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Ålegræs

Udvikling af en dynamisk ålegræsmodel 
og GIS-værktøj

I REELGRASS-projektet er en eksisterende hydrodynamisk-økologisk 

model blevet forbedret og udvidet med stressfaktorer for reetable-

ring af ålegræs, som er en balance mellem ålegræssets vækst- og 

tabs processer. De fleste af tabsprocesserne, der enten ikke har været 

kendt eller ikke tidligere har kunnet sættes på formler, stammer 

primært fra REELGRASS projektets eksperimenter og feltmålinger.

Erik kock rasmussEn, Paula canal-
VErgEs & mogEns r. Flindt

Et af målene i REELGRASS-projektet var at 
forskningsresultaterne fra felt- og laboratorie-
studier skulle bruges til at parameterisere 
dy namiske modeller og datamæssigt under-
støtte både modellerne og Geografiske Infor-
mations Systemer (GIS). Feltkampagnerne 
blev derfor planlagt under hensyntagen hertil, 
så aktiviteterne indeholdt dynamiske studier 
dedikeret til at opnå forståelse af processerne 
som hindrer retableringen af ålegræs. Inten-
tionen var at skabe en række vidensbaserede 
værktøj, som med fordel kunne anvendes i 
miljøforvaltningen af vore fjorde og kystområ-
der. Værktøjet er arealbaseret, dynamisk 
og inkluderer de processer, som påvirker 
den generelle miljøtilstand og ålegræssets 
retableringsmuligheder. Herved skabes der 
økosysteminformation. 

I starten af projektet blev de dynamiske 
modeller testet. Ålegræs var allerede inklud-
eret i Mike 3D modellen som tilstandsvaria-
bel. Udviklingen i Ålegræs-biomassen simule-
res som en balance mellem vækst- og 
tabs-processerne. Her blev det klart, at mo-
del len fint kunne simulere ålegræssets bio-
masseudvikling som funktion af lyssvæk kel-
sen på dybere vand. Simuleringerne på lavere 
vand resulterede imidlertid i for stor vækst i 
ålegræsbestanden i f.eks. Odense Fjord. En 
god demonstration af, hvor vigtigt det er at få 
implementeret tabsprocesserne som hindrer 
retablering af ålegræs i denne komplekse 

Figur 1. Viser dybdeforholdene og de sparsomme ålegræsbede i Odense Fjord. Den ob-
serverede tæthed er angivet i %.

øko logiske model.
Modellen består af et 3D hydrodynamisk 

modul, som er koblet sammen med en økolo-
gisk model. Modellen har i forskellige varian-
ter været anvendt på en række udenlandske 
og danske fjorde og laguner /1-3/. Den økolo-
giske model indeholder følgende tilstandsvari-

able i vandet: Planteplankton (C, N, P, kloro-
fyl), zooplankton (C, N, P), opløste uorganiske 
næringssalte (NH

4
, NO

3
, PO

4
), let og svært om-

sætteligt opløst organisk stof (C, N, P), detri-
tus (C, N, P), ilt og svovlbrinte. På bunden be-
skriver modellen mikrobentiske alger, 
løst liggende etårige makroalger og flerårige 
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gekraft der skal til, for at algerne bliver mo-
bile, er så lille, at makroalgerne driver rundt 
alene ved tidevandskraften, hvilket jo er et 
dagligt fænomen /6/.

