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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 fysiskebiologiske 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
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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. 
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set forsvinder, og hvis det kommer tilbage. En 
økosystemmodel fra et konkret område i Vir
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, 
som både medvirker til fortsat algevækst, øget 

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 510 
år eller længere.

Mulighederne for retablering af undervand
splanter er meget gunstigere i ferskvand. Her 
er der op mod 50 meget forskellige arter til 
stede, og de repræsenterer store forskelle i 
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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
hjemme har arten på lavt vand følgeskab af 
DværgBændeltang og Havgræs ved vekslende 
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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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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 1020 år. I 
fersk vand kan retablering af undervandsvege
tation også inddrage små 20 arter af krans nål

sidig assistance – mellem arterne på land og i 
ferskvand, mens Ålegræsset som nævnt er 
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

alger, mens der i de lavsaline kystvande op
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

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


