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I sommerhalvåret vil man ofte kunne se op-
skyl af de hurtigvoksende tråd- og løvformede 
makroalger (herefter blot ’trådalger’) på 
stranden, og under vandoverfladen er det 
ikke unormalt, at se tætte måtter af disse 
alger dække store dele af bunden (se fig. 1). 
Måtterne udgøres ofte af ganske få arter, som 
er i stand til at udnytte en høj tilgængelighed 
af næringsstoffer til hurtig vækst. Grønalger 
fra slægterne Ulva, Cladophora og Chaeto
morpha samt brunalgerne vatalge (Ectocar
pus siliculosus) og dunalge (Pilayella 
lit toralis) er blandt de mest almindelige, 
men også andre arter, som de introducerede 
brunlig gracilariatang (Gracilaria vermicu
lophylla) og butblæret sargassotang (Sargas
sum muticum), danner tætte måtter i nogle 
områder. Når der er næringssalte og lys nok, 
kan sådanne alger akkumulere i mængder på 
mere end 500 g tørstof/m2 /1/. Ligeledes kan 
der nogle steder forekomme store tætheder 
af løsrevne flerårige alger som blæretang (Fu
cus vesiculosus) og savtang (Fucus serratus). 
Disse arter fæster sig ofte på små sten og skal-
ler, men når algen vokser i størrelse skal der 
ikke megen bølgebevægelse til førend både 
alge og substrat rives fri fra havbunden og 
skyller sammen i masseforekomster.

At masseforekomster af makroalger forrin-
ger ålegræssets levevilkår er efterhånden ble-
vet dokumenteret i både danske og interna-
tionale studier. De primære effekter af 
al ger ne kan deles op i tre mekanismer: Skyg-

ning, ændrede biogeokemiske forhold og me-
kanisk påvirkning. 

Skyggeeffekten 
Tilgængeligheden af lys har længe været iden-
tificeret som en af de vigtigste forklarende 
faktorer for ålegræssets dybdeudbredelse og 
produktion, men fokus har primært været 
på lyssvækkelsen i vandsøjlen som følge af 
planktonalgers eller uorganiske partiklers 
absorption og spredning af lyset (se desuden 
artiklen om lysforholdene under vand i dette 
nummer af Vand & Jord). Udskygning som 
følge af massive forekomster af trådalger kan 

potentielt have tilsvarende negativ effekt på 
dybdeudbredelsen, men deres tætte struktur 
i forhold til de lyssvækkende partikler i vand-
søjlen bevirker, at algemåtter desuden kan 
begrænse både overlevelse og spredning af 
ålegræs på lavt vand. 

Få centimeters dække af trådformede arter 
som krølhårstang (Chaetomorpha linum), 
vandhår (Cladophora sericea) eller dun-/vat-
alge (Ectocarpus/Pylaiella sp.) kan således 
reducere det tilgængelige lys med op til 50 %, 
og under 10 centimeters dække vil der blot 
være få procent tilbage til det underliggende 
ålegræs (se fig. 2) /2/. Udvoksede planter med 
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Figur 1. Masseforekomst af den enårige brunalge vatalge (Ectocarpus siliculosus), der lig-
ger som et sammenhængende tæppe hen over ålegræsvegetationen i Kalø Vig, september 
2011. (Foto: Jonas Ribergaard Rasmussen).
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lange blade vil række op over algedækket og 
på denne måde indfange en del af lyset, men 
korte skud og små frøplanter kan ofte være 
helt tildækkede af selv moderate algemæng-
der og er derfor mere udsatte /2/.

En reduceret lystilgængelighed betyder, at 
der er mindre energi til at drive fotosyntesen. 
Men eftersom omkostningerne til respiration 
er uændrede, fører dette i første omgang til 
en lavere vækst. Under perioder med kraftig 
skygning kan fotosyntesen være utilstrækkelig 
til at dække energibehovet til vedligeholdelse 
af væv og optag af næringsstoffer, og en del af 
ålegræssets energibehov må derfor dækkes 
ved mobilisering af kulstof-reserver fra rhizo-
merne. Denne negative kulstofbalance kan 
kun opretholdes i en begrænset periode, og 
ved længere tids skygning øges ålegræssets 
dødelighed, ligesom de overlevende skud vil 
være mindre og have færre ressourcer til rå-
dighed til at klare den mørke vinter.

