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Naturlig bundvegetation på kystnær 
sand- og stenbund 
I kystvandene, på det lave vand, hvor til stræk
keligt med lys når bunden er bundfæstede 
planter de naturligt dominerende primærpro
ducenter. Hvilke planter eller alger der domi
nerer, afhænger af de fysiske forhold som 
ek sempelvis, om der er sandet eller stenet 
bund, graden af bølgeeksponering og vand
dybden. 

Ålegræs 
Blomsterplanter, såsom ålegræs, gror i den 
bløde sandbund i beskyttede bugter og fjorde 
eller langs åbne kyster, hvor bølgeeksponerin
gen er lav. Ålegræs hører til havgræsserne og 
er langt den mest udbredte blomsterplante i 
de danske kystvande. Ålegræs har et netværk 
af rodstængler og rødder, der gror nede i 
se dimentet og som ikke biddrager til fotosyn
tesen. De har derfor et relativt stort lyskrav og 

gror på lavt vand, ned til ca. 910 meter i de 
danske farvande. 

Blomsterplanterne i havet har, som plan
ter ne på land, blomster og frugtanlæg, hvor 
frøene dannes. Desuden har de rødder og 
karvæv, til intern transport af vand og næ
rings stoffer, og de har luftfyldet kanaler, der 
transporterer kuldioxid og ilt rundt i vævet. 

Makroalger
Makroalger, som populært kaldes tang, in
de holder klorofyl og laver fotosyntese, men 
har ikke rødder eller karvæv, der transporte
rer næringsstoffer. I stedet optager de næ
rings stoffer direkte fra vandet over de ydre 
overflader. Algerne har ikke frø som blomster
planterne, men formeres enten ukønnet fx 
ved fragmentering eller kønnet ved fusion af 
”gametceller”.

Hovedparten af makroalger gror på den 
hårde stenbund. Der findes mange forskellige 
arter af røde, brune og grønne alger der trives 
ved forskellig grad af eksponering og ved for
skellige niveauer af lys. Makroalger har fast
hæft ningsorganer, som binder dem fast til 
sten og klipper. De kan ikke sidde fast på blød 

sandbund og hård stenbund er altafgørende 
for tilstedeværelsen af alger. Algerne imødegår 
strømmen og bølgernes kræfter ved den 
stær ke binding til bunden og en fleksibel stilk 
med stor trækstyrke. 

Makroalger har udviklet en mængde for
skellige tilpasninger for at udnytte lyset. De 
vokser fra det lave vand med meget lys til det 
dybe vand, hvor kun en lille del af lyset når 
ned. Algens form og løvets struktur bestem
mer, hvor effektivt de fanger og udnytter 
lyset. Tykke læderagtige arter som blæretang 
har ofte det største lysbehov og gror på rela
tivt lavt vand. På dybere vand taber de grove 
og kraftige arter konkurrencen til arter med 
tynde bladplader, der udnytter lyset mere ef
fektivt. Skorpeformede arter har det tyndeste 
væv og stiller det mindste krav til lyset. De 
gror derfor på de største dybder. I Danmark 
finder vi skorpeformede alger ned til ca. 30 m 
dybde.

De forskellige krav til lyset og bundens be
skaffenhed samt deres forskellige evne til at 
modstå bølgepåvirkninger betyder at ålegræs 
og makroalger ofte gror forskellige steder. I 
de beskyttede fjorde og laguner er blomster
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planter naturligt mest dominerende, mens de 
ikke trives på eksponerede kyster med hård 
bund og dybere vand, hvor makroalgerne er 
de vigtige primærproducenter. 

I de frie vandmasser på dybder hvor lyset 
ikke når bunden, eller på lavt vand hvor der 
ikke findes bundvegetation på grund af dår
lige lysforhold, manglende stenbund eller 
uegnede bundforhold er planteplankton den 
dominerende primærproducent.

Ålegræs og makrolager er basis for 
god miljøtilstand
Bundplanter sikre stor biologisk diversitet og 
er et naturligt kystværn
Ålegræs eller store flerårige makroalger dan
ner med deres faste, oprette og grenede thal
lus 3dimensionelle strukturer, der fungerer 

bunddyrsarter, og mange med lang levetid. 
Disse samfund kan understøtte en stor pro
duk tion af bundlevende fisk og har stor be
tydning for biodiversiteten.

