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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 totalkvælstof 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 totalkvælstof i vandet (”Laurentiuslignin
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 kvælstofreduktion, 
så vandområderne igen kan opnå ”god økolo
gisk tilstand”.   

Forudsætningen for at Laurentiusligningen 
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 Laurentiusligningen forudsiger! F.
eks. findes 27% (32 km2) af Roskilde Fjords 
og 20% (12.8 km2) af Odense Fjords arealer 
på 24 m’s vanddybde, som derved er poten
tielt ålegræsområde, idet sigtdybden er om
kring 34 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 bølgeeksponerede kyst og 
fjordområder, 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 
som spredte totter af bevoksning. Således 
faldt dækningen af ålegræs i Odense Fjord fra 

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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24 % i 1983 til kun knap 3 % i 2005 (Figur 1). 
Reetablering af bestanden via vegetativ vækst 
er ikke mulig indenfor Vandrammedirektivets 
planperioder (20152027) 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. Laurentiusligningen er ikke designet 
til at give den type information.

Vi har i Reelgrassprojektet netop fokuseret 
på at beskrive følsomheden af disse processer 
ved en bred vifte af felt og laboratorieeksper
imenter (Boks 2). Vores resultater viser en 
stor forskel på de fysiske, kemiske og biolo
giske stressfaktorer, som påvirker frø og små 
spirende planter på barbund i forhold til det 

beskyttede miljø nær moderbedet. Ingen af 
de identificerede stressfaktorer kan korrel
eres til koncentrationen af totalkvælstof. I 
stedet tyder det på, at reetableringen af åle
græs i Odense Fjord er begrænset af forrin
gede sedimentforhold, som følge af mange 
års høje næringssaltudledninger og unge åle
græsplanters overraskende høje følsomhed 
overfor mekanisk og biologisk stress. Med 
Odense Fjord som eksempel, vil vi vise at 
vore fjorde kan være i så dårlig økologisk til
stand, at den reduktion i næringsstofbelast
ningen, vandplanerne stiller krav om, ikke er 
tilstrækkelig til at sikre reetablering af åle
græs. 

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 
(0,51%) at der var høj forankringskapacitet, 
og der var rigeligt lys til succesfuld reetable

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/. 

Ålegræs
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ring. Ydermere kunne tab af ålegræsspirer 
som følge af iltsvind udelukkes, da iltkoncen
trationen 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 (majseptember). 

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/. 

Strømrenden på Biologisk Institut, SDU, 

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. 

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 78 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 2040 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 laboratorieopstilling 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 m2 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 

Ålegræs
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mere stabile og mindre udsatte for iltsvind, 
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 bølgebetinget 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 forankringsforhold, 
vurderer vi, at reetableringspotentialet også 
er begrænset. 

Disse resultater øger vores faglige bekym
ring over, at myndighederne benytter Lauren
tiusligningen, 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 
kvælstofreduktionen /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 økosysteminformation, 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 lyssvækkende 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 GISkort, 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 
GISredskab i Reelgrassprojektet 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 forsk-
ningsprojekt (2008-2011) støttet af 
Strategisk Forskningsråd (Grant no. 
09-063190/DSF). Projektet har til 
formål at undersøge ålegræssets 
muligheder for reetablering i forhold 
til fysisk stress skabt af vandstrøm-
me, bølger, drivende makroalger og 
bundfauna, samt betydningen af fy-
sisk-kemiske forhold i sedimenter 
(herunder forankringspotentialer og 
redox-forhold). Yderligere informati-
on om REELGRASS-projektet kan 
findes på: www.sdu.dk/Om_SDU/In-
stitutter_centre/I_Biologi/Forskning/
Forskningsprojekter/reelgrass?sc_
lang=en

Ålegræs