Dårlige lysforhold betyder desuden, at en 
relativt større del af ressourcerne bliver brugt 
på at optimere lysudnyttelsen. Det sker pri-
mært ved, at ålegræsset danner længere 
blade, mens der så afsættes relativt færre res-
sourcer til udvikling af rødder og rhizom. 
Planten bliver derved dårligere forankret i 
sedimentet, hvilket især kan være et problem 
for små enkeltstående frøplanter (unge plan-
ter spiret fra frø i det indeværende år), der 
endnu har et ringe udviklet rodsystem.

Biogeokemiske forhold
Ud over at reducere lystilgængeligheden kan 
masseforekomster af makroalger ændre de 
biokemiske forhold omkring overvoksede 
ålegræsskud (se fig. 2). Den tætte struktur af 
algemåtter betyder, at der sker en begrænset 
udveksling af vandet inde i måtten. Og da 
der samtidig er høje rater af både fotosyn-
tese og respiration i måtterne dannes stejle 
gradienter i iltkoncentrationen afhængig af 
lysforholdene. I dagslys vil fotosyntesen ty-
pisk føre til en overmætning af ilt i de øverste 
lyseksponerede dele af måtterne, mens der 
i mørke ofte vil være lidt eller ingen ilt som 
følge af algernes respiration og det under-
liggende sediments iltforbrug. I meget tætte 
måtter er den fotiske zone kun få centimer 
tyk, og der kan i bunden af algemåtten opstå 
permanent iltfrie forhold (se fig. 3). Overgan-
gen mellem iltede og iltfrie områder i alge-
måtterne er afhængig af lysforhold, iltforbrug 
og vandgennemstrømning, men ligger ofte 
4-10 cm fra toppen af algemåtten. 

Under algemåtten påvirkes sedimentet ikke 
kun af de dårlige iltforhold, men også af en 
øget tilførsel af let nedbrydeligt organisk ma-
teriale i form af døde alger og sedimentation 

af partikler. Mængden af let omsætteligt or-
ganisk stof er derfor ofte højt i sedimentet 
under algemåtterne, hvilket giver en høj mi-
krobiel aktivitet og dermed et højt iltforbrug. 
Specielt sulfatreduktionen øges, og der er i 
laboratorieundersøgelser målt forhøjede kon-
centrationer af giftigt sulfid under algemåtter 
/4/. Både de dårlige iltforhold og ophobnin-
gen af sulfid i sedimentet forringer ålegræs-
sets vækstvilkår. Ilten bruges som elektronac-
ceptor i respirationen, så for at dække 
ener gi behovet i de underjordiske dele, er åle-
græsset afhængigt af en transport af ilt fra 

bladene i vandfasen til rødder og rhizomer i 
det iltfrie sediment. Denne transport sikres 
under normale forhold via passiv diffusion 
gennem luftvæv fra blade til rødder. I dagslys 
stammer ilten fra fotosyntesens iltproduktion, 
og om natten optages ilt fra vandsøjlen ved 
passiv diffusion. Et iltfattigt lag omkring de 
nedre dele af bladene kan dog hæmme tran-
sporten, da ilten bliver tabt til omgivelserne, 
og iltindholdet i rødder og rhizomer kan falde 
til kritisk lave værdier. Dette betyder, ligesom 
ved skygning, at planten må mobilisere kul-
stof-reserverne for at dække energibehovet. 
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Figur 2. En forenklet sammenstilling af de fysiske/kemiske forhold i ålegræsvegetation uden 
forekomst af trådalger og med masseopblomstring af trådalger. (Foto: Peter Bondo Chris-
tensen).

Figur 3. Teoretisk dybdefordeling af lys samt ilt-, sulfid- og ammoniumkoncentrationen ned 
gennem en tyk algemåtte midt på dagen.  Lys og ilt når ikke ned til sedimentoverfladen, 
og der dannes derfor et iltfrit lag, som begrænser ålegræssets ilttransport til rødder og rhi-
zomer. (Omtegnet efter /3/).
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Derudover kan det beskyttende ilt-skjold om-
kring rodspidserne ikke opretholdes, således 
at giftige reducerede forbindelser, så som 
sulfid, trænger ind i planten. Dårlige iltfor-
hold er således i sig selv skadelige for plan-
terne og fører til reduceret vækst og øget 
dødelighed selv efter ganske kort tids eks-
ponering (se også artiklen om eutrofiering og 
klimaforandring i dette nummer af Vand & 
Jord). Ligeledes er sulfid giftigt for planterne, 
og kombinationen af utilstrækkelig ilttilførsel 
og høje sulfidkoncentrationer i sedimentet 
har været forbundet med massedød af hav-
græsbestande /5/. 

