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Ålegræs i Danmark og  
REELGRASS projektet

For 100 år siden var tætte ålegræsenge overalt langs de danske kys

ter med til at sikre høj biodiversitet, klart vand og en stabil havbund. 

Men i 1932 udbrød en svampesygdom, som udløste massedød hos 

ålegræs. I perioden efter 1950 og frem til 1980’erne voksede eutro

fie  ringen og begrænsede efterhånden plantens udbredelse til under 

25 % af den oprindelige dækning til stor skade for kystvandenes 

øko logiske kvalitet. På trods af mere end 20 års reduktion af næ

rings  stofudledningen har ålegræsset endnu ikke genvundet fordums 

styr ke, tværtimod. I det strategiske forskningsprojekt – REELGRASS  

har vi undersøgt, hvad der begrænser retableringen af ålegræs og 

den tilknyttede gode økologiske kvalitet i kystvandene.

Mogens Flindt, dorte Krause-Jensen 
& KaJ sand-Jensen

Ålegræssets rolle
Ålegræs og andre havgræsser danner havets 
enge, som spiller en nøglerolle i kystvandenes 
økologi. De har en høj produktion og oplag
rer kulstof og næringsstoffer i havbunden. 
I ålegræsengene lever en mangfoldighed 
af smådyr og fisk. Planterne skaber også et 
naturligt kystværn ved at dæmpe bølgeslaget 
og holde på havbunden. De øger endvidere 
bundfældningen af partikler og bidrager der
med til at holde vandet klart til gavn for deres 
egen vækst og udbredelse/1/. Danmarks ud
strakte lavvandede kystvande med blød, san
det bund, middelhøj saltholdighed og typi ske 
sommertemperaturer omkring 20 grader 
by der fra naturens hånd på særdeles favorable 
betingelser for ålegræs. 

For 100 år siden var der da også tætte åle
græsbestande overalt i de indre danske 
farvande fra ganske lavt vand og ned til 56 
meters dybde i fjordene og helt ned til 810 
meters dybde i det klare vand i Kattegat og 
Bælthavet /2/. Datidens havbiologer vur
derede, at ålegræsset dækkede 6726 km2 af 

havbunden og producerede omkring 8 millio
ner ton tørstof om året, hvilket var 4 gange 
mere end datidens produktion af ager og 
enghø /3/. Men i begyndelsen af 1930’erne 
dræbte en svampesygdom 90 % af ålegræsset, 
og først i løbet af 50’erne og 60’erne blev en

gene retablerede dog uden fuldt ud at nå for
dums udbredelse /4/. Fra begyndelsen af 
1950’erne og de næste 30 år frem steg eutro
fie ringen af kystvandene, fytoplanktonet 
blomstrede op, gjorde vandet uklart og skyg
gede ålegræsset bort, så den nøgne havbund 

Figur 1. Strukturen i REELGRASS-projektet, som viser de forskellige arbejdspakker 
(WP’ere) og dermed hovedfokus. 
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bredte sig. Ålegræsset blev efterhånden be
grænset til spredte bevoksninger i smalle bæl
ter på lavt vand /5/. 

Man siger, at de kystnære økosystemer un
dergik et regimeskifte. Mens planteproduktio
nen tidligere især udgjordes af ålegræs og 
mikroskopiske alger på havbunden, stod 
vand søjlens planteplankton nu for det meste 
af produktionen, mens ålegræs og bundens 
mikroalger forsvandt. 

Ålegræs som miljøindikator og  
Reelgrass-projektet
Ålegræs bruges som en central indikator 
for kystvandenes økologiske kvalitet af to 
grunde. Ålegræsset reagerer på øget nærings
tilførsel og uklart vand med nedsat udbre
delse. Samtidig er ålegræsset som nævnt vig
tig for den samlede biodiversitet og de fysiske 
forhold i kystvandene. Ålegræs er heller ikke 
passiv deltager i reguleringen; tværtimod 
vil tilbagegang i bestandene medvirke til at 
forværre bundens stabilitet, gøre vandet mere 
uklart og øge bestandenes tilbagegang yder
ligere /6/. Den modsatte selvforstærken de 
effekt vil optræde, hvis bestandene igen 
breder sig. 

