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Storskala-transplantation af ålegræs – 
metoder og perspektiver

SDU har igennem en årrække koordineret undersøgelser af den 

manglende genetablering af ålegræs i vores fjorde (REELGRASS) og 

arbejdet med udvikling af genetableringsmetoder på stor skala (NO-

VAGRASS). I 2017 begyndte SDU storskala-transplantationer af åle-

græs, hvor formålet var at undersøge den tidslige udvikling i ålegræs-

sets mange økosystemtjenester. Disse er fulgt samtidig med 

skudtæthederne i de nyanlagte ålegræsbede, hvor der har været 

fokus på den vækstbaserede næringsstoftilbageholdelse i ålegræs-

bedene, samt udviklingen i fødekædestrukturer i dyresamfundet. 

Indledning
Ålegræs er en vigtig plante i vores fjorde og 
kystområder, og den anvendes som indikator 
for miljøtilstanden i den danske forvaltning 
af EU’s Vandrammedirektiv. Dette skyldes at 
veletablerede ålegræsbestande udfører vigtige 
økosystemtjenester ved at reducere kystero-
sion og hindre resuspension af sedimenter 
(Lillebø et al. 2011), sikre et mere alsidigt 
dyreliv (f.eks. orme, bløddyr, krebsdyr, fisk 
og fugle)(Duffy 2006), samt optage nærings-
stoffer, der herved bliver utilgængelige for 
lys svækkende planteplankton og hurtigt 
voksende makroalger (Romero et al. 2006). 
Disse tjenester er imidlertid afhængige af 
ålegræssets udbredelse og trivsel, da det er 
planternes tilstedeværelse og biomassetil-
vækst som er afgørende. 

Ålegræsbestandene i Danmark er efter 
mange års tilbagegang imidlertid ikke naturligt 
genetablerede selvom, der de sidste 20-30 år 
er sket et markant fald i næringsstofbelastnin-
gen (Flindt et al. 2011). SDU har derfor koor-
dineret en række projekter for at afklare år-

sager til den manglende naturlige 
gen  etablering af ålegræs og efterfølgende at 
udvikle metoder til genetablering på stor 
skala. Det mest oplagte var at gennemføre re-
staureringerne ved udsåning af høstede frø i 
områder, hvor miljøtilstanden var til freds stil-
lende. Dette blev forsøgt i NOVAGRASS-pro-
jektet (2013-2018), hvor der blev sået 20.000 
frø på 3 lokaliteter i Odense Fjord med for-
skellige fysiske og eutrofieringsmæssige for-
hold. På trods af at frøenes spiringsevne var 
høj (60%), lykkedes det blot 4 årsskud at spire 
frem, og disse var endda kunstigt beskyttede 
mod pres fra bølger og drivende makroalger. 
De resterende frø blev før spiringen i foråret 
skyllet væk fra lokaliteterne af efterårets og 

vinterens hårde vejrforhold. 
Disse projekter viste tydeligt, at genetable-

ring af ålegræsbestande i stedet må foregå ved 
transplantation af ålegræsskud høstet fra 
endnu eksisterende moderbede i nærområ-
derne. Til dette formål blev en række trans-
plantationsmetoders anvendelighed under-
søgt: 1) Transplantation af skud med 
rod  stængel, hvor skuddene blot blev trykket 
ned i sedimentet uden forankring. Her var re-
sultaterne entydige, idet alle de transplante-
rede skud blev tabt i løbet af meget kort tid. 
Enten var sedimenternes forankringskapacitet 
svækket, eller der var for meget omlejring af 
overfladesedimentet, hvorved planterne blev 
trukket op af sedimenterne, inden de kunne 
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Figur 1. Forankring af transplanterede ålegræsskud med bambuspinde og jernsøm.
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rodfæste sig selv. 2) Transplantation af åle-
græsskud, hvor rodstænglen af hvert enkelt 
skud blev fastholdt af bambuspinde. Denne 
metode virkede fint, men var dog arbejdstung. 
3) Transplantation af ålegræsskud hvor de en-
kelte skud var monteret på jernsøm. Denne 
metode fungerede også fint, og her kunne 
dykkertiden i vandet afkortes ved at frivillige 
på stranden forinden monterede skuddene på 
søm (citizen science). De sidste to metoder 
(Figur 1) blev efterfølgende valgt til de første 
test af storskala-transplantationer.

