pixel /3/ (Figur 1). Hermed kan det analytiske 
fokus skifte fra landskab- til habitatniveau. 
Hvor satellit- og flyfoto primært understøtter 
monitering på populationsniveau, kan man 
med droner identificere arter, individer og 
arealspecifikke mekanismer, som f.eks. skaber 
pres på genetableringen af ålegræs. Tidligere 
kunne man erkende undervandsvegetation 
på fly- og satellitbilleder, men oftest var det 
nød vendigt at dokumentere (ground tru-
thing) om det var makroalger eller ålegræs, 
man så på billederne. I dag kan man ved 
anvendelse af drone-teknologien tydeligt 
se detaljer som enkelte blade og thalli på 
ålegræs og makroalger, og ved at overflyve 
i stor højde (100 m) opnås information på 
landskabsniveau, som muliggør arealbaserede 
miljøtilstandsanalyser. Overflyvning ved lav 
højde (5-20 m) muliggør endvidere en robust 
og sikker ground truthing. 

Billedmængden er stor både i antal billeder 
og de koblede pladskrav (gigabyte-terabyte), 
hvilket kræver en systematisk arbejdsgang, 
idet de geo-fastsatte dronebilleder skal ”svej-
ses sammen” og registreres i GIS-databaser el-

Droner – et nyt værdifuldt værktøj til 
kystnær overvågning
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ler anden software. Efterfølgende kan spek-
tra le og arealbaserede analyser gennemføres. 
Billedernes nøjagtige geopositioneringer 
muliggør endvidere opkobling til NOVANA 
støtte-data via Miljøportalen. Hastigheden 
hvormed man kan indsætte droner efter hæn-
delser såsom stormvejr, overløbssituationer 
eller andre miljøpåvirkninger, er yderligere en 
fordel ved metoden, da de visuelle effekter 
hurtigt kan registreres. 

Udbredelse af ålegræs
For at opnå detaljeret viden om ålegræsbedes 
sæsondynamik, fulgte vi specifikke bedes ud-
bredelse over tid. Indledningsvis blev luftfotos 
kalibreret med dykkerobservationer, for at 
muliggøre korrekt tolkning af billedmateria-
let. For at adskille ålegræs fra bar sandbund, 
blev ålegræsbedenes unikke farvespektrum 
brugt i billedbehandlingssoftware. I nogle 
situationer blev billederne normaliseret til 
sort-hvid spektrum, for at opnå højere præci-
sion. Ved videre analyse kan det totale areal 
dækket med ålegræs nemt beregnes ligesom 
enkeltbedes specifikke areal og omkreds kan 
bestemmes. Over tid kan man således karak-
terisere områders miljøtilstand og ålegræs-
bedes dynamik, hvilket tidligere har været en 
udfordring /4/. Metoden begrænses dog af fal-
dende billedkvalitet med stigende vanddybde 
grundet turbiditet, lyssvækkelse, refleksioner 
og bølgedannelse. Afhængigt af turbiditeten 
i vandet og refleksionsforholdene, kan me to-
den anvendes til geo-registrering af organis-
mer ned til 2-3 meters dybde, og måske dy-
be re ved optimale forhold. 

Ålegræsbede i forskellige områder følger 
forskellige vækstmønstre, som kan karakteri-
se res ved analyser på bed-, zone- og land-
skabs niveau, hvor enkelte bedes areal og pe-
rimeter, samt indbyrdes afstandsforhold 
beregnes. Ved en sådan karakteristik kan for-
skellige områder sammenlignes ud fra deres 
specifikke vækstmønstre, og de mest stresspå-
virkede områder kan bestemmes. Når de ge-
nerelle karakteristika for ålegræsbedene er 
fastlagt, kan intensiteten af forskellige stress-
faktorer bestemmes, og deres påvirkning på 
bedene undersøges nærmere. 

Ved Enebærodde kan ålegræsbedene opde-
les i to distinkte zoner med henholdsvis høj 
og lav fragmentering. Zonen med høj frag-
mentering ligger nærmest kysten og har 
dermed lavere vanddybde og større grad af fy-
sisk stress fra f.eks. bølgepåvirkning. Ålegræs-
set er opdelt i mange små bede med en gen-
nemsnitlig størrelse på 2,9 m2. Længere fra 

kysten følger en zone med mere sammenhæn-
gende bede med en gennemsnitlig størrelse 
på 40 m2 til 300 m2. Fragmentering af ålegræs-
bedene beskrives ved at beregne gennem-
snits arealet af bede sammenholdt med den-
siteten af bede i området. Desuden beregnes 
de enkelte bedes areal/omkreds-forhold ved 
brug af GIS programmer. Man kan på denne 
måde se, at områder med høj grad af fragmen-
tering indeholder mange små ålegræsbede 
med relativ stor perimeter (Figur 2). Omvendt 
opnår bedene større arealer og faldende om-
kreds, når de genetableres og bliver mindre 
fragmenterede /5/.

