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undersøge processer og mekanismer, som 
forårsager tab og dermed reducerer ålegræs-
sets biomasse og/eller dækningsgrad. Hypote-
serne har været mange: Iltdræning fra rødder 
/8,9/, sulfid-forgiftning /10/, plantetransport 
/11/, periodisk lave saliniteter, etc. Nye meget 
grundigt gennemført eksperimenter i Florida 
viser, at disse planter har meget høj tolerance 
overfor høje vævskoncentrationer af sulfid 
under variable temperatur- og salinitets-for-
hold (Koch-Rose, personlig kom.). Alle oven-
nævnte typer af undersøgelser er imidlertid 
koblet til at finde årsagssammenhængen mel-
lem plantedød og diverse parametre og 
processer.

Vi mener, man skal skelne mellem årsag-
erne til ålegræssets tilbagegang og årsagerne 
til dets retablering. Det er ikke nødvendigvis 
de samme processer, som styrer/kontrollerer 
disse to modsatrettede processer. Mekanis-
merne virker jo heller ikke på de samme plan-
tepopulationer, idet tilbagegangen i ålegræs 
skyldes processer som udrydder veletable-
rede bed, mens retableringen sker fra frø, 
som skal spire og evne at forankre sig og 
vokse i overfladesedimentet under betydeligt 
barskere fysiske betingelser uden strømlæ fra 
en større population og uden den fysiske 
støtte, som et veludviklet og forgrenet rhi-
zome-net skaber. 
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Med implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv bliver ålegræs 

inddraget som nøgleparameter i vurderingen af de europæiske fjor-

des økologiske tilstand. Hidtil er det imidlertid ikke lykkedes at for-

stå, hvorfor ålegræsset ikke retableres i mange beskyttede fjorde og 

kystområder, hvor vandkvaliteten er forbedret. I dette lille pilotstu-

die undersøgtes ålegræssets retableringsmuligheder med hensyn til 

fysisk stress skabt af vandstrømme i forhold til fjordsedimenternes 

forankringspotentiale, for at besvare spørgsmålet: Er sedimentologi-

ske ændringer årsag til den manglende retablering af ålegræs i dan-

ske fjorde?

sætning ved at reducere resuspensionshæn-
delser /4/, og derved direkte såvel som 
indirekte positivt påvirker lysklimaet i vand-
søjlen /5/.

De forbedrede sigtdybder i vækstsæsonen 
har derfor fra regionale såvel som fra statslige 
miljømyndigheders side skabt forventning 
om, at ålegræsset igen vil vandre ud til 
tidligere tiders dybder eller dybder, der korre-
sponderer med den nuværende middel-lys-
nedtrængning i vækstsæsonen. Dette er imid-
lertid ikke sket /6,7/ og der er igennem de 
sidste år brugt mange ressourcer på at finde 
forklaringskraft. Ofte har tilgangen været at 

Efter mange års høj arealspecifik kvælstof- og 
fosfor-belastning begyndte de fleste af vore 
fjorde først i 1990’erne at aflastes. Dette 
skyldes, at der gennem de senere år specielt 
i forbindelse med punktkilder blev brugt 
mange ressourcer på at reducere kvælstof- og 
fosfor-belastningen. Som eksempel var den 
samlede belastning til Roskilde fjord i 1985 
2500 ton N og knap 170 ton P, hvilket i 1995 
var reduceret til omkring 1500 ton N og 45 
ton P /1,2/. Denne næringsstofaflastning 
medførte i Roskilde Fjord, at fytoplanktontop-
pene reduceredes fra tidligere koncentration-
sniveauer på 100-150 µg chl a l-1 til nuværende 
20-40 µg chl a l-1, mens tot-P reduceredes fra 
400 til 150 µg tot-P l-1. Sigtdybderne blev sam-
tidig forbedret fra tidligere sommermiddel på 
1.5-2.0 meter til omkring 2.5 - 3.5 meter i dag. 
I de fleste fjorde var responstiden mellem 
iværksættelse af belastningsreduktionen og 
forbedring i vandkvaliteten 5-8 år. 

I forbindelse med implementeringen af 
EU’s Vandrammedirektiv skal vore fjorde og 
kystnære områder opnå ”god økologisk til-
stand”. Her er ålegræsset udpeget som nøgle-
indikator-organisme på god vandkvalitet, idet 
store bestande skaber høj biodiversitet /3/, 
forstærker næringsstofreduktionen ved at re-
ducere den interne belastning og N-om-