Desuden udgør de udbredte bestande af 
flerårige arter på både hård og blød bund et 
naturligt kystværn, fordi deres blade dæmper 
bølgernes bevægelser. Når bundplanterne føl
ger med vandets bevægelser i brændingen og 
bøjer for strømmen, dæmper de også vand
strømmens hastighed hen over bunden og 
formindsker erosionen af sedimentet. 

Bundplanter virker som lager og udsætter 
transporten af næringsstoffer og kulstof
Når planteproduktionen domineres af store 
alger og ålegræs (som i ”gamle dage”) bindes 
næringsstofferne i planternes biomasse og 
i store mængder langsomt nedbrydeligt 
dødt plantemateriale, der dermed ophobes i 
fjordbunden. I det de flerårige bundplanter 
investerer mere i strukturelle stoffer og ke
misk forsvar mod græsning, i sammenligning 
med planteplankton og enårige arter, sker 
nedbrydning af den levende plante og dan
nelsen af dødt organisk materiale langsomt. 
Havgræsser nedbrydes langsommere (halve
ringstid 35 dage) end makroalger (halverings
tid 17 dage, Banta et al. 2004), så mens de 
fler årige makroalger har en stor lagringskapa
citet i den stående biomasse, øger ålegræs 
lageret af kulstof i sedimentet (Duarte og 
Cebrian 1996). 

Når nedbrydning sker langsomt, bliver den 
tidsligt forskudt i forhold til produktionen. 
De lettilgængelige næringsstoffer tages derfor 
ud af det kredsløb, der er domineret af plank
tonalger, og hvor produktion og nedbrydning 
er tæt koblet i tid og næringsstofferne derfor 
løbende gøres tilgængelige igen. Plankton
kreds løbet får dermed mindre betydning. Så 
selvom de flerårige bundplanter ikke fjerner 
næringsstoffer, kan de forsinke en del af fri gi
velsen til tidspunkter på året hvor lys og an
dre faktorer end næringsstoffer bestemmer 
væksten af plankton.

 
Bundvegetation ilter bundvandet
Et lavt iltindhold i bundvandet fører til fri
gi velse af næringsstoffer fra havbunden og 
dermed opblomstring af planktonalger i over
fladelagene. Frigivelse af næringsstoffer fra 
sedimentet under iltsvind er særlig uheldig, 
fordi det typisk sker om sommeren, når 
plank tonalgernes vækst begrænses af lave af 
næringsstofkoncentrationer. 

Stenbund med makroalger er vigtig for ilt
forholdene i bundvandet i visse områder, idet 
makroalgerne vokser og producerer ilt, når 
der er tilstrækkeligt med lys. De sørger altså 

som fasthæftningsgrund, skjul og fødesøg
nings mulighed for mange små dyr og planter. 
Områder med bundplanter har derfor en stor 
rigdom af arter og en stor sekundær produk
tion sammenlignet med områder uden 
ve ge tation (Edgar et al 1994). Eksempelvis 
blev der på én ca. 30 cm høj plante af savtang 
(Fucus serratus) fundet 25.000 dyr fordelt 
på forskellige arter af fx snegle, muslinger og 
tanglopper (Hagerman 1966). Modsætningen 
er en sandbund eller mudderbund, hvor der 
afhængigt af stedet, findes typisk 1000 indi
vider fordelt på 40 arter dyr/m2.

I områder med bundplanter er det organi
ske stof i sedimentet domineret af langsomt 
omsætteligt plantemateriale som anses for at 
være basis for stabile fødekæder og dermed 
giver grobund for et fødenet med mange 

Bundvegetation i fjorde

Figur 1. I havet findes to forskellige typer store bundfæstede planter: Blomsterplanter som 
ålegræs (øverst), som er den mest almindelige plante på blød bund i danske havområder 
og makroalger som eksempelvis blæretang (nederst), som er den vigtigste store makroalge 
art i Kattegat-Østersø området. Foto: Peter Bondo Christensen.
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for at iltproduktionen sker ved bunden. Hvis 
der ikke findes sten eller de fjernes, er der in
gen fasthæftningsmuligheder for tangen, og 
iltproduktionen sker af plankton i vandsøjlen 
og bundvandet kan komme til at mangle den 
ekstra produktion af ilt, som tangen kunne le
vere. Ålegræs er også iltproducerende, men 
har ikke den samme vigtige betydning, da de 
vokser på lavt vanddybde over springlaget.