Test til lokalisering af egnede  
områder
Der blev først udviklet en testmetode for at 
lokalisere egnede områder med tilstrækkelig 
sedimentstabilitet og højt vækstpotentiale til 
storskala-transplantationer. Horsens Fjord 
blev i foråret 2017 udvalgt til dette formål. 
Efter forstudier af luftfoto og feltbesigtigelser 
blev der anlagt små test-transplantationer på 
4 lokaliteter langs fjorden – fra Horsens by 
og ud til den ydre rand (Figur 2). Alle test-
stationer blev anlagt på 1,2-1,5 m vanddybde, 
så de transplanterede skud havde gode lys-
forhold. Der blev på hver lokalitet anlagt tre 
kvadrater på 1 m2 med udplantning af 21 skud 
m-2. 

I forbindelse med transplantationerne blev 
sedimentets karakteristika bestemt, og der 
blev opsat undervands-GoPro kameraer til 
registrering af makroalgetransport, krabbeak-
tivitet og lysforhold (turbiditet). Valget af loka-
litet til en efterfølgende transplantation på 
stor skala blev derefter baseret på skuddenes 
overlevelse og deres tilvækst på test-statio-
ner ne over en periode på 2-3 måneder. Kun 
lokaliteten yderst i fjorden havde en netto-til-
vækst af ålegræsskud (Figur 3). De andre loka-
liteter havde et skudtab, som ifølge monite-
ringer og GoPro-billedmaterialet var forårsaget 
af drivende makroalger, epifytvækst og gene-
relt dårlige lysforhold. Der var således en 
tydelig eutrofierings-gradient ud gennem fjor-
den, med høj belastning i den indre del og 
gradvist aftagende forhold ud mod den ydre 
rand.

Derfor var valget af den ydre lokalitet ind-
lysende til transplantation på stor skala. Først 
blev der dog foretaget en grundig kortlægning 
af området med hensyn til bundforhold (korn-
størrelse, skaller), spirende årsskud, makro-
alger, epifytvækst på moderbede i nærfeltet 
samt krabbeforekomster. Der blev ikke fundet 
naturlige årsskud fra lokal frøproduktion, hvil-
ket indikerer, at området havde meget svært 
ved en naturlig genetablering af ålegræs. Da 
der var mange drivende brunalger (Fucus sp.) 
og krabber i området, besluttede vi at 

afskær me transplantationsområdet med net. 
De ny-transplanterede skud blev derfor så 
godt beskyttede som muligt mod fysisk over-
last i den første mest følsomme periode, mens 
skuddene anlagde nye rødder.

Storskala-transplantation
I juni-juli 2017 blev storskala-transplantatio-
nen gennemført i Horsens Fjord. I løbet af 10 
dage blev ca. 15.000 skud plantet i et udvidet 
skakmønster med 3 x 3 m felter, hvor der i 
hvert andet felt blev transplanteret ålegræs i 
2 x 2 m med en tæthed på 21 skud m-2. Det 
var således forventningen, at de bare om rå-
der over tid ville blive dækket af ålegræs sets 
vegetative vækst. Der blev anvendt både 
bambuspinde og jernsøm til forankring af 

skuddene, så disse teknikker kunne sammen-
lignes. Området blev intensivt moniteret i 
starten med hyppige tællinger af skudtæthe-
den for at registrere vækst og tab. Da det 
under udviklingsarbejdet blev påvist, at de 
ny-transplanterede skud er følsomme overfor 
miljøstress i de første måneder, blev der først 
opsat GoPro-kameraer og efterfølgende log-
gere for at registrere miljøtilstanden med hen-
syn til vandstand, temperatur, bundnær lysin-
tensitet, iltkoncentration og salinitet. Samtidig 
med moniteringen i det transplanterede 
område, blev skudtætheden også registreret i 
de naturlige moderbede. 

Transplantationen udviklede sig forbav sen-
 de godt i 2017 med en fordobling i skudtæth-
eden til 40-50 skud m-2, og stor modstands-

Figur 2. Udvalgte test-lokaliteter i Horsens Fjord (sorte symboler), samt området der blev 
valgt til storskala-transplantation (rødt symbol).