Disse mekanismer er introduceret i model-
len som tabsrater for de unge spirende åle-
græsplanter, som er fundamentet for retabler-
ingen. Tabsrater i forhold til sedimenternes 
forankringskapacitet er beskrevet som en 
positiv afhængighed af det organiske indhold. 
Herved simuleres de største tab af unge frø-
spirer i mudrede sedimenter med dårlig for-
ankringskapacitet. Tabsraterne er også gjort 
afhængig af resuspensionsfrekvensen og -styr-
ken. Simuleringsresultaterne af sedimentfor-
holdene ses i Figur 3, mens simuleringer af 
resuspensionsfrekvensen og de bundnære 
lysforhold i vækstsæsonen kan ses i henholds-
vis Figur 4 og 5. Som det ses resuspenderes 
40 % af fjordarealet dagligt, mens resuspen-
sionenfrekvensen er ugentlig-månedligt på 30 
% af arealet og kun de dybere områder har la-
vere frekvens. I områderne, hvor resuspen-
sion forekommer månedligt eller hyppigere 
er der dårligt retableringspotentiale. Kobles 
disse data med de bundnære lysforhold (Fi-
gur 4), kan det konstateres at lysforholdene 
er så ringe i de dybere dele af fjorden, at der 
heller ikke her er noget retablerings-poten-
tiale. 

Ålegræsmodel

makroalger fasthæftede på sten. Ålegræs 
skud tæthed og overjordisk biomasse samt 
ålegræs frøbank i sedimentet er inkluderet i 
modellen. I sedimentet (0-15 cm) inkluderer 
modellen beskrivelse af puljer af organisk stof 
(C, N, P), uorganisk fint sediment (θ <63 
μm), sulfid, porevandets indhold af NH4, NO

3
 

og PO
4
 samt PO

4
 adsorberet til oxideret jern. 

Modellen beregner bølgernes og strømmens 
kraftpåvirkning på sedimentoverfladen, hvil-
ket muliggør simulering af resuspension, sed-
imentation og transport af organisk samt uor-
ganisk fint sediment. Resuspensionen er 
vig tig for at kunne beskrive vandets turbiditet 
samt lysnedtrængningen til bundens planter. 
Muslingers filtration af planteplankton og su-
spenderet stof kan være ret betydelig i vores 
fjordsystemer, og er derfor inkluderet i mo-
dellen. Spredningen af ålegræs beskrives dels 
ved en vækst af ålegræsskud i en eksisterende 
vegetation samt produktion, spredning og 
spi ring af ålegræsfrø. Det er muligt at ud-
byg ge den økologiske model med nye til-
standsvariable og processer, ligesom allerede 
eksisterende tilstandsvariable kan påvirkes 
ved implementering af nye processer. 

De processer og forhold som har betyd-
ning for ålegræssets vækst og reetablerings-
evne og som er inkluderet i modellen, er præ-
senteret i boks 1. Nye processer er markeret 
med fed skrift. 

Modellerne er blevet kalibreret på Odense 
Fjord, hvor belastningsdata og resultaterne 

fra de intensive feltkampagner er benyttet 
som tvangsfunktioner og initialværdier. I Figur 
1 ses dybdeforholdene i Odense Fjord sam-
men med den tilbageværende ålegræsbe-
stand. Som det fremgår dækker ålegræsset i 
dag kun 1.6 km2 hvilket er 2.7 % af fjord area-
let. Den reducerede ålegræsdækning har 
skabt næring og rum til makroalger, som vok-
ser i hele fjorden. De opportunistiske næ-
ringssaltskrævende makroalger som Søsalat 
og Krølhårstang vokser tæt på kilderne, mens 
de mere marine arter (Blæretang og Savtang) 
har bredt sig i den ydre del af fjorden (Figur 
2). 

Mudrede bundforhold og drivende 
makroalger reducerer lysforholdene
Det er velkendt at lysforholdene i vore fjorde 
er ringe, og at disse er uændrede efter at 
nærings-stofbelastningen gennem de sidste 
20 år er reduceret. Dette er der flere årsager 
til: 1) sedimenterne er blevet mere mudrede 
og dermed er sedimentstabiliteten reduceret. 
Dette bevirker at der nu skal mindre strøm- 
og bølgebetingede kraftpåvirkning til at 
ud løse resuspension. 2) Endvidere er dæknin-
gen af ålegræs reduceret, så meget større 
bundarealer nu er eksponerede for strøm- og 
bølge-bevægelser. 3) Disse blottede sedimen-
ter ophvirvles, når drivende makroalger (Sø-
salat og Krølhårstang) skurer på havbunden 
/4,5/. Tærskelværdien for den strøm- og bøl-