Historiske ændringer i forekomsten 
af bundvegetation
Siden midten af 1980’erne har vi i Dan
mark fokuseret på at reducere tilførslen af 
næringsstoffer for at forbedre kystvandenes 
miljøtilstand. Dette fokus og den aktive ind
sats har betydet, at tilførslen af fosfor og kvæl
stof til fjorde og kystvande er blevet redu ceret 
markant, men mod forventning er en tilsva
rende klar forbedring i vandmiljøet udeblevet. 
Når vandmiljøet ikke er forbedret, kan det 
hænge sammen med, at fjordene mangler det 
stabiliserende element, som større bundve ge
tation udgør. 

I de danske kystvande og fjorde var fore
komsten af større sten for år tilbage langt 
større. I omkring 200 år er der i disse far
van de drevet fiskeri efter sten til brug ved 
bygning af havnemoler og kystsikringsanlæg. 
Det skønnes, at der alene i de sidste 50 år er 
fjernet ca. 40 km2 sten fra stenrev i de åbne, 
indre farvande. Sten fra stenrev kan også blive 
fjernet ved fiskeri efter muslinger. For Lim
fjor den er det f.eks. vurderet, at der fra 1989 
til 2008 er fjernet 550.000 tons sten, skaller og 
små muslinger i forbindelse med skrabning 
efter blåmuslinger. Det svarer til, at der er 
fjernet ca. 1,5 km2 stenrev i Limfjorden.

Også ålegræs havde tidligere en meget 
større udbredelse. I 1930’erne blev ålegræsset 
ramt af en verdensomspændende sygdom 
’the wasting disease’, som slog størstedelen 
af bestandene i Danmark og det nordatlanti
ske område ihjel. Ålegræsset nåede nok aldrig 
den samme store udbredelse, før effekten af 
eutrofiering begrænsede udbredelsen.

Når balancen mellem planteproduktionen 
ændrer sig, så det ikke længere er bundplan
ter, men planteplankton i vandsøjlen der do
minerer, bliver det letomsættelige plankton 
basis for fødekæden i stedet for det langsomt
omsættelige døde organiske stof fra de fler
årige bundplanter. Dette fører til et skifte i 
sammensætningen af bunddyr der ændres fra 
at være domineret af store arter der æder 
dødt organisk stof til at være domineret af fil
tratorer som fx muslinger. Denne ændring 
har igen betydning for de højere led i 
fødekæden, se Figur 3.

Stenfiskeri, ålegræssyge og eutrofieringen 
af kystvandene i 1940  1980'erne er de mest 
sandsynlige forklaringer på at vi i dag mangler 
bundvegetationen som basis for en god mil
jøtilstand i fjordene og langs kysterne. 

 
Aktiv restaurering af  
bundvegetationen
Restaurering af bundvegetationen kan ses 
som et virkemiddel til at opnå et funktionelt 
velfungerende økosystem og en god miljøtil
stand i vores kystvande. Det er da også et af 
målene med et nyt forskningsprojekt der blev 
igangsat i 2013 (http://www.novagrass.dk). 
Projektet har sigte på udvikling af metoder 
til en rationel og storskala genopretning af 
ålegræsbestande. Inden skal der gennem en 

grundig screening findes frem til egnede om
råder og udvikles metoder til nem og effektiv 
vækst af frø og små planter til udplantning. 
Med udgangspunkt i resultaterne af projekt et 
kan en aktiv restaurering af ålegræsbe stan
de ne finde sted.

Gendannelse af stenrev til forbedring af  
iltforhold og miljøtilstand
Gendannelse af den hårde bund med ma
kro  alger kan potentielt også biddrage til at 
forbedre iltforholdene i bundvandet.

Iltsvind er et af de tydeligste tegn på en 
dårlig miljøtilstand. Iltsvind kan opstå når van
det lagdeles og udvekslingen af ilt mellem 
den øvre og den nedre vandmasse reduceres. 
Når hurtigt omsættelig biomasse som plank
tonalger nedbrydes under iltforbrug, redu ce
res iltkoncentrationen ved bunden indtil ef
ter årsstorme fejer ind over fjorden og skaber 
omrøring i vandet. Hvis iltkoncentrationen 
ved bunden går mod nul sker der en voldsom 
frigivelse af næringsstoffer som ellers tilbage
holdes i bunden, når den er veliltet. Frigivel
sen af næringsstoffer stimulerer planktonpro
duktionen og forringer lysforholdene.