Kortlægning af stressfaktorer 
Ålegræsbede i Danmark er udsat for stress 
fra forskellige kilder (Boks 1 og Figur 3). I 
Odense Fjord og i Dalby Bugt forekommer 
fysisk stress fra sandorme og makroalger, og 
der observeres desuden sandmobilitet og 
epifytter. Dronebilledernes høje opløsning og 
muligheden for højfrekvente optagelser blev 
brugt til at bestemme intensiteten, retningen 
og effekten af disse stressfaktorer. 

En del af undersøgelserne blev udført i et 
13 ha testområde i Dalby Bugt på Nordfyn. 
Droneoverflyvningerne viste, at ålegræsbe-
dene i Dalby bugt dækkede 3,8 ha i august 
2015. Bedene havde en lavere grad af frag-
mentering end ved Enebærodde, og bestod af 

store sammenhængende områder med høje 
ålegræs-dækningsgrader. Dette står i skarp 
kontrast til ålegræsbede ved Enebærodde på 
Nordfyn, som er meget fragmenterede i for-
hold til i Dalby Bugt. I Dalby Bugt er især 
sand orme og sandmobilitet synlige stressfak-
torer. Sandorme påvirker ålegræspopulationer 
ved at begrave frø og skud til mere end 6 cm’s 
dybde, hvorfra de ikke kan spire eller vokse. 
Tilstedeværelsen af sandorme i og omkring 
ålegræsbede er derfor kritisk, idet en genvin-
ding af tabte arealer forhindres af sand or me-
nes aktivitet /6/. Sandmobilitet medfører også 
at skud begraves, eller at skud eroderes, og 
jævnlige sedimentbevægelser modvirker 
dermed også etablering af nye ålegræsbede. 
Områdets ålegræsbede er udsat for stress fra 
mobile, 30-40 meters brede sandbanker, der 
fragmenterer bedene og begraver skud. Her-
ud over opstår der kanaler med høj strømhas-
tighed i forbindelse med sandvandringen, 
som bevirker større sedimenterosion og 
-transport. Dalby Bugt har en nord-syd orien-
tering, og strømrender i denne retning med-
fører sanddeponering langs hele ålegræsbe-
dets længde, mens øst-vest vendt 
frag  men tering medfører dannelse af strøm-
render i ålegræsbedene, hvorved deres fysiske 
selvbeskyttelse overfor bølger reduceres. Ved 
at sammenligne flyfotos fra 2012 med drone-
billeder fra 2015, ses sandmobiliteten tydeligt 

Figur 1. Sammenhæng mellem flyvehøjde og pixelstørrelse, illustreret med billeder af et åle-
græsbed fra 6 meters højde. Som det ses kan ålegræsbedet og de flankerende stressende 
sandorme og makroalger tydeligt identificeres. 
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på landskabsniveau (Figur 4). Der er tabt 10-
30% af ålegræsarealet i de dybere vestlige 
bede i denne periode på grund af sediment-
bevægelse, og bedenes nye randområder 
bliver samtidig mere stresspåvirkede pga. frag-
mentering.

Fækaliehobe fra sandorme kan erkendes 
ved optimale flyveforhold (Figur 3). I Dalby 
Bugt er de gennemsnitlige tætheder på 42 in-
divider pr. m2 langs kanten af ålegræsbedene. 
Sandormene påvirker både den østlige og 
vestlige kant af bedene i det undersøgte om-
råde, og udgør dermed en trussel mod etable-

ring af ålegræsbede ved frøspredning /6/. 
Ålegræsbedene ved Enebærodde er i højere 

grad udsat for fysisk stress fra bølger og vind 
fra sydlige retninger, og der kan forekomme 
stor transport af makroalger gennem området. 
På grund af den høje bølgefrekvens er sand-
orme svære at erkende på dronebilleder her, 
men ved en enkelt lejlighed kunne tæthed-
erne bestemmes til 4 individer pr. m2 jævnt 
fordelt omkring bedene i zonen tættest på 
kysten. Med stille og klart vand kunne den 
øjeblikkelige dækningsgrad af filamentøse, op-
portunistiske makroalger (her Ectocarpus 

siliculosus) i ålegræsbedene bestemmes til 
60% pr. m2 langs kanterne og op til 80% i be-
dene. Den høje makroalgedækningsgrad kan 
ved længere tids påvirkning få store konse-
kvenser, da tykke algemåtter hæmmer åle-
græssets vækst /7/.