Det nationale overvågningsprogram har 
derfor fulgt udviklingen i ålegræssets udbre
delse tæt siden 1989. Det er bemærkelsesvær
digt, at ålegræsset på landsplan ikke indtil nu 
har udviklet tættere bestand og ej heller har 
bredt sig ud mod dybere vand på trods af 
nedsat næringstilførsel. Tilsyneladende eksi
sterer der mekanismer, som fastholder kyst
vandene i en ugunstig tilstand og begrænser 
ålegræsforekomsten. Overvågningen viser, at 
vandet langs kysterne ikke systematisk er ble
vet mere klart, at hyppige iltsvind fortsat fore

kommer, og det er vigtige grunde til, at åle
græsset ikke breder sig /7/.

Med EU’s Vandrammedirektiv blev ålegræs 
en endnu vigtigere parameter for at vurdere 
fjordes og kystvandes økologiske tilstand. Åle
græs blev udvalgt som nøgleparametre i for
ventning om, at det ville øge udbredelsen ved 
reduktion af næringsstoftilførslen og dermed 
fungere som en god miljøindikator både før, 
nu og frem i tiden. Men fremgangen skete 
som nævnt ikke. Tværtimod er ålegræsbestan
dene i mange områder i fortsat tilbagegang 
mere end 20 år efter, at vandmiljøplanerne 
blev gennemført. Samtidigt forstod man ikke 
årsagerne til den manglende retablering af 
ålegræsset i områder, hvor vandkvaliteten var 
forbedret. Da ålegræsset bidrager med så 
vigtige økosystemtjenester, er det vigtigt, at 
planten igen kan opnå fordums udbredelse. 
Det var derfor også afgørende at undersøge, 
hvilke flaskehalse der forhindrer retablerin
gen. I 2007 bevilgede Det Strategiske Forsk
ningsråd 10,5 millioner kr. til sådanne under
søgelser i REELGRASS projektet med forskere 
fra SDU, KU, AU, RUC, DHI samt Naturstyrel
sen Odense. 

I projektets arbejdspakker indgik ålegræs
sets historiske udvikling og rolle i økosyste
met (Figur 1). Men vi havde selvfølgelig fokus 
på de bagvedliggende mekanismer, der 
kun ne forhindre ålegræssets fremtidige reta
blering nemlig: dårlige lysforhold /8/, tilbage
vendende iltsvind/9/, dårlig rodfæste i den 
mudrede havbund, som eutrofiering frem
me de og ganske særligt de fysiske tab i be
standene på lavt vand, som skyldes transport 
og omlejring af mudder, sand, grus og sten 
fra bunden /10/. 

Ålegræssets udviklingshistorie
Limfjorden har været landets vigtigste basti on 
for ålegræs. Her har man estimeret, hvordan 
kvælstoftilførslen og fordelingen af plante
produktionen ændrede sig i løbet af 100 
år fra 1900 til 2000 (Figur 2, /5/). I år 1900 
havde ålegræs sin maksimale udbredelse og 
produktion i Limfjorden. Efter ålegræssygen 
i 1930’erne faldt ålegræssets udbredelse og 
produktion til en tiendedel af den oprinde
lige. De bundlevende mikroalgers produk
tion steg på den blottede havbund, mens 
fytoplanktonets produktion var nogenlunde 
uændret, og den samlede produktion af alle 
plantekomponenter vurderes at have været 
markant lavere end i år 1900. Frem mod 
1980’erne firdobledes kvælstoftilførslen til 
Limfjorden, fytoplanktonets produktion 
i vandsøjlen blev 23 gange større og var 
nu den vigtigste plantekomponent, mens 
produktionen af ålegræs og mikroalger på 
bunden begrænsedes af fytoplanktonets skyg
ning. Frem mod år 2000 er kvælstoftilførslen 
og fytoplanktonets produktion faldet, men 
ålegræsset har ikke genvundet det tabte.