Figur 2. Viser (A) den observerede dækningen af Fucus sp. som overvejende er Blæretang og Savtang i august 2009. Udbredelsen er 
størst i den nordlige del af Odense Fjord og (B) de opportunistiske grønalger, som overvejende er Søsalat, Krølhårstang, Rørhinde og Fedt-
møj, som vokser tæt på næringssaltkilderne der primært findes i den sydlige del af fjorden. Data er indsamlet i NOVANA-regi.
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Drivende makroalger hindrer  
retablering af ålegræs ved at øge  
tabet af ålegræsspirer
Brunalger, der er fastsiddende på sten, kan 
blive slæbt hen over sedimentet i situationer 
med strøm eller bølgebevægelser, hvis den 
samlede vægtfylde af sten plus alger kommer 
under 1,5 g/cm3. Sættes brunalgerne i drift 
i sensommeren og efteråret, hvor algernes 
biomasse er størst, kan de beskadige ålegræs-
spirene i en grad så de forsvinder /7,9/. 
Ste nene, som findes på bunden af vores 
farvande, er bragt hertil af isen under sidste 
istid. I bølge- og strømeksponerede områder, 
med en overvægt af sten på diametre mellem 
2-15 cm, vil dødeligheden af ålegræsspirer 
øges pga. fysiske skader. Via laboratorieforsøg 
har det været muligt at bestemme den strøm-
hastighed eller kritiske forskydningsspæn-
ding, der bringer en makroalge plus sten med 
kendt vægtfylde i drift. Kendes størrelsessam-
mensætningen og dækningsgraden af sten 
kan den arealspecifikke død af ålegræsspirene 
beskrives vha. en empirisk sammenhæng, der 
drives af forskydningsspændingen fra strøm 
og bølger samt biomassen af makroalger 
påhæftet stenene.

Ålegræsspirenes arealspecifikke dødsrate 
er målt i feltstudier kombineret med laborato-
rie-målinger af makroalgedrift i en strøm-
rende. Denne empiriske relation gælder for 
den ydre del af Odense Fjord, hvorfra der er 
registreringer af stendækning og stenstør-

medvirkende årsag at der i dag kun forekom-
mer yderst sparsom ålegræsvegetation på lavt 
vand i Odense Fjord (Figur 1).   

Sandorm begraver frøbanken.
Sandorm (Arenicola marina) lever i et 
u-for met rør i sandede sedimenter på lavere 
vand, hvor der er lys nok til, at mikroben-
tiske alger kan gro i sedimentoverfladen. 
Rørene er ty pisk 20-30 cm dybe. Sandormene 
ernærer sig ved at ”spise” overfladesedimen-
tet med mikroalger i den ene ende af røret 
og efterlade de velkendte spiralformede 
fækalier på sedimentet ved den anden ende 
af røret /7,8/. Sandormene påvirker ålegræs-
sets eta bleringsevne dels ved at begrave 
ålegræsfrøene og dels ved at trække små åle-
græsplanter ned i sedimentet. Sandormene 
sorterer sedimentet således at store partikler, 
herunder ålegræs frø, som de ikke kan spise, 
begraves under sandormenes gange. Da 
åle græsfrøenes spiringssucces reduceres 
kraftigt, hvis frøene begraves dybere 6 cm i 
sedimentet, medfører det, at ålegræs reeta-
bleringsevnen reduceres når et tidligere 
åle græsbed invaderes af sandorm. Tætheden 
af sandorm kan være så stor, at de fleste 
nyspirede ålegræsplanter trækkes ned i sedi-
mentet hvorved de dør. 