Ved Otterup lystbådehavn og Enebærodde 
er ålegræsskud blevet transplanteret ubeskyt-
tet på nøgenbund og i spande for at under-
søge effekten af genetablering under fysisk be-
skyttelse (Figur 5). For at bedømme graden af 
stresspåvirkning i hvert transplantationsom-
råde er parametre som antal synlige spande 
og mængden af makroalger i området blevet 
undersøgt fra juli til september 2015. Resul-
taterne viser, at de transplanterede ålegræs-
skud ved Enebærodde er udsat for meget 
stress fra drivende makroalger (især blæretang 
og savtang), og i løbet af perioden dækkes 
området delvist af makroalger, der bevæger 
sig ind fra syd. I løbet af to måneder faldt an-
tallet af spande, der kunne genkendes på 
billederne fra 15 til 9 på grund de to efterårs-
storme. I perioden opnår transplantationsom-
rådet en dækningsgrad af drivende makro al-
ger på næsten 30%, og 
trans plan tations-forsøget mislykkedes. 

Ved Otterup forsøgsstation er alle 15 
span de synlige igennem hele perioden og på-
virkningen fra drivende makroalger var min-
dre (Figur 5). På billederne kan den store 
skud tæthed i nogle af ålegræstransplantation-
erne ses, og her er der stor succes med reta-
bleringen med tilvækst i ålegræsskud på op til 
700%.

Monitering af transplantationsområderne 
via droneovervågning kan således identificere, 
hvordan ålegræsset i to områder påvirkes af 
forskellige stressfaktorer. Droner er dermed 
særdeles egnede til at udpege områder til 
fremtidige udplantninger af ålegræs.     

Blæretang: biomasse og drift
Arter af brunalgeslægten Fucus er blandt 
de stresstyper, der påvirker ålegræsbede 
på flere forskellige måder. Ved vedvarende 
strøm- og bølgepåvirkning udøver drivende 
blæretang en ballistisk effekt på ålegræsset, 
idet blæretangen er hæftet på sten, som under 
driften beskadiger individuelle ålegræsspirer 
og ålegræsskud i randzonen af bedene. Den 
ballistiske effekt medfører desuden erosion 
af bunden og øger vandet turbiditet, hvorved 
lysintensiteten reduceres. I tidligere studier 
er der vist en direkte sammenhæng mellem 
forekomsten af drivende makroalger og tab af 
ålegræsspirer /8/,/9/,/10/. Det er derfor vigtigt 

Figur 2. Vækst af ålegræs i et bed ved Enebærodde over en periode på 2 måneder, bereg-
net i billedanalyse-software ImageJ. 

Boks 1: Stressfaktorerne, der undersøges er:
• Sandorme – begraver ålegræsfrø og ødelægger spirende årsskud
• Blæretang – fysisk beskadigelse af ålegræs ved drift
• Opportunistiske makroalger – overlejrer/kvæler spirende årsskud 
• Epifytter – skaber grænselag og reducerer lystilgængeligheden
• Sandmobilitet - fragmenterer bede og begraver årsskud

Figur 3. Fire stressfaktorer, der påvirker ålegræsbede i Odense Fjord. Det midterste 
billede er et eksempel på et ålegræsområde ved Enebærodde.
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at have en metode til at kvantificere mængden 
af blæretang og deres drift, for at kunne 
bestemme og eventuelt forudse intensiteten 
af stresspåvirkninger på ålegræs. På overflyv-
ningsbilleder taget i 20-50 m højde, kan 
blæ retang nemt genkendes, og ved at sam-
menholde overflyvningsbilleder, med vægten 
af specifikke individer af blæretang, kan en 
biomasse-areal korrelation udregnes (Figur 
6). Korrelationens høje R2 (0,96) indikerer, at 
der er en særdeles god sammenhæng mellem 
blæretangs biomasse og det areal de dækker 
på dronebillederne.