Det var situationen i Limfjorden, men åle
græssets udvikling varierer betragteligt mel
lem de forskellige danske farvande. Et nær
mere studium af de forskellige 
ud vik lingstendenser kan derfor hjælpe med 
at forstå, hvilke forhold der kan bidrage til 
enten en gunstig udvikling eller en uændret 
dårlig tilstand for ålegræsset. Tyve områder 
med ubrudte målinger siden 1989 viser, at 
ålegræsset blot har øget dybdeudbredelsen i 
to områder, men har haft en uændret udbre
delse i syv og har reduceret udbredelsen mod 
lavere vand i elleve områder (Figur 3, /7/). 
Van det er blevet mere klart i blot ét af de tyve 
områder, mens det endnu ikke har ændret sig 
eller er blevet mere uklart i de resterende nit
ten. Det typiske billede er, at dybt voksende 
ålegræsbestande i områder med klart vand 
har været stabile eller i fremgang, mens be
stande begrænset til lavt vand i områder med 
uklart vand ofte udviser tilbagegang (Figur 3). 
Resultaterne viser tydeligt, at vandets klarhed 
sætter grænsen for ålegræssets dybdeudbre
delse. Men samtidig varierer sammenhængen 
mellem dybdeudbredelsen og sigtdybden 
mellem områderne, så andre forhold end 
vand ets sigtdybde bidrager til at bestemme 
dybdegrænsens beliggenhed. Hvad er det for 
forhold? 

Vores analyse viser, at ålegræsset vokser 
dybere i forhold til sigtdybden i områder med 
stor dybdeudbredelse sammenlignet med 
om råder med lav (Figur 4, /7/). Ålegræssets 
lyskrav er dermed tilsyneladende størst i om
råder med begrænset dybdeudbredelse. Det 

Figur 2. Langtidsændringer i bruttoprimærproduktion på en standard kvadratmeter af Lim-
fjorden gennem 100 år. Bruttoprimærproduktion er estimeret for havbundens primærprodu-
center: ålegræs, makroalger og mikroalger samt for fytoplankton i vandsøjlen. Gentegnet 
efter /5/.
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ned i bølgeslaget, så stenene som en slag
hammer smadrer ålegræsset og skaber store 
huller i vegetationen. Frøplanter i kanten 
eller uden for bevoksninger forsvinder også 
ved fysisk ødelæggelse, mens de overlever, 
hvis de beskyttes mod fysisk overlast inde i 
pleksiglaskamre.

Efter ålegræssets forsvinden fra kyst van
de ne har makroalger haft mulighed for at 
blive mere hyppige, og eksponeringen af den 
tidligere beskyttede havbund har blotlagt 
sten, som blandt andet blæretang vokser på 
/4/. Så risikoen for fysisk ødelæggelse – di
rekte pga. strøm og bølger og indirekte pga. 
drivende makroalger er øget i takt med, at 
ålegræsbestandene er reducerede, og det fy
siske miljø er blevet barskere /10, 11/.

Et forhøjet indhold af fint partikulært orga
nisk stof fra bundfældet, dødt fytoplankton i 
beskyttede afsnit af kystvandene har kunnet 
øge bundens vandindhold, gjort den mere løs 
og dermed øget risikoen både for ophvirvling 
og tab af rodforankring (SandJensen med fl., 
upubl.). Vores forsøg viser, at det tager årtier 
før denne ophobede pulje af fint organisk stof 
er nedbrudt og forsvundet, selv hvis der ikke 
tilføres nyt organisk stof fra den fortsatte 
plan teproduktion /12/. I forvejen er akvatiske 
sedimenter meget mindre kohesive end jord 
og tilbyder derfor dårligere rodfæste. Akva
tiske mineralske sedimenter af ler eller sand 
er typisk henholdsvis ti og fem gange mere 
kohesive end sedimenter af fint partikulært 
organisk stof /13/. Da rodforankringen stiger 
proportionalt med rodarealet og kohesionens 
størrelse, vil forankringen falde mindst femti 
gange fra et fast mineralsk til et flokkuløst or
ganisk sediment, som påvist ved eksperimen
ter (Flindt og SandJensen, upubl.). 