Både begravelsen af frø og små ålegræs-
planter er i modellen beskrevet som en funk-
tion af sandormebiomassen. Er denne kendt 
kan effekterne beregnes ud fra formelappa-

Figur 3. Viser sedimenternes organiske indhold som er en god indikator for sedimenternes 
forankringskapacitet. Sediment med lavt organisk indhold er tungere og mere velkonsoli-
deret mens et højt organisk indhold også indeholder meget vand og derved bliver mudrede.

Boks 1 – Vigtige processer i økologisk model af betydning for  
ålegræs vækst og reetablering
Processer markeret med fed er nye processer i modellen.
• Bølge- og strøm genereret resuspension af sediment. →  

Påvirker lysforholdene ved bunden, og dermed ålegræssets vækst.  
• Øget skygning pga. løst liggende makroalger i ålegræsvegetationen →  

Reducerer lysforholdene, og dermed ålegræssets vækst.
• Lavt iltindhold øger ålegræs dødelighed.
• Øget resuspension  pga. strøm- og bølgegeneret  bevægelser af 

løst liggende makroalger →
• Reducerer lysforholdene, og dermed ålegræssets vækst og udbre-

delse til dybere områder.
• Sandormenes begravelse af ålegræsfrø under spiringsdybden i 

sedimentet på ca. 6 cm→
Reducerer ålegræssets etableringsevne. 

• Øget dødelighed af ålegræsspirer pga. af drift af blæretang med 
sten →
Reducerer ålegræssets etableringsevne.

• Reduceret forankringsevne af ålegræs i mudret vandholdige 
sedimenter  →
Reducerer ålegræssets etableringsevne.

• Tab af ålegræsvegetation på lavt vand betyder mere sandet sedi-
ment på lavt vand og mere mudret sediment dybere vand.  →  
Invasion af sandorm på lavt vand, forringer forankringsevne på  
dybere vand.

relse. Den fundne empiriske relation er indar-
bejdet i den hydrauliske – økologiske model. 
Simulering af frøspire-dødeligheden i perio-
den fra medio maj til primo november er vist 
i Figur 6. Dødeligheden på vanddybder min-
dre end 1 m er typisk over 100 %, hvilket er 

Ålegræsmodel
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rater beskrevet i artiklerne i dette nummer af 
Vand&Jord. Modelmæssigt er kravet, at der er 
inddata på biomassen af sandorm. Dette er i 
modellen gjort simpelt ud fra modellens be-
regning af sedimentets glødetab, dvs. indhol-
det af organisk materiale. Således er den mak-
simale biomasse sat til 200 g vådvægt/m2 ved 
0.3 % glødetab og faldende til en lav værdi 
ved 3% glødetab. Tæt på åer hvor saliniteten 
er under 10 PSU er der ingen sandorm. Simu-
leringer af sandorms daglige begravelse af åle-
græsfrø kan ses af Figur 7.

Den simulerede begravning af ålegræsfrø til 
større dybde end de kritiske 6 cm i sedimen-
tet, er udtrykt som relativt tab af den lokale 
frøbank (%). Beskrivelsen af sandormenes 

bio masse er simpel og kan løbende forbedres 
f.eks. ved at inkludere biomassen af 
mikrobenthiske alger som styrende parame-
ter.

Ålegræs biomassens udvikling med 
og uden stressfaktorer.
I figur 8 vises de simulerede biomasser af 
åle græs medio august 2009, som var et år 
med en lav afstrømning fra land og dermed 
også en lav belastning af N og P næringssalte. 
Simuleringerne kom i ligevægtstilstand efter 
5 års beregninger. Startbiomassen var 4 g C/
m2 i hele fjorden. I den ene simulering var der 
”slukket” for ovennævnte stress-faktorer og i 
den anden simulering var alle stress-faktorer 

aktive processer. Som det ses er forskellene 
i de to simuleringer store, og sammenholdes 
de simulerede biomasser fra kørslen med 
aktive tabsprocesser med den observerede 
dækningsgrad i 2005 (Figur 1), passer den 
simulerede biomasse med målingerne, bort-
set fra en forhøjet biomasse i den østlige 
del af yderfjorden. Biomassens dækning ved 
beregningen med ”slukket” stressere ligner 
de målte dækningsgrader fra 1980’erne, /10/. 
Simuleringerne bekræfter altså at den mang-
lende retablering af ålegræs kan forklares 
ved, at retableringen af ålegræs er presset af 
ovennævnte tabsprocesser, som er større end 
ålegræssets realiserede vækst. 

