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Ålegræskatastrofen i 1930erne – 
svampe sygdom og opvarmning genbesøgt

Vi kender de svampesygdomme, der får aske- og elmetræer til at dø i 

vores skove. Vi har også identificeret pestbakterien og tidsfæstet 

dens gentagne katastrofale hærgen op gennem Europa i Middelal-

deren. Men vi har haft svært ved at finde årsagen til Ålegræskatastro-

fen, som angiveligt dræbte 90% af de vidtstrakte Ålegræsenge langs 

Europas og USAs kyster mod Atlanterhavet først i 1930erne. Nu gør 

amerikanske forskere en 10 millioners indsats for at komme til 

bunds i forståelse af Ålegræssets forsvinden, der nu hærger Stille-

havskysten.

I somrene 1931-1934 døde skønsmæssigt 
90% af Ålegræsbestandene langs Europas og 
USA’s kyster ud til Atlanterhavet /1/. Bladene 
fik sorte pletter, som bredte sig, så først bla-
dene og senere rødderne døde og rådnede 
bort. Vidtstrakte Ålegræsenge forsvandt og 
døde blade lå som metertykke opskyl på 
strandene. I Danmark døde bestandene i Kat-
tegat og fjorde med høj saltholdighed, mens 
bestandene overlevede i Ringkøbing Fjord 
og kystvande ud mod Østersøen med lav 
saltholdighed. 

Den danske svampeekspert Henning Peter-
sen tilskrev dødeligheden en slimsvamp af 
slægten Labyrinthula, som var særlig talrig i 
de døde sorte blade. Svampen kunne dog 
også påvises i friske grønne blade. Den fand-
tes endvidere i gamle naturligt henfaldende 
bla de. Så var Labyrinthula i virkeligheden år-
sag til massedøden?

Det spørgsmål kunne ikke endeligt besva-
res med datidens metoder, men den økolo-
giske katastrofes omfang var til gengæld åben-
bar /1/. Før udbruddet i 1901 var 6730 km2, 

svarende til 1/7 af de danske landareal, dæk-
ket af vidtstrakte Ålegræsenge (Fig. 1). Da 
Danmarks kyststrækning er 8750 km lang 

svarer arealet også til et omtrent 1 km bredt 
Ålegræsbælte hele kystlinien rundt. Vester-
havet havde kun sparsomme bevoksninger, 
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Fig. 1. Historiske ændringer i Ålegræssets udbredelse i Limfjorden år 1900 og i nutiden.  
Fra Havets Planter (red. Peter Bondo Christensen og Signe Høgslund) 2011.  
Aarhus Universitetsforlag).
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mens Kattegat havde store bevoksninger på 
vand dybder under 10 meter, eksempelvis i det 
lave vand syd for Læsø. 

Ål, Tangnål og Tangsnipper levede i stort 
antal sammen med krebsdyr og masser af 
sneg le i Ålegræsengene, som gav beskyttelse 
og udgjorde et spisekammer for fiskeyngel, 
sva ner og gæs. Knortegæs åd direkte ålegræs-
bladene, og deres antal faldt dramatisk, da 
Ålegræs bestandene svandt ind til under 8% af 
den oprindelige udbredelse. 

Ålegræsbestande består af en enkelt plan te-
art, Zostera marina så der var ingen andre 
arter til at tage over, da den forsvandt. Bøl-
ger ne, som tidligere var blevet dæmpet af Åle-
græsbestandene, fik nu frit spil, så kysterosio-
nen tog til og den jævne kystprofil blev afløst 
af dybere vand med sten tæt på land, mens 
det fine materiale blev flyttet ud på dybere 
vand (Fig. 2). Mange steder ændrede kyst-
profilet og vanddybderne sig markant /1/.

Ålegræsenge fyldt med smådyr og fisk blev 
afløst af bar sandbund med færre dyr. Mange 
af de biologiske konsekvenser kender vi imid-
lertid ikke, da man ikke havde undersøgelser 
før og især efter katastrofen til at vurdere æn-
dringerne. 