Figur 3. Resultat af test-udplantning på 4 lokaliteter i Horsens Fjord. Transplantationerne 
foregik i april-maj 2017. Yderfjorden er den eneste som havde en netto tilvækst af skud.
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dyg tighed overfor de første efterårs storme 
(Figur 4 og 5). Siden da har skudtilvæksten 
været eksponentiel i vækst sæsonerne. I sen-
sommeren 2018 var der således allerede 400-
600 skud m-2, som videre udviklede sig til 900 
skud m-2 i sensommeren 2019. Faktisk var 
skudtætheden i transplantationsområdet alle-
rede efter 2 år ved at opnå samme tæthed 
som moderbedene. Skudtabet i vinteren 2018-
19 skyldes formentlig en naturlig dvale-tilpas-
ning, hvor skudtætheden mindskes og næ-
ringsstoffer tilbageholdes for at mindske tab 
ved fysisk stress. De to forskellige forankrings-
metoder (bambuspinde og jernsøm) gav 
samme succes målt som netto-skudtilvækst. 

Skudtilvæksten i figur 5 repræsenterer 
alez ne ålegræsfelterne i det anlagte skakmøn-
ster, mens dronebilleder (Figur 6) viser, hvor-
ledes ålegræsskuddene ved vegetativ vækst 
gradvist spredtes ud på den bare bund. Ved at 
anlægge transplantationer som separate felter, 
skabes en stor perimeter mod de vegetations-
frie felter, hvilket giver den vegetative vækst 
adgang til at brede sig. Det er tydeligt, at en 
del af de beplantede felter allerede i 2019 var 
ved at lukke de bare felter, samtidig med at 
skudtætheden blev øget fra 21 skud m-2 til ca. 
900 skud m-2. Mens de naturlige bede havde 
en gennemsnitlig relativ tilvækst på 13%, var 
tilvæksten i de transplanterede felter på 60%. 

Den 4-5 gange højere arealtilvækst i transplan-
tationsområdet skyldtes forskellen i perime-
ter-areal-forholdet (P/A). P/A-forholdet i trans-
plantationsfelterne var gennemsnitlig 1.43, 
mens den i de naturlige bede kun var 0.94. 
Dette viser tydeligt, at transplantationsstrate-
gien er af stor betydning for et succesfuldt re-
sultat. Arealet af de enkelte beplantede felter 
er således omvendt proportionalt med P/A-
forholdet. Der er dog formentlig en nedre 
grænse for, hvor meget dette forhold kan 
øges, da de transplanterede felter hurtigt bør 
blive selvbeskyttende.

Udviklingen i bundfauna.
Artsrigdom og tæthed af bundfauna i det 
transplanterede område reagerede hurtigt 
med en tydelig stigning allerede i 2018, som 
fortsatte mere markant i 2019. På det tids-
punkt var artsrigdommen mere end 4-doblet 
og individtætheden 3-doblet i forhold til den 
bare bund. Artsrigdom og individtætheden 
udviste en klar sammenhæng med ålegræs-
biomassen – ikke kun i det transplanterede 
område, men også i det naturlige ålegræsbed 
i nærområdet (Figur 7). En sådan generel 
sammenhæng mellem tilstedeværelsen af 
bundfauna og tætheden af ålegræs viser 
tydeligt den vigtige økosystemtjeneste som 
ålegræsbede giver på fødekædeniveau. Fremti-

dige undersøgelser vil afklare, hvornår denne 
service er fuldt udviklet. Umiddelbart vil man 
forvente, at der med ålegræsbiomasser højere 
end observeret her nok vil være mindre plads 
til bundfaunaen på grund af en øget mængde 
rødder og rodstængler i sedimentet. 

Det var ikke kun antallet, men også den 
funktionelle sammensætning af bundfauna-
arter, som ændrede sig med stigende ålegræs-
biomasse. På barbunden bestod bundfaunaen 
langt overvejende af sedimentædere, mens 
der var højere funktionel diversitet med 
mange filtratorer, altædere, græssere og rov-
dyr i de nyetablerede ålegræsbede. Det var 
altså allerede efter 2 år opstået en robust og 
velfungerende bundfauna i de nye områder 
med ålegræs, som ernæringsmæssigt kunne 
understøtte et alsidigt fiskesamfund. Den hur-
tige udvikling af bundfaunaen udgør en sær-
deles vigtig økosystemtjeneste, som doku-
menterer behovet for at ålegræsdækningen i 
vore fjorde forbedres.