GIS-analyse
Ved at introducere simuleringsresultaterne i 
MapInfo har det været muligt at beregne de 
arealmæssige effekter og konsekvenser af de 
individuelle tabsprocesser. Her har det været 
nødvendigt at vurdere tærskelværdiernes 
størrelse, altså hvornår tabene begynder at 
få negative konsekvenser for retableringen 
af ålegræsset. Med hensyn til hyppigheden 
af resuspension har vi vurderet, at de unge 
frøspirer ikke kan tåle at blive udsat for 
mere end månedlige resuspensioner. Hvis 
lysforholdene skal understøtte retableringen 
bør den gennemsnitlige lysintensitet i vækst-
sæsonens dagtimer ikke være lavere end 250 
μE m2/s. Sedimenternes evne til at forankre 
frøspirer er god, når det organiske indhold i 

Tabel 1. Odense Fjord GIS-analyse af et samlet areal på 60 km2, som viser presset på 
retableringen arealspecifikt for resuspension, lysforhold, forankringskapacitet, makroalge og 
sandorme- stress. De grå områder indikerer arealer, hvor retableringen er påvirket negativt.

Figur 4. Præsenterer den simulerede resuspensionsfrekvens pr. år i 
Odense Fjord. Som det ses foregår hovedparten af resuspensionerne 
på lavt vand, hvor der er forekomst af makroalger. Normale resuspen-
sioner, som fremkommer på baggrund af strømnings- og bølge-energi 
forekommer meget sjældnere og er ”synlig” oppe i den eksponerede 
nordøstlige del.

Figur 5. Viser den simulerede middellysintensitet ved bunden i 
vækstsæsonen i dagtimerne. Dårligst lysforhold findes i de dy-
bere områder i den nordlige del af fjorden og langs sejlrenden. 

Ålegræsmodel

Resuspension
Frekvens

Bundnære
Lysforhold

Sediment 
Org. Mat.