Risikoen for at bundstrømmen hvirvler 
bunden op bliver mindre, hvis lyset når bun
den, og der udvikles et stabilt samfund af mi
kroalger, som udskiller slimstoffer, der kitter 
bundpartiklerne sammen /10, 11/. Denne me
kanisme er dog udelukkende knyttet til de 
allerøverste mm af bunden og påvirker ikke 
ålegræssets rodfæste. 

Større fysiske tab begrænser både muligh
ederne for at bevare de oprindelige bestande 
og øge bestandenes udbredelse på såvel dybt 
som lavt vand, fordi rekrutteringen med frø 
fra de eksisterende bestande bliver helt util
strækkelig til at vedligeholde de eksisterende 
bestande og til at etablere nye /14/. Når åle
græsbestandene er små, er de samtidigt fysisk 
mere udsatte for den maksimale påvirkning 
ved kanten af bestandene, og de kan heller 
ikke forhindre ophvirvling af skyggende 
bund materiale og effektivt bremse de ma kro
alger, der fra kanten driver hærgende ind 

kan næppe skyldes, at sigtdybden fejlvurderer 
de faktiske lysforhold. Tværtimod vil lav sigt
dybde og lav dybdeudbredelse typisk være 
led saget af mange partikler i vandet, som ska
ber stor spredning af lyset, hvorfor en højere 
procentdel af lyset ved overfladen (typisk 15
20 %) når ned til sigtdybden, mens procentde
len er lavere, når der er få partikler i vandet, 
og sigtdybden er høj /8/. Ålegræsbladenes 
evne til at strække sig 2040 cm op i vandet fra 
bunden, så de kommer op i mere lys, spiller 
også en større rolle ved en dybdegrænse på 2 
m frem for 6 m, så det kan heller ikke forklare 
mønstret, tværtimod. Det er mere sandsynligt, 
at ålegræsset i områder med lav sigtdybde og 
lav dybdeudbredelse simpelthen kræver mere 
lys for at kunne kompensere for større fysiske 

tab pga. strøm, bølger og transport af bund
materiale, inklusive sten og større alger. 

Fysiske tab af ålegræs
Detaljerede studier i Odense Fjord og under 
kontrollerede forhold i strømrender viser 
be tydelige fysiske tab af ålegræs ved øgede 
strømhastigheder over bunden /10, 11/. 
Tabene forstærkes af løsrevne makroalger, der 
går i drift, ruller hen over bunden og trækker 
ålegræs op med rode. Tabene i felten bliver 
særligt voldsomme, når skud af blæretang 
fæstet til sten bliver så store, at opdriften fra 
deres flydeblærer trækker stenene fri af bun
den, så de driver ind gennem ålegræsengene 
og trækker dybe furer i sandet. Stopper de 
inde i bevoksningerne, kan de hoppe op og 

Figur 3. Ålegræssets maksimale dybdeudbredelse som funktion af sigtdybden i 20 danske
Kystområder gennem perioden 1989-2011. Områderne er grupperet efter, om udviklingen 
i ålegræssets dybdegrænse siden 1989 er karakteriseret ved fremgang (grøn), uændret 
tilstand i sammenhæng med uændret sigtdybde (blå) eller tilbagegang i områder med 
forbedret sigtdybde (lilla), uændret/tendens til faldende sigtdybde (orange) eller faldende 
sigtdybde (brun). Gentegnet efter /7/.
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gen nem bestandene /6/. Ålegræsset er havnet 
i en ond cirkel. 