Tilbageholdelse af næringsstoffer 
Puljerne af C, N og P i og omkring det trans-
planterede område i Horsens Fjord ændrede 
sig betydeligt fra juli 2017 til oktober 2019 
(Tabel 1). Tilvæksten i skud- og rodstængel-
biomasse blev beregnet ud fra de øgede 
skudtætheder og C, N og P indholdet i ca. 50 
skud separeret i overjordisk og underjordisk 
biomasse. Bladproduktionen blev beregnet 
ved at tælle antallet af afkastede blade (inter-
noder) på rodstænglerne af de høstede skud, 
da hvert produceret blad efterlader sig et 
ar. Der blev desuden målt C, N og P indhold 
i sedimentkerner fra barbundsområder og 
de transplanterede ålegræsbede, samt i ind-
samlede bunddyr. Den eneste parameter, som 
ikke blev målt på lokaliteten, er denitrifika-
tion. Dette N tab kan i stedet beregnes ud fra 
tidligere massebalancestudier (Flindt et al. 
1994), som i lighed med andre studier viser 
at ålegræsbede har højere denitrifikation end 
barbundsområder (Eyre et al. 2016, Zarnoch 
et al. 2017). Resultaterne angivet i Tabel 1 
repræsenterer gennemsnitsrater, som på 
grund af de sæsonbetingede temperaturvaria-
tioner resulterer i høje denitrifikationsrater 
i vækstsæsonen, mens processen er tempe-
raturbegrænset i den kolde del af året. 

Det transplanterede område i Horsens 
Fjord udviste stor immobilisering af N og P i 
løbet af de to første år. Det drejer sig om 
tilbageholdelse af N og P i ny plantebiomasse, 
som primært foregik i de to vækstsæsoner. 
Dette inkluderer produktion af blade, skud og 
rod/rodtængel, hvoraf en del blev permanent 
immobiliseret, mens en anden del kun blev 

Figur 4. Skudtæthed ved anlæggelsen af ålegræsfeltet i Horsens Fjord i juli 2017 (til ven-
stre) og 2 år senere i oktober 2019 (til højre).

Figur 5. Skudud-
viklingen efter stor-
skala-transplantation 
i den ydre del af 
Horsens Fjord siden 
udplantningen i juli 
2017. Referencen 
repræsenterer 
skudtætheder i mo-
derbede i området, 
mens transplantation 
A er skud fæstet 
med bambus-pinde 
og transplantation B 
er skud fæstet med 
jernsøm.
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midlertidigt tilbageholdt (se nedenfor). Det er 
også i vækstsæsonerne, at den store tilvækst i 
bundfauna foregik, hvilke også immobilise-
re de en del N og P i løbet af de to første år. 
Sedimentet i det transplanterede område 
modtog en del N og P i form af detritus fra 
døde makrofytter og dyr, samt tilbageholdte 
partikler fra vandfasen. Den temperaturafhæn-
gige denitrifikation i sedimentet understøttes 
i vækstsæsonen af organisk stof mineralisering 
som via nitrifikation forsyner sedimentets 
pore vand med nitrat (Flindt et al. 1994). På  
grund af den store immobilisering af næ rings-
stoffer i løbet af de to første år efter transplan-
tationen blev en del næringsstoffer i vandet 
utilgængelige for fytoplankton og hurtigt vok-
sende makroalger (Flindt et al. 1999). Det må 
dog forventes, at den totale immobilisering og 
balancen mellem den permanente og den 
mid lertidige tilbageholdelse af N og P ændres 
og klinger af, i takt med at det transplanterede 
ålegræsbed modnes. Herefter vil immobilise-
ringen især foregå i forbindelse med vegetativ 
tilvækst af ålegræsbeddet ud i nye barbunds-
områder.