Makroalger 
Tab af spirer

Sandorm
Frøbegravelse

antal år-1 km2 µE m-2 s-1 km2 % km2 % km2 cm km2

>       0 16 >      0 19,1 >  0 18,7 >     0 37,7 >     0 44,6

>     12 11 >  125 11,5 >  1 11,0 >   10 3,5 >     3 2,3

>     52 10 >  250 11,5 >  2 7,6 >   25 4,3 >    6 6,3

>   200 8 >  400 10,5 >  5 13,4 >   50 6,1 >   20 6,0

> 3000 9 >  650 7,4 > 10 9,1 > 100 8,4 > 100 0,8

63% 51% 50% 31% 22%
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sedimentet er under 2 %. Ved højere organisk 
indhold svækkes planternes mulighed for 
at kunne ”holde fast” og frøspirerne bliver 
ekstra følsomme for bølge- og strøm-stress. 
Sandormes begravelse af frøbanken må ikke 
overstige 6 cm, da dette er tærsklen for, 
hvor langt ålegræsset kan spire op gennem 
sedimentet. Endelig bør makroalgepåført 
stress ikke resultere i frøspire-tab på mere 
end 10 % af årets retableringsvillige bestand. 
Resultaterne af det arealberegnede stress 
på retablerings-processen er præsenteret i 
tabel 1. Der foregår kritisk resuspension i 
63 % af arealet i Odense Fjord, mens både 
sedimenternes forankringskapacitet og de 
bundnære lysforhold er suboptimale i halvde-
len af fjorden. Det makroalge-inducerede 
frø spire-tab er for stort i knap 1/3 af fjorden, 
mens sandorm reducerer frøbanken i 22 % af 
arealet. Sammenlagt er retableringsprocessen 
påvirket på 216 % af fjordarealet – der er altså 
flere typer af stress som presser retableringen 
i de fleste områder. I Figur 9 er de enkelte 
stress-temaer ”stakket” i GIS og der, hvor 
man kan ”kigge” igennem alle lagene, er 
der intet pres på retableringen, som derved 
burde kunne realiseres. Ud af fjordens areal 
på 60 km2 er kun 2.4 km2 fri af stress i 2009. 
Hovedområderne som værktøjet har udpeget 
svarer til de større områder, hvor ålegræsset 
i dag vokser og forsøger at retablere sig. Det 
beregnede areal med retableringspotentiale 
er desværre meget lille. Så i Odense Fjord 
ser det ikke ud til at ålegræsset naturligt vil 

kunne sprede sig til nye arealer.
Værktøjet understøtter også dybgående 

systemanalyser, hvor komplekse kaskade-ef-
fekter undersøges. F.eks. kan vi nu konklu-
dere, at det er drivende makroalger, som ska-
ber dårlige lysforhold i fjorden. Drivende 
ma kroalger påvirker lysforholdene i Odense 
Fjord, og dårlige bundnære lysforhold result-
erer i en kritisk svækkelse af sedimentstabi li-
teten, som betyder endnu højere erosion-
srater og forværrede lysforhold. 

Som demonstreret ligger værktøjets for-
valtningsmæssige styrke i, at det er muligt at 
lokalisere områder, hvor der stadig er retable-
ringspotentiale, ligesom man kan identificere 
arealer, hvor ålegræssets retablering er min-
dre påvirket. Det er herved muligt at identifi-
cere fjordområder, hvor miljøtilstanden på 
den ene side ikke opfylder Vandrammedirek-
tivet, men hvor tilstanden kan forbedres, hvis 
den understøttes af en aktiv restaureringsind-
sats. Nye scenarier, hvor der simuleres imple-
mentering af diverse marine virkemidler som 
kan assistere retableringsfasen, er naturligvis 
også mulige. Sådanne scenarier vil blive gen-
nemført i det netop bevilgede NOVAGRASS-
projekt, hvor vi skal udvikle marine virkemid-
ler, som støtter retableringen af ålegræs. 
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Figur 6. Viser det simulerede makroalge-baserede tab af ålegræs-
spirer, som er dominerende på smult vand, hvor lysforholdene el-
lers understøtter retableringen af ålegræs. I de rødlige områder er 
frøspire-tabet så stort at retablering ikke er mulig.

Figur 7. Viser sandormens frøbegravelses-effekt i fjorden. Kun i 
områder med blå farvenuancer er der potentiale for retablering. I 
de rød-gule områder er sandormens frøbegravelse så dyb at reta-
blering ved frøproduktion og opvækst af nye spirende skud ikke er 
mulig.
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Figur 8. Viser to simuleringer. I venstre figur er der ”slukket” for samtlige stress-processer undtagen de almindelige lysforhold, hvor lys-
svækkelsen er afhængig af vandets egen farve, koncentrationer af: planteplankton, partikulært materiale (organisk og uorganisk) samt 
opløst organisk materiale. I højre figur er alle stress-processer aktive og sammenligningen illustrerer den massive effekt de nyligt erkendte 
stress-faktorer har på retableringen af ålegræs.

Figur 9. Præsenterer GIS-værktøjet. Hvert GIS-tema, som påvirker retablerings-processen, 
består af steds-specifikke arealer. I hvert lag er hele fjord-arealet dækket af polygoner med 
beregnede eller målte værdier som har effekt på ålegræssets retableringsproces. Søger 
man igennem alle GIS-lagene uden at finde kritiske stressforhold har området potentiale for 
retablering.

Ålegræsmodel


