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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.
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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 25årig 
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 EUinterkalibreringsproces fastlagt 
som en 26 % afvigelse fra en referencetil
stand. Referencetilstanden er fastlagt ud fra et 

Figur 1. Samspillet mellem de forskellige faser i vandmiljøforvaltningen
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stort historisk datamateriale om ålegræssets 
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

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

tøjet kobles den registrerede ålegræsdybde
grænse i et givet vandområde med kvælstof
koncentrationen (total N) i vandet og den 
tilhørende belastning for den periode som 
den pågældende Nkoncentration 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 19892011, 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

Vandmiljøforvaltning



20. årgang nr. 1, februar 2013 • 41

Ålegræs
Vandmiljøforvaltning

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 
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 EUinter
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 
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
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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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