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Kære læser,
Du sidder nu med et specielt nummer af Vand 
& Jord i hånden. I dette nummer finder du ni 
artikler, som handler om ålegræs. Vi har nem-
lig, takket være stor velvilje fra Vand & Jord 
redaktionens side, fået mulighed for her at 
præsentere de vigtigste resultater fra et stort 
forskningsprojekt om ålegræs – eller rettere 
om hvorfor ålegræsset ikke reetablerer sig i 
de danske kystfarvande. Projektet løb i årene 
2008 – 12 og bar den forholdsvis umulige titel 
”Key parameters and processes affecting the 
re-establishment of eelgrass in estuaries and 
coastal waters”. Da ingen hverken kan huske 
eller udtale så lang en titel i det daglige, blev 
projektet hurtigt kendt som REELGRASS.

Ålegræs er en særdeles vigtig plante i de 
kystnære farvande. De danner enge, som 
spiller en nøglerolle i og med at de har en høj 
produktion og oplagrer kulstof og nærings-
stoffer i havbunden. De udgør vigtige leveste-
der for smådyr og fisk. Planterne skaber et 
naturligt kystværn ved at dæmpe bølgeslaget 
og stabilisere sedimentet. De øger også bund-
fældningen af partikler og bidrager dermed til 
at holde vandet klart til gavn for deres egen 
vækst og udbredelse. 

Omkring 90 % af ålegræsset forsvandt i 
30’erne på grund af en svampesygdom, og var 
nok stadig under reetablering da eutrofierin-
gen af vore kystfarvande for alvor tog fart i 
70’erne og 80’erne. Ålegræsset reagerede i 
1970’-90’erne på øget næringstilførsel og  
uklart vand med nedsat udbredelse, og fun-
gerede derved som en god miljøtilstands in di-
kator. Sammenhængen mellem ålegræssets 
dybdegrænse, vandets klarhed og næ rings-
stofkoncentrationerne er velbeskrevne, og 
danner grundlaget for den nu nærmest hero-
stratisk berømte ”Laurentius-ligning” og der-
med ”ålegræsværktøjet”. 

Da reduktion i næringsstofbelastningen af 
vore fjorde blev realiseret var der en forvent-
ning om at ålegræsset ville reetablere sig, 
hvilket selvforstærkende ville medvirke til at 
forbedre bundens stabilitet, gøre vandet mere 
klart og øge udbredelsen af bestandene. Imid-
lertid er ålegræsset ikke kommet tilbage i nær 
det oprindeligt forventede omfang. Tilsynela-
dende eksisterer der mekanismer, som fast-
holder kystvandene i en ugunstig tilstand og 
begrænser ålegræsforekomsten. Med imple-
menteringen af EU’s vandrammedirektiv blev 
ålegræs desuden inddraget som nøgleparame-
ter i tilstandsvurderingen af vore fjorde og 
kystnære områder, hvilket gør at dets mang-

lende reetablering påkalder sig endnu større 
interesse.

Den manglende reetablering – og ikke 
mindst dens årsager – udgør baggrunden for 
REELGRASS-projektet. Det stod allerede før 
projektets start nogenlunde klart, at den 
mang lende retablering var knyttet til ændrin-
ger i havbundens beskaffenhed, men det var 
uklart hvilke ændringer der lå bag, og om det 
under den tidligere eutrofiering var indtruffet 
andre ændringer i økosystemernes struktur 
og funktion, der kunne ligge bag det regime-
skift, der tydeligvis var indtrådt.

Nu efter projektets afslutning kan vi så no-
genlunde gøre rede for de indtrufne ændrin-
ger og opstille kæder af begivenheder, der 
ligger til grund for at det er blevet så svært 
for ålegræsset at etablere sig igen på de 
tidligere voksesteder.

Den tidligere eutrofiering – i 1970’- 
90’erne – fjernede ålegræsset. Der opstod 
lysmangel på grund af øget uklarhed i van-
det, forårsaget af øget fytoplanktonfore-
komst, men eutrofieringen ændrede også 
havbundens beskaffenhed. Større mængder 
af fytoplankton betød øget tilførsel af orga-
nisk stof til bunden. Denne øgede mængde 
af organisk stof i bunden vil givet blive ned-
brudt over tid – men vel og mærke over lang 
tid. En organisk rig bund er på mange måder 
et mindre egnet substrat for ålegræs. Den er 
løs og vandholdig, og dermed svær at slå rod 
i. Den indeholder også stoffer som er toksi-
ske for ålegræsset, sulfid, organiske syrer, 
etc., hvilket bidrager til at øge ålegræssets 
lyskrav pga. øgede metaboliske behov. 

Den løse bund betyder øget resuspension 
og dermed blotlæggelse af sten, hvilket giver 
bedre koloniseringsforhold for makroalger så-
som Fucus. Vore resultater viser at vandbevæ-
gelser er i stand til at løfte disse makroalger 
med sten og det hele og at sådanne ”ballisti-
ske” algesten kan virke som slaghamre på 
bunden – med hvad der måtte være der af 
små ålegræsskud. Fraværet af ålegræs giver 
også bedre muligheder for etablering af bund-
fauna, som jo bioturberer sedimentet og blan-
der ålegræssets frø ned i en dybde, hvorfra de 
ikke kan spire.

Samtidig bliver økosystemet ofte domineret 
af måtte-dannende trådalger, som lægger sig 
over hvad der måtte være af tilbageværende 
ålegræs, hiver det op med rode og forårsager 
anoxiske forhold på grund af det høje organi-
ske indhold i bunden, hvilket blot forværres af 
eventuelle stigende vandtemperaturer på  
grund af den globale opvarmning.

Alle disse faktorer – bundens beskaffenhed, 
sten med alger, algemåtter og bioturberende 
bundfauna – har det været muligt at integrere 
i et modelværktøj, som i fremtiden vil gøre 
det muligt at vurdere i hvilke områder det vil 
kunne forventes at ålegræsset kan reetableres 
og nogenlunde med hvilken hast. Skulle man 
beslutte sig for at hjælpe ålegræsset på vej 
med udplantning eller – såning vil værktøjet 
også kunne vise hvilke områder man skal kon-
centrere sig om.

God læsning!

Søren Laurentius Nielsen & Mogens R. Flindt
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Ålegræs – og REELGRASS

Et ålegræsøkosystem under pres.