Ålegræs er samspilsramt 
I økologiske systemer virker mange meka
nismer og processer sammen og på samme 
tid. For ålegræssets vedkommende påvirkes 
tilvæksten især af lyset og tabene især af meka
niske forstyrrelser og iltsvind, så de mekanis
mer har vi undersøgt nærmere. 

Lyssvækkelsen i vandsøjlen reguleres både 
af partikler, der øger spredning og lysvejen, 
og opløst farvet stof og fytoplanktonets pig
menter, der absorberer lyset /8/. Kontinuer
lige målinger af fotonmængden giver et meget 
bedre billede af lystilgangen til fotosyntesen 
og må implementeres som standard i fremti
den til afløsning for spredte målinger af sigt
dybden, som ikke har en entydig sammen
hæng med de faktiske lysforhold /8/.  

Iltsvind i vandmassen i vindstille perioder 
påvirker ålegræssets overlevelse, idet planten 
forsynes med ilt enten fra bladenes fotosyn
tese i lys eller fra vandet via bladoverfladerne. 
Fra bladene transporteres ilten ned til jord
stængler og rødder /9/. Plantens overlevelse 
falder med længere iltsvindsperiode og med 
højere temperatur, som øger iltforbruget til 
respiration. Ved 30 grader overlever planten 
iltsvind i blot 24 timer. Langvarigt iltsvind i 
stille varme sommerperioder udgør derfor et 
farligt stress, som kan forventes at stige, hvis 
de globale temperaturstigninger fortsætter, 
med mindre at yderligere reduktion af næring
stilførslen kan kompensere og mindske pro
duktionen af organisk stof, som skal nedbry
des. Ålegræssets vækst i vinterhalvåret kan 
omvendt nyde godt af de højere temperatu
rer. Under varmere betingelser i fremtiden er 
det også muligt, at nye havgræsarter kan ind
vandre fra syd.

På baggrund af de fortsatte betydelige fy

siske tab og den nedsatte rekruttering fra de 
indskrænkede ålegræsbestande er der grund 
til at overveje opfølgende initiativer, der både 
kan mindske mekaniske forstyrrelser ved 
trawlfiskeri, muslingeskrabning, uddybning af 
sejlrender og klapning af bundsediment, og 
direkte hjælpeforanstaltninger i form af 
spredning af frø i områder, hvor vækstpoten
tialet findes, men rekrutteringen halter efter 
/6/. En større undersøgelse af den dominer
ende kransnålalge i den sydvestfinske skær
gård viser, at netop kombinationen af eutro
fie ring og øget mekanisk forstyrrelse kunne 
forklare artens historiske tilbagegang /15/. En 
omfattende undersøgelse i VestVirginia viser, 
at ålegræsbestandene faktisk med succes kan 
retableres og forbedre lysforholdene og væk
sten yderligere ved at stabilisere bunden /14/.

For at tage hensyn til samspillet af økolo
giske faktorer er der udviklet en suite af nye 
dynamiske modeller og GIS værktøjer i Reel
grassprojektet, som forhåbentlig kan bidrage 
til en bedre forvaltning af kystvandene /16/. 
Fokus i dette modelarbejde har også været på 
tilstandsanalyse med henblik på ålegræsreta
blering. Alle de fundne mekanismer og pro
cesser, som hæmmer ålegræssets retablering, 
er indbygget i modellerne, mens GISværk
tøjet gør det muligt at analysere processerne 
meget arealspecifikt i de forskellige afsnit af 
de undersøgte områder. I modellerne er det 
endog muligt at inddrage bunddyrenes betyd
ning for frøenes overlevelse og spiring /10/.

I de efterfølgende artikler kan man læse 
nærmere om udvalgte studier fra Reelgrass
projektet.
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Figur 4. Ålegræssets lyskrav som funktion 
af ålegræssets dybdeudbredelse i 20 for-
skellige områder. Lyskravet er udtrykt som 
dybdegrænsen divideret med sigtdybden 
og beregnet som gennemsnit for perioden 
1989-2011. Baseret på data fra /7/.


