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Ålegræs

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?
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for ålegræsfrø er, at sandorme ikke kan spise 
partikler, der er større end 1 mm. Frøene 
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-
mentdybde på den bare bund omkring de 

Fysisk stress

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 

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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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 
andet hen over områderne med de sarte frø-
planter af ålegræs. Da mængden af drivende 

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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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-

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).

Fysisk stress

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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taterne viste også, at problemet med sedi-
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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Fysisk stress

Figur 5. De sorte søjler angiver forstyrrelse af overfladesediment (cm pr. dag) beregnet på 
baggrund af sedimenttransport på lavt vand (1-1.5 m) i den ydre del af Odense Fjord. Den 
gennemsnitlige vindstyrke i de enkelte perioder er vist som en blå stiplet kurve. De domine-
rende vindretninger er vist som pile over figuren.