Flere faktorer spiller dog en rolle for til-
standen i ålegræsbede overvokset af trådal-
ger. Risikoen for iltsvind og sulfidudvikling er 
naturligvis størst i tykke algemåtter og i om-
råder med organisk rigt sediment og ringe 
vandbevægelse. Men algemåtternes artssam-
mensætning kan også forventes at have be-
tydning, idet alger med fin struktur som f.eks. 
vandhår og vatalge danner tæt pakkede måt-
ter med mindre lys- og vandgennemtræng-
ning end arter som f.eks. den mere kraftigt 
grenende brunlig gracilariatang. Endelig vil 
temperaturstigninger give et højere iltforbrug 
både som følge af øget respiration i algemåt-
terne og en hurtigere stofomsætning i 
havbunden. 

Mekanisk påvirkning
De ugunstige vækstvilkår, skabt af trådalger-
nes skygning og dannelsen af iltfrie og re-
du cerede forhold i måtternes nederste lag, 
opstår, når ålegræsset er dækket af alger i 
længere perioder. Men også når de løsrevne 
algemængder bliver flyttet rundt af strøm 
og bølgepåvirkning, kan de være til gene for 
bundplanterne. 

Selv på forholdsvis vindstille dage kan der 
ske en kontinuerlig omrokering af algerne, 
idet små, tyndløvede og fint forgrenende 
arter som f.eks. søsalat (Ulva lactuca) og 
krølhårstang bliver mobile allerede ved 
strømhastigheder på 2-3 cm/s (se tab. 1 i boks 
1). Der skal større vandbevægelse til for at 
flytte rundt på løsrevne forekomster af de 
større og mere tyktløvede alger som brunlig 
gracilariatang og blæretang, men når de er i 
bevægelse, kan disse forholdsvis tunge arter 
til gengæld forårsage stor mekanisk skade. 
Specielt de små frøplanter, med deres be-
grænsede rodsystem, er i risiko for at blive 
trukket ud af sedimentet, når en algemåtte 
ruller hen over havbunden (se også artiklen 
om fysisk stress i dette nummer af Vand & 
Jord). 

Drivende algemåtter har, ud over den di-
rekte mekaniske påvirkning, desuden en indi-
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Boks 1
Et laboratorieforsøg har vist, at forskellige arter af almindeligt forekom-
mende alger sættes i bevægelse ved strømhastigheder på 2-11 cm/s 
/6/. Så snart algerne bevæger sig bliver der resuspenderet sediment, 
og sigtbarheden i vandet falder. Mængden af resuspenderet sediment 
afhænger af algens fysiske struktur og tilstedeværelsen af et eventuelt 
anker i form af fasthæftede småsten eller skaller, men varierede i for-
søget fra 10 – 178 mg/L (se tab. 1). Ved højere strømhastigheder blev 
algerne løftet fra bunden, og resuspensionen aftog (ca. 10 cm/s på fig. 
4), indtil strømhastigheden var høj nok til at sedimentets erosions-tær-
skel var nået (ca. 15 cm/s på fig. 4). Større fasthæftede arter, som blæ-
retang, kan via denne mekanisme ligeledes udgøre et problem. Disse 
hæfter ofte på mindre sten og skaller, og på et tidspunkt når algen en 
størrelse hvor opdriften kompenserer for vægten af den genstand, der 
udgør forankringen, og alge med anker bliver så slæbt rundt med vind 
og strøm.

For at undersøge hvor vidt denne algebetingede resuspension er et 
aktuelt problem under naturlige forhold, blev der regnet på, hvor ofte 
strømhastighederne overstiger de værdier, som kræves for at flytte al-
gerne. Odense fjord blev brugt som model, og det viste sig, at drift af 
alger kunne finde sted i op til 130 dage alene i løbet af vækstsæsonen 
fra maj til oktober, hvilket førte til reduceret lystilgængelighed i bestem-
te områder af fjorden.

Tabel 1. Kritisk vandhastighed som kræves for at få 5 forskellige arter af makroalger til 
at bevæge sig. Ligeledes angives mængden af resuspenderet sediment som følge af 
algens påvirkning på sedimentoverfladen, og effekten af dette resuspenderede sediment 
på lyssvækkelsen i forsøgsopstillingen.

Figur 4. Re-
suspenderet 
sediment som 
funktion af 
strømhastighed. 
Målt i strøm-
rende med 
søsalat (Ulva 
lactuca).