Mens Ålegræsset langsomt kom sig i 1940-
1960 aftog interessen for årsagerne til Åle-
græssets forsvinden også. Men i 1973 indgik 
Ålegræssets historiske udvikling i Isefjord-
Roskilde Fjord som et kapitel i marinbiologen 
Erik Rasmussens zoologiske doktordisputats 
/1/. Kapitlet vakte opsigt og genskabte inter-

essen, fordi Rasmussen foreslog, at Ålegræs-
sets tilbagegang ikke skyldtes en sygdom, 
men istedet kunne tilskrives særligt varme 
somre helt i tråd med klimadebatten nu om 
dage. Forslaget blev mødt med betydelig 
skep sis, da det ikke stemte overens med den 
gradvise spredning af døde planter inde i Åle-
græsbestandene og fra den ene bestand til 
den næste, som mere tydede på overførsel af 
sygdomskim fremfor høje temperaturer, som 
påvirker alle individer samtidigt. Overlevelse 
af bestandene i de indre fjorde og farvande, 
som gennemgående har lavere vanddybder og 
højere temperaturer, flugtede heller ikke med 
hypotesen om temperaturdød. Men det var 
sandsynligt, at temperaturen spillede en rolle, 
da Ålegræsset især døde om sommeren og 
sensommeren ved høje temperaturer. Det 
kunne jo skyldes, at slimsvampen, den fore-
slåede årsag til Ålegræssets forsvinden, trives 
bedre ved højere temperaturer. 

Der stod sagen så indtil 1980erne, da adskil-
lige områder langs USAs østkyst igen blev 
ramt af Ålegræsdød (Fig. 3, /2/). Nu var der 
flere forskere og langt bedre metoder, som 
blev taget i anvendelse for at klarlægge årsa-
gerne. Denne gang lykkedes det at isolere en 
pathogen form med navnet Labyrinthula 
zosterae, som i forsøg kunne smitte friske Åle-
græsblade, så cellerne blev invaderet og øde-
lagt af slimsvampen og bladenes fotosyntese 
gradvist stoppede, og bladene og hele planten 
døde /3, 4/. Sygdommen kunne brede sig fra 
bladcelle til nabocelle med op til 2 cm om da-

gen, så de ældste blade, som typisk bliver 2 
måneder gamle og 50-100 cm lange, blev an-
grebet og kunne dø i hele deres længde, mens 
unge blade var mindre påvirkede. Man kunne 
også vise, at svampen trivedes dårligere især 
under 12 promille saltholdighed i overens-
stemmelse med, at Ålegræsbestandene over-
levede bedre i fjorde og indre kystvande med 
lav saltholdighed end i ydre farvande med høj 
salthholdighed. 

At udrede sygdommen var og er imidlertid 
fortsat komplekst, fordi der findes et sammen-
surium af bakterier og svampe på Ålegræsset, 
som på alle arter i naturen. Der fandtes også 
andre slimsvampe i slægten Labyrinthula, 
som ikke fremkaldte celledød, men optræder, 
som mere stilfærdige nedbrydere af dødt Åle-
græs. Man skal ikke være overrasket. Vi ken-
der også fra mennesker, at visse typer af bak-
terier, svampe og virus skaber alvorlige 
syg  domme, hvorimod vores immunsystem er 
modstandsdygtigt over for andre typer. Så 
1930ernes Ålegræssyge kunne skyldes opduk-
ken af en særlig agressiv Labyrinthula zo ste
rae type.

Opvarmning og Ålegræs
Det er kendt, at høj temperatur kan hæmme 
Ålegræssets vækst. Høje temperaturer over 25 
grader øger markant udgifterne til at vedlige-
holde plantens væv uden at indtægterne 
fra fotosyntesen stiger. Derfor opstår der et 
stofmæssigt underskud, der udsulter planten 
og dens skuddannelse /5/. 

Ålegræskatastrofen

Fig. 2. Ændringer i kystprofilet fra før (A) til efter Ålegræssygen (B) i 1930’erne. Efter /1/. 
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Ålegræssets temperaturtolerance er ellers 
betydelig, da arten er vidt udbredt i Europa fra 
Finland til Portugal, langs Nordamerikas Atlan-
terhavskyst fra Nova Scotia til South Carolina 
og langs Stillehavskysten fra Alaska til Syd-Cali-
fornien. Alle steder på blød bund er Ålegræs 
en af de vigtigste arter for kystvandenes 
økologi. I de kolde vande nord på er arten 
flerårig, som den er hos os. Men syd på er 
arten enårig. Her blomstrer den tidligt om 
sommeren og sætter frø, dør bort midt på 
sommeren og spirer op fra frø næste vinter-
forår. Den enårige form undgår dermed de 
høje vandtemperaturer for de grønne skud 
om sommeren, men det gør den flerårige 
form længere mod nord ikke. 

De flerårige Ålegræsbestande i Virginia 
langs USA’s østkyst er voldomt pressede af de 
stigende vandtemperaturer, som i varme 
somre fører til uddøen af mange bestande /6/. 
Observationer i Virginia har påvist en nær 
sammenhæng mellem vandtemperaturen og 
udviklingen i bestandenes størrelse (Fig. 4). 
Bestandene breder sig med sideskud, når 
temperaturen holder sig under 23-24 grader 
om sommeren, mens de går tilbage ved tem-
peraturer over denne grænse. I sommerforsøg 
over en måned ved konstante temperaturer 
døde planterne ved 30 grader, mens de over-

levede ved 26 grader, men havde det bedst og 
dannede nye skud ved 22 grader /5/. 