Total og permanent N-binding 
I N-budgettet er beregningen af immobilise-
ringen opgjort på baggrund af N-puljer i de 
transplanterede felter fra de fremstod som 
barbund før transplantation i 2017 og til de-
res frodige ålegræsdække 2 år senere. Den 
totale N immobilisering i det transplanterede 
område udgøres således af nye ålegræsskud, 
rødder og rodstængler samt hele bladpro-
duk tionen, akkumuleringen i sedimentet, 
tilvækst af fauna (her kun for bundfauna) og 
denitrifikationen. Dette udgjorde den mest 
essentielle økosystemservice med hensyn til 
næring, som det nyligt udplantede bed ydede 
i vækstsæsonerne i løbet af de to første år 
med en tilbageholdelse på i alt 283 kg N ha-1 
år-1. Denne tidlige service af det unge bed 
reducerer næringsstoftilgængeligheden for 
fytoplankton og opportunistiske makroalger, 
der ellers kan underminere en forbedring i 
miljøtilstanden. Ålegræsproduktionen tilbage-
holdt 128 kg N ha-1. Dette svarer til 12,8 g N 
m-2 år-1, og er af samme størrelsesorden som 
den eksterne belastning på 11,4 g N m-2 år-1 i 
Horsens Fjord og mere end det dobbelte af 
den typiske interne belastning på 2-8 g N m-2 
år-1 i en dansk fjord. Dernæst bidrog N-akku-
muleringen i sedimentet med 66 kg N ha-1 år-1, 
denitrifikationen med op til 50 kg N ha-1 år-1 
og bundfaunavæksten med 39 kg N ha-1 år-1. 

Den permanente N immobilisering i løbet 
af de første 2 år bestod derfor i tilvæksten af 
den stående ålegræsbiomasse (skud, rødder 
og rodstængler). Afstødte blade, som begraves 

lokalt, indgår sammen med en øget sedimen-
tation i den permanent akkumulerede sedi-
mentpulje af N. Hovedparten af de afstødte 
blade, der driver på land eller eksporteres, er 
ikke medtaget i denne pulje. Afhængigt af 
hvilket fokus man anlægger, vil dette forment-
lig resulterer i en underestimering, idet det 
meste af bladeksporten til Kattegat fjernes 
permanent fra Horsens Fjord, ligesom den an-
del der skylles på land, vil bidrage til at gødske 
f.eks. strandenge og deres fødekæder. De to 
første vækstsæsoners tilvækst i bundfauna er 
også inkluderet i den permanente N-binding, 
da forskellen mellem fauna-biomassen i åle-
græsbede og på barbund er en regulær immo-
bilisering. Samtidig vil en del af faunaens bio-
masse jo indbygges i højere fødekædeled og 
dermed fjernes permanent fra lokaliteten når 
rovfisk, som torsk, migrerer til nye habitater. 
Endelig er denitrifikationen også medtaget i 
den permanente tilbageholdelse. Transplanta-
tionsområdet i Horsens Fjord kan tilsynela-
den de i årene fremover permanent akkumu-
lere betydelige mere N i sedimentet end den 
pulje på 144 kg N ha-1 som er opbygget de 
første to år efter transplantationen. Modne 
danske ålegræsbestande har således typisk op-

bygget puljer af N i sedimentet på 1089 ± 850 
kg N ha-1. (Kindeberg et al. 2018). 

Det må dog forventes, at den permanente 
andel af immobiliseringen falder i takt med 
det transplanterede områdes udvikling til et 
modent ålegræsbed. Derved vil nettoimmobi-
lisering af N i skud, rødder, rodstængler og 
bundfauna nærme sig nul sammen med en fal-
dende akkumulering i sedimentet. Det er 
endnu uvist, hvilken tidshorisont der er tale 
om, og hvor hurtigt immobiliseringen i disse 
puljer vil falde. Det er dog sikkert, at denitri-
fikationen og yderligere arealtilvækst til stadig-
hed vil bidrage til den permanente immobili-
sering af N.