Makroalge
Kritisk vand-
hastighed 
(cm/s)

Resuspenderet 
sediment (mg 
tørstof/L)

Lys ved sediment-
overfladen (% af 
overfladelys)

Klotang 
(Ceramium rubrum)

2,6 12,5 42

Søsalat 
(Ulva lactuca)

2,6 10,2 49

Krølhårstang
(Chaetomorpha linum)

2,4 - 10 28 - 74 14 - 0,6

Blæretang 
(Fucus vesiculosus)

9,5 75 0,6

Brunlig gracilariatang 
(Gracilaria vermiculophylla)

11 178 0
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rekte effekt på ålegræsset. Når algerne flyttes 
rundt forstyrres sedimentoverfladen, og der 
sker en ophvirvling (resuspension) af fint 
bundmateriale, hvilket forringer lysforhol-
de ne i vandet og dermed ålegræssets vækst 
og dybdeudbredelse (se boks 1). 

Algemåtter er dynamiske
På steder med rigelige næringssalte og lys 
blomstrer de produktive enårige alger typisk 
op og henfalder flere gange i vækstsæsonen 
og med skiftende arter som dominerende 
islæt. Derudover har vind- og vejrforhold stor 
betydning for mængden af drivende alger, 
idet der som nævnt ikke skal megen vand-
bevægelse til førend algerne flyttes rundt. I 
en undersøgelse af trådalgers forekomst i to 
ålegræsbede fulgte vi dag til dag ændringer i 
dækningsgraden indenfor permanente 1 m2 
felter og fandt, at der indenfor blot 2 døgn 
skete mere end en fordobling af algernes 
dæk ningsgrad (fra 26 til 62 %) som følge 
af transport af alger fra andre områder /1/. 
Tilsvarende forsvandt store mængder af alger 
i løbet af få dage; specielt i perioder med 
megen vind. Men også i perioder, hvor den 
samlede mængde af alger var stabil, blev der 
flyttet rundt på algerne indenfor ålegræsbe-
det. Der var således en direkte sammenhæng 
mellem vindpåvirkning og antal felter med 
ændret algedække (se fig. 5). De store sving-
ninger i trådalger gennem en vækstsæson 
og de konstante bevægelser i måtternes 
placering, har betydning for i hvor høj grad 
levevilkårene for de enkelte ålegræsskud for-
ringes på grund af masseforekomster. Det 
er således ingenlunde enkelt at forudsige, 
hvor meget algemåtter svækker ålegræsset i 
naturlige bestande. 

Meget tyder på, at de massive forekomster 
af algemåtter i danske kystområder er på re-
tur. Gennem de sidste to årtier er dæknings-
graden af trådalger på lavt vand nemlig aftaget 
i takt med at udledningen af næringsstoffer til 
de danske kystområder er reduceret (se fig. 
6). Det markante fald forventes at forbedre 
ålegræssets vækstvilkår, men planterne rea-
gerer umiddelbart trægt på ændringerne, og 
høje tabsrater af nyetablerede frøplanter, der 
er ålegræssets primære mekanisme til hurtig 
genetablering, er desværre fortsat kendeteg-
nende for mange områder. Trods reduktio-
nen er masseopblomstringer også fortsat et 
almindeligt syn i næringsrige og beskyttede 
vige og fjorde, og de frit-drivende trådalger 
samles især i ålegræsvegetationen, der brem-
ser vandbevægelsen og derved fremmer 
ophobning af algemateriale /1/. Den redu ce-
rede næringsstofudledning ventes desuden at 
føre til en relativ større dominans af de tykt-
løvede makroalger, der på den hårde bund 
danner stabile, flerårige bestande. Men på 
steder hvor brunalger som f. eks. blæretang 
og savtang fasthæfter til småsten, vil disse 
arter kunne danne masseforekomster, idet de 
store alger nemt rives fri af havbunden og 
skyller sammen i bræmmer med stor meka-
nisk påvirkning til følge. Desuden kan andre 
forhold, som uegnede sedimenttyper, biotur-
bation og uklart vand medvirke til at hæmme 
udviklingen mod større udbredelse af åle-
græs. Og endelig er det forventeligt, at det 
tager tid for ålegræs at genetableres, idet 
frøspredning forudsætter nærhed til sunde, 
sammenhængende ålegræsbestande.
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Figur 5. Sammenhæng mellem vindhastighed og andelen af ek-
sperimentelle plots (1 m2), hvor der er sket en ændring i algernes 
dækningsgrad. Algernes dækningsgrad blev registreret med 1-3 
dages mellemrum i 50 permanente plots på lavt vand i Isefjorden i 
sommeren 2011.

Figur 6. Udvikling i  løstliggende algers dækningsgrad i indre danske 
farvande fra 1994 til 2010. Data er fra det nationale overvågningspro-
gram i 1-2 meters dybdeintervallet. (Foto: Jonas Ribergaard Rasmus-
sen).