I Virginia forsøger man at genskabe uddøde 
bestande ved at udplante små planter fra upå-
virkede bestande og udsprede indsamlede frø. 
Der har været betydelig succes med at gen-
skabe uddøde bestande ved denne indsats. 
Man beder så til, at der ikke kommer en hede-
bølge, der udrydder de genetablerede 
bestan de.

De stigende sommertemperaturer her-
hjemme stresser sandsynligvis også planterne. 
Men vi har ikke sikker dokumentation for, at 
det skulle have ført til udstrakt Ålegræsdød i 
de seneste årtier som i USA og har ej heller 
påvist nyere udbrud af Ålegræssygen. Under-
søgelser af Labyrinthula zosterae har heller 
ikke påvist sygelighed i de senere år i de eu-
ropæiske Ålegræsbestande, hvor slimsvampen 
ellers er vidt udbredt, men forekommer i lavt 
antal /7/. Planter inficeret med slimsvampen 
øger dannelsen af fenolsyrer såsom kaffesyre 
og rosmarinsyre, måske som beskyttelse mod 
slimsvampen. Det er muligt, at de europæiske 
bestande, som har udviklet sig siden 
1930erne, har opnået en betydelig immunitet 
mod sygdommen.  

Ålegræs langs USA’s Stillehavskyst
I de seneste år har Ålegræssygen til gengæld 
optrådt med betydelig styrke langs USA’s 
Stillehavskyst, som ikke blev ramt i 1930erne 
/8/. I et større område er 95% af bestandene 
forsvundet i perioden 2007-2015. Stigende 
temperaturer fremmer tilsyneladende syg-
dommen, som også her tilskrives en type af 
Labyrinthula zosterae. Men ikke alle typer af 
denne slimsvamp fremkalder sygdom, som 
nævnt ovenfor, ligesom visse Ålegræsbestande 
er mere modstandsdygtige mod sygdommen 
end andre. Hvori resistensen består er fortsat 
ikke fuldt afklaret.

Denne kompleksitet forsøger en større for-
skergruppe netop nu at udrede ved at under-
søge 32 områder fordelt fra det sydlige Califor-
nien til Alaska /8/. De inddrager den lokale 
befolkning ved at anvende videoer optaget 
med droner til at afdække sygdommens tids-
forløb og omfang. At flyve med droner vækker 
interesse hos mange folk, og miljøinteressen 
kan følge efter. Forskergruppen tager også 
moderne DNA-metoder i anvendelse for at 
undersøge de genetiske forskelle mellem fre-
delige og aggressive slimsvampe. Endvidere 
søger forskerne at belyse, om et særligt mikro-
liv på bladene – inklusive smådyr – kan være 
ansvarlig for de øgede sygdomsangreb i foru-

Fig. 3. Angrebne Ålegræsblade med sorte pletter på bladene efter angrebet og mikroskopbillede af slimsvampen, der trænger gennem cel-
levæggen fra en bladcelle til den næste. Kilde: Fred Shorts opslag på nettet under overskriften ”Eelgrass wasting disease”.
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renede områder ved at skade bladenes over-
flade og dermed lukke op for svampenes ind-
trængen.

Ålegræsset og varmt vand herhjemme
Det er relativt enkelt at opgøre det synlige 
omfang af Ålegræssyge i form af brune og 
sorte pletter på bladene. Det er også muligt at 
se, om Ålegræssets vækstpunkt bliver beskadi-
get af eksempelvis iltsvind og sulfiddannelse i 
havbunden for da afkastes bladene og driver 
bort /9/. Begge fænomener forstærkes af høje 
vandtemperaturer. Satellitter kan dag for dag 
fastlægge havtemperaturen i overfladevandet. 
Og det er enkelt at måle de aktuelle tempera-
turer inde i bestandene, som sammenlignet 

med de åbne vandmasser kan forventes at 
opnå endnu højere maksimale værdier. Tem-
peraturen kan så kobles sammen med obser-
vationer af plantens tilstand. 

Man ved fra udlandet, at hedebølger hæm-
mer og kan dræbe Ålegræsset, så det er tid at 
følge udviklingen, mens Ålegræsbestandene 
stadigt er intakte mange steder derude. 
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Fig. 4. Udvikling af Ålegræsbestande som funktion af sommertemperaturen i Cheasapeake 
Bay, Virginia. Sorte punkter viser ændringer i skudtætheden i laboratorieforsøg over én 
sommermåned med de samme bestande. Efter /5 og 6/.
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