Tilbageholdelse af P
P-omsætning i sedimenter inkluderer ikke 
nogen mikrobiel proces a la denitrifikation, 
som permanent kan fjerne dette næringsstof. 
Alligevel blev der i vækstsæsonen immobili-
se ret 58 kg P ha-1 år-1, hvoraf 30 kg P ha-1 år-1 
indbyggedes i sedimentet, mens ålegræsset og 
bundfaunaen tilbageholdt henholdsvis 24 og 
4 kg P ha-1 år-1. Den permanente P-tilbagehol-
delse over de to første år var derfor på 45 kg 
P ha-1 år-1 og kun afstødte blade indgik ikke i 

Tabel 1. Den årlige ændring i C, N og P i det transplanterede område i Horsens Fjord fra 
2017 til 2019. Data er korrigerede for barbund, således at puljeændringer repræsenterer 
den ekstra økosystemservice som transplantationerne har understøtter de to første år. Bud-
gettet er baseret på de nyeste resultater og kan derfor afvige lidt fra tidligere publicerede 
værdier.

Puljeændring kg ha-1 år-1

 C N P

Skudtilvækst 525 21 4

Rod/rodstængel-vækst 925 37 7

Afstødte blade 1750 70 13

Akkumuleret i sediment 355 66 30

Denitrifikation  50  

Bundfauna tilvækst 340 39 4

Total immobilisering 3895 283 58

- Permanent immobilisering 2145 213 45

- Midlertidig immobilisering 1750 70 13

Figur 6. Dronefoto af skakternstransplantationen i Horsens Fjord i 2018 (Venstre) og 2019 
(højre). Nogle små naturlige moderbede kan ses i det nordvestlige hjørne. De røde prikker 
angiver de punkter som bruges til beregning af arealudbredelsen (Foto: Niels Svane).
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denne pulje. Dette må dog i lighed med N an-
tages at være et underestimat. Da N/P-forhol-
det i sedimentet var ca. 2, blev der i perioden 
akkumuleret forholdsvis mere P i bunden end 
der tilførtes i form af alger og planter med 
et vægt-baseret N/P-forhold på omkring 7 
(Redfield forholdet). Den høje tilbageholdelse 
af P i sedimentet skyldes sandsynligvis, at det 
øgede volumen af veliltet rodzone formentlig 
udfældede en stigende mængde iltet jern, 
som bandt store mængder P. Som det var 
tilfældet for N (se ovenfor), opbygger modne 
ålegræsbestande betydeligt større puljer af P 
i havbunden end de beregnede 67,5 kg ha-1 
over de to første år for det nyetablerede bed i 
Horsens Fjord. I de øvre 10 cm af havbunden 
under modne danske ålegræsenge er der 
typisk ophobet i størrelsesordenen 172 ± 58 
kg P ha-1 (Kindeberg et al. 2018). Som for N vil 
den permanente immobilisering af P dog falde 
i takt med ålegræsbedets alder og modnings-
tilstand, og vil til slut være begrænset til især 

vegetativ arealtilvækst.

Afrunding
Efter den succesfulde transplantation i Hor-
sens Fjord er der i forsommeren 2019 også 
udført transplantationer på stor skala i Vejle 
Fjord (2 lokaliteter med ca. 9.000 skud) og i 
Lunkebugten i Det Sydfynske Øhav (ca. 6.000 
skud). Samtlige transplantationer er udført på 
steder, hvor teststationer viste positiv tilvækst. 
I alle 3 områder har der været positiv tilvækst 
af skud og i oktober 2019 var skudtætheder ne 
allerede fordoblet. Ålegræssets økosy stem-
tjenester bliver også undersøgt i disse områ-
der. 

Den udviklede transplantationsteknik er 
således udført med succes i 4 kystnære om-
råder i Danmark, og SDU’s transplantations-
program har vist potentialet for ålegræsrestau-
rering i danske fjorde. Der er dog stadig 
ud fordringer i eutrofierede områder, hvor åle-
græsset hurtigt bliver overgroet af epifytter. 

Transplantation af ålegræsskud er også en 
meget arbejdskrævende proces, som begræn-
ser størrelsen af de transplanterede arealer. 
Metoden kan dog anbefales, hvis man vil sikre 
frøproducerende bestande, som kan sikre en 
efterfølgende naturlig genetablering når miljø-
forholdene er yderligere forbedrede.
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Figur 7. Udviklingen i bundfaunaens artsrigdom (øverst) og individantal (nederst) i de trans-
planterede ålegræsbede, naturlige bede og barbund i Horsens Fjord som funktion af åle-
græssets biomasse. 
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