Stenrev med makroalger, der etableres i 
områder med iltsvindsproblemer, kan anta ge
lig forbedre både ilt og lysforhold. Det kræ
ver, ud over at havbunden er stabil og kan 
bære større sten, at der er tilstrækkeligt med 
lys til en god iltproduktion. Iltproducerende 
makroalger kan forhindre eller forsinke frigi
velsen af næringsstoffer fra bunden og der
med indirekte forbedre lysforholdene. Den 
selvforstærkende effekt af en lokal iltproduk
tion vil forbedre lysforholdene over et større 
område og øge arealet, hvor makroalger kan 
gro. 

Når der ses bort fra opskyl på stranden vil 
stenrev med makroalger ikke fjerne næ rings
stoffer fra økosystemet, men fordi de flerårige 
makroalger nedbrydes langsommere end 
planteplankton, vil der være en tidsforskyd
ning mellem næringsstofforbrug (og iltpro
duktion) og frigivelse af næringsstoffer (og ilt
forbrug). En del af den produktion, der er 
opbygget om sommeren under iltproduktion, 
vil blive nedbrudt om efteråret, hvor vandet 
er omrørt og uden risiko for iltsvind. I denne 
periode er iltforbruget og den tilhørende næ
ringsfrigivelse af mindre betydning for mil jø
tilstanden.

I hvor stort omfang genetablering af hård
bundsområder med makrolager kan påvirke 
næringsstof, lys og iltforholdene i de om
kring liggende områder kræver iværksættelse 
af målrettede pilotundersøgelser med etable
ring af teststenrev. 

Bundvegetation i fjorde

Figur 2. De store flerårige tangplanter og ålegræs er levested for mange andre mindre alger 
og dyr. Foto: Richard Martin.
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Fokuseret indsats 
Danmark skal leve op til målsætningen i 
EU's vandrammedirektiv om god økologisk 
tilstand for alle vandområder. I mange år 
har fokus været på at reducere næringsstof
til førslen. Men den økologiske tilstand i de 
enkelte vand områder er et resultat af mange 
forskellige påvirkninger som eksempelvis 
bundforhold, muslingeskrab, klimaforandrin
ger og tilførsel af næringsstoffer. Når vi nu 
æn drer fokus fra en enkelt påvirkning (reduk
tion af næringsstoffer) til at have miljøets 
til stand som mål, bliver det nødvendigt at 

in kludere et bredt spektrum af påvirkninger 
og indikatorer, samt af viden om virkemidler 
til forbedring af miljøtilstanden.

Målrettet videnindsamling, udvikling af 
plan lægningsværktøjer og test af nye virke
mid ler som fx reetablering af ålegræs, etable
ring af stenrev, og dyrkning af kompensa
tions  afgrøder som tang og muslinger er 
nød vendige og kan udføres over en kort 
årræk ke. Det er vigtigt at aktiviteterne fra star
ten målrettes, så det sikres at resultaterne kan 
danne baggrund for fremtidige beslutninger 
og reguleringer. 

Veletablerede og sunde bestande af bund
vegetation er en forudsætning for at opnå en 
god miljøtilstand i vores fjorde og langs kyst
erne. Der er således gode argumenter for at 
gøre en aktiv indsats for at genetablere de for
hold, der er afgørende for, at de store tang
planter og ålegræs kan få fodfæste igen. 
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Figur 3. For 100 år siden var muslingebestanden lav i fjordene (bl.a. Limfjorden) – men 
med øget udledning af næringsstoffer fra spildevand og dræning blev bestandene mere 
end 20-doblet over 30 år (Limfjordskomiteen 1976, Varming 1987, Kristensen og Hoffmann 
2004, DMU og DTUAqua 2008, nederste figur). Edderfugle  (øverst) er en af de arter der 
er afhængig af muslinger som føde, og som derfor findes i stort antal, hvor produktionen af 
planteplankton er stor og derfor kan opretholde store muslingebestande. Edderfuglen var 
da også været i fremgang i Danmark i den samme periode. Fra en dansk ynglebestand på 
omkring 1.200 - 1.500 par i 1930'erne steg bestanden til omkring 26.000 par i 1990 og 2009 
(Desholm et al. 2002, Ekroos et la 2012). Bælthavet, især Storebælt og Femern Bælt har 
i mange år været et vigtigt spisekammer om vinteren for omkring 500.000 edderfugle fra 
Østersøen. Foto: Thomas W. Johansen.
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