Med et indhold af organisk kulstof på 47 %, 
et N indhold på 2-3 % og et P indhold på 0,4 % 
af tørvægten (TV) /11/,/12/, kan man estimere 
mængden af algebundne næringsstoffer ud fra 
areal-biomasse sammenhængen. Droneover-
vågning kan derfor benyttes til at beregne 
hvor meget af næringsstofbelastningen som 
bindes i makroalger, hvilket er en klar miljøtil-
standsindikator på økosystemsniveau. Indi-
vider af blæretang med et top-areal på ca. 0,25 
m2, har en TV på 300-500 g, og binder dermed 
6-10 g N og 1,2-2 g P. På lokaliteten ved Otte-
rup har vi således beregnet, at tætheden af 
blæretang udgør en biomasse på 720 kg C, 40 
kg N og 6 kg P pr ha. Der findes områder i 
Odense Fjord med meget højere tætheder af 
makroalger, hvilket sandsynliggør at makro-
algebiomassen i fjorden binder en betragtelig 
andel af den årlige eksterne kvælstofbelast-
ning. Hvis en sammenhæng mellem et speci-
fikt tab af ålegræs og en specifik masse (areal) 
af blæretang påvises, kan man dermed via 
drone-monitering direkte forudse og beregne 
stress-påvirkningen af drivende blæretang. 

Ved at omdanne dronebilleder til overlags-
kort, kan individer af blæretang identificeres 
til forskellige tidspunkter. Dermed kan driften 
af blæretang beregnes som distance-ændring 
af pixel-klynger over tid. Sådanne resultater 
har vist, at store bestande af blæretang om-
kring transplanteret ålegræs ved Enebærodde 
stressede de transplanterede ålegræsskud. 
Ved vindstyrker over 10 m/s er der observeret 
massiv drift, hvor blæretang og andre ma kro-
alger drev over store distancer på få dage. Ved 
en enkelt begivenhed blev en stor klase blære-
tang ført flere hundrede meter og gennem ad-
skillige ålegræsbede ved Enebærodde. I det 
relativt vindbeskyttede område ved Otterup 
lystbådehavn, er der over en periode på halv-
anden måned kun observeret drift på 2-4 m 
for specifikke individer, på trods af perioder 
med høj vindstyrke. Ved at anvende droner til 
kortlægning af makroalger med jævnlige over-

flyvninger før og efter storme, kan vi derfor få 
et meget detaljeret billede af makroalgers be-
vægelser i forskellige områder.

Konklusion
Droner kan anvendes både tidsligt og rumligt 
på stor skala, og giver dermed indsigt i kort-
varige og langvarige ændringer og tilstande 
i et givent økosystem. Opløseligheden af 
billederne muliggør genkendelse af en række 
organismer, og under optimale forhold kan 
selv forskellen på vegetativt og frøbærende 
ålegræs bedømmes. Til vurdering af miljøtil-
stande bliver det nu muligt at foretage egent-
lig arealbaserede analyser som supplement 
til ålegræsdybdegrænser. Hvis biomasse af 
makroalger, samt specifik dækningsgrad af 
ålegræs inkluderes i en evaluering af et områ-
des miljøtilstand, er droner fortrinlige til at 
indhente et solidt og detaljeret datagrundlag. 
Med hensyn til biodiversitet er metoden 
dog begrænset, idet mindre arter ikke kan 
identificeres på dronebilleder. Det vurderes, 
at dronebilleder kan bruges til at genkende 
havgræsser, og forskellige algegrupper, på 
vanddybder ned til 3 meter alt efter overflyv-

ningshøjde, turbiditet og bølgeforhold, hvilket 
muliggør brug af metoden i de fleste lavvan-
dede danske fjorde. Der er udfordringer i 
forhold til antallet af flyvedage, idet billeder 
bør tages på vindmæssigt rolige dage, da bil-
ledkvaliteten ellers bliver utilstrækkelig.

Prisen for at indhente miljødata med dro-
ner er relativt begrænset i forhold til gængse 
moniteringsmetoder, og det kræver kun en 
kort oplæring i flyveteknik, samt behandling 
og -analyse af billeder. Udstyret kræver ikke 
omfattende vedligeholdelse, og en drone med 
kapacitet til 20 minutters flyvning i 100 m’s 
højde kan dække op til 12 ha pr. batteri. Da 
dybdekoten 0-2 m dækker et område på 38 
km2 i Odense Fjord inklusive Dalby Bugt, kan 
knap 4% af dette areal dækkes med en drone 
på en dag (6 timers flyvetid). Til sammenlign-
ing, skal der til konventionelle vegetationsana-
lyser bruges mere bekosteligt udstyr samt per-
sonale til at betjene det. Disse analyser laves i 
perioden maj til september, hvor indsamling 
af data foretages af dykkere eller med video-
slæde, hvilket er meget tidskrævende, både i 
felten og ved senere analyse. 

Ved brug af droner kan man realisere 

Figur 4. Strømrender i nord-syd retning og strømrende gennembrud i Dalby Bugt i 2012 
(GeoFyn a/s) og 2015 (egen drone i højde på ca. 240 m). Grænserne mellem strøm-
renderne og ålegræsbedene er markeret.
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egentlig arealbaserede miljøtilstandsanalyser 
og undgå alene at anvende stikprøver og en-
dimensionelle transekter som repræsentativt 
datagrundlag for miljøtilstandsvurderingerne. 
Vi anbefaler derfor at Miljø- og Fødevaremini-
steriet begynder at supplere miljøtilstandsvur-
deringer i lavvandede kystområder med dro-
neaktiviteter.

Link til film optaget med dronen i felten: 
Overflyvning af ålegræsbede i Enebærodde: 

https://youtu.be/f44aqqeaGrE, eller søg 
”Ålegræsbed i Odense Fjord” 
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Figur 5. Transplanterede ålegræsskud på billeder taget i 20 og 5 meters højde. De trans-
plantations-eksperimenter som var uden spande er markeret med grønne cirkler, mens 
makroalger er markeret med røde cirkler.

Figur 6. Område ved Otterup lystbådehavn, hvor blæretang alene udgør algebiomassen. 
Sammenhængen mellem areal [cm2] og biomasse af enkelte blæretang [g] er angivet i fig-
uren.
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MARINT MILJØ  
VURDERING AF PÅVIRKNINGER
Kendskab til forekomst af ålegræs og andre marine naturtyper samt viden om områdernes 
sårbarhed er vigtige for at kunne vurdere påvirkninger fra anlægsprojekter og andre 
aktiviteter i og ved marine områder. Hvordan vil udvidelser af infrastruktur eller ændringer i 
udledninger påvirke det marine miljø, og hvordan kan man minimere påvirkninger i forhold til 
projektets mål?

Med COWIs tværfaglige marine eksperter kan vi medvirke til, at jeres projekter i og omkring 
det marine miljø kan udføres i en bæredygtig sammenhæng med minimal påvirkning. 

Vi har specialister inden for konsekvensvurderinger af påvirkninger fra miljøfarlige stoffer 
via udledning, deposition og spredning via gravearbejder. Vi kan hjælpe med at vurdere 
ændringer i strømningsforhold og vandskifte som følge af anlægsprojekter. Endvidere 
kan vi kortlægge marin flora og fauna og identificere sårbare områder.

Kontakt projektchef Anne Eiby eller marinbiolog Morten Hjorth for yderligere 
oplysninger eller interesse omkring, hvordan COWI kan hjælpe jer med marine 
problemstillinger.

 

POWERING YOUR 360° SOLUTIONS
COWI er en førende rådgivningsvirksomhed, der skaber værdi for kunder, borgere og samfund gennem vores unikke 360°-løsninger.  
Med eksperter i verdensklasse inden for ingeniørkunst, miljø og samfundsøkonomi angriber vi udfordringerne fra mange forskellige 
vinkler, så vi skaber mere sammenhængende løsninger for vores kunder - og derved en mere bæredygtig og sammenhængende verden.  

Anne – tlf. 5640 2787, ane@cowi.com

Morten – tlf. 5640 4256, morh@cowi.com
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GLOBALE 
 UDFORDRINGER  
KRÆVER  
(OGSÅ) LOKALE  
LØSNINGER

MØD OS PÅ SWECO.DK

Gennemtænkte løsninger inden for klimasikring 
 integrerer klimatilpasning med genopretning af 
vandløb og naturarealer. Det skaber lokal værdi 
og ægte bære dygtighed for både byen, landet og 
naturen. Lokale  løsninger er en del af svaret på 
fremtidens globale klimaudfordringer. Vi står klar 
med den nyeste viden og hjælper dig i alle faser – 
fra forundersøgelser og løsningsdesign til udbud 
og tilsyn.