Figur 1. Viser hvorledes sedimentet allerede er gået i resuspension og transporteres bundnært rundt i 
strømrenden ved en strømhastighed på 12 cm s-1.
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forankring i sedimentet påvirkes af sedimen-
tets vandindhold. Den cirkelformede strøm-
rende er instrumenteret til at undersøge fy-
siske og kemiske parametres indflydelse på 
næringsstof-omsætning og –transport. Forsøg 
kan udføres med variabel strømhastighed, lys-
forhold, temperatur, næringssaltskoncentra-
tioner, iltforhold, plante- og dyretæthed. 
Strømrendens dimensioner er 2 meter i dia-
meter med en aktiv rende på 20 cm’s bredde 
og en vandsøjle på 80 cm. I alt er bundarealet 
ca. 1 m2 og volumenet 1 m3. Til sammenlign-
ing måles den vertikale næringssaltsflux mel-
lem havbunden og det bundnære vand tradi-
tionelt i rør, hvis areal er ca. 500 X mindre. 
Der blev indsamlet overfladesediment fra NO-
VANA station 804 i Odense Fjord, som ligger i 
den østlige del af yderfjorden på 4-6 meters 
dybde. Stationens overfladesediment repræ-
senterer fint bundforholdene i de dybere dele 
af vore fjorde. Det organiske indhold er mel-
lem 12-20 %, middelkornstørrelsen er 30 µm 
og vandindholdet når op på 94-97 vol. %. 
Første forsøg var at undersøge, hvilken strøm-
hastighed der resulterede i erosion af bun-
den. Billedet i figur 1 viser situationen i 
strømrenden efter at have introduceret en 
strømhastighed på 12 cm s-1. Som det ses, er 
der allerede ved denne lave strømhastighed 
eroderet store mængder sediment, som 
svæver bundnært rundt i strømrenden. Den 
suspenderede stofkoncentrationen inden re-
suspensionen var 7 mg tørstof l-1 stigende til 
1000-3000 mg tørstof l-1 efter 15 min. erosion 
ved erosionstærskelværdien 12 cm s-1, som 
blev målt 10 cm over sedimentoverfladen. 
Efter 15 min. erosion er der opstået en ba-
lance mellem erosion og sedimentation, og 
stofkoncentrationen ændres kun, hvis det fy-
siske stress (strømhastigheden) ændres. Så 
allerede inden planterne blev introduceret i 
strømrenden, var det klart, at dette sediment 
var meget mobilt, og at det ikke havde stort 
forankringspotentiale. 

Efterfølgende blev enkelte ålegræsskud 
plantet i strømrendens sediment som vari-
erede mht. til vandindhold. Planterne blev 
udvalgt således, at de havde næsten samme 
blad- og rod-længder. Planterne forblev ube-
rørte i strømrenden, indtil sedimentkonsoli-
derings-processen var afsluttet, hvilket blev 
målt som kompaktion af sedimentet over tid. 
Eksperimentet blev udført under reducerede 
lysbetingelser (< 20 µE m-2 s-1), hvor ålegræs-
sets fastholdelses/forankrings-potentiale blev 
undersøgt i sedimenter med forskelligt vand-
indhold og som funktion af strømhastighe-
den. Strømmen beskrev den fysiske kraft, 
som skulle tilføres bundvandet, for at plan-
terne blev revet op af sedimentet. Forsøget 

af fjordene er blevet tilført ekstra meget 
organisk materiale. Dette har tilsvarende 
ændret sedimentforholdene, så de er blevet 
mere organisk rige med et følgeligt højere 
vandindhold. Denne sedimenttype har meget 
sværere ved at konsolideres, idet massefylden 
er meget tættere på saltvandets. Disse sedi-
menter er derfor ikke velegnede som anker 
og substrat for unge spirende planter. Dette 
er nøjagtigt, hvad vi i dag ser under sediment-
prøvetagninger i dybere dele af vore fjorde, 
hvor der tidligere voksede ålegræs. Sediment-
overfladen er blevet til flydende mudder! 

Med denne hypotese i ”ærmet” har vi un-
dersøgt, om dele af forklaringskraften kunne 
findes her. I laboratoriet er der i en strøm-
rende, på Biologisk Institut på Syddansk Uni-
versitet, undersøgt, hvorledes ålegræssets 

Forankring
Tesen er, at de mange års næringsstofbelast-
ning af vore fjorde har medført, at de fysiske 
sedimentforhold er ændret, efter at ålegræs-
bedene er blevet reduceret. Teoretisk er 
det oplagt, at når ålegræsset forsvinder fra 
et lavvandet område, så vil resuspensions-
begivenheder på samme lokalitet blive mere 
frekvente, således at de finkornede uorgani-
ske og organiske sedimentpartikler transpor-
teres væk fra området. Dette medfører, at 
sedimentet på lavvandede eksponerede 
kyststrækninger ændres til grovkornet sand, 
grus og/eller småsten afhængig af ekspone-
ringsgraden og de hydrodynamiske forhold. 
Den mange års belastning, forstærket af 
reduktionen i ålegræs-dækning og -produk-
tion, medfører modsat, at de dybere dele 

Figur 2. Viser sammenhængen mellem sedimentets vandindhold og den strømningsberingede tærskelværdi 
for ålegræs-erosion.

Figur 3. Viser de strømningsmæssige tærskelværdier for erosionen under lys (kvadrat) og mørke (cirkel).
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blev herefter gennemført ved at øge strøm-
hastigheden i step, hvor hvert enkelt step 
varede 20 min. således, at det hydrauliske 
træk, som vandet øvede på planterne, med 
sikkerhed var effektivt i mere end 15 min. De 
enkelte forsøg med variabelt vandindhold i 
sedimentet blev afsluttet, når planterne var 
trukket op af sedimentet. Sammenhængen er 
vist i figur 2. 

Som det ses, er der en overordentlig stærk 
statistisk sammenhæng mellem sedimentets 
vandindhold og tærskelværdien for plante-
erosion målt som strømhastighed omkring 
ålegræs-planterne (10 cm over bunden). I for-
søgene med højest vandindhold (90-97 %), 
skulle der blot tilføres en strømhastighed på 
2-5 cm s-1, for at planterne slap sedimentet, og 
blev ført op i vandmassen. Det høje vandind-
hold og sedimentets manglende tyngde hind-
rede her ålegræssets rødder i at kunne mod-
stå selv det lille træk, som skabes af den lave 
vandhastighed. Med stigende indhold af sand 
i overfladesedimentet øges sedimentets vægt-
fylde og dermed også dets konsoliderings-
evne. Sedimentets vandindhold reduceres 
under konsolideringsprocessen, da porevan-
det presses ud af sedimentet. Ved vandind-
hold på under 84 % begyndte ålegræssets rød-
der at få ordentlig kontakt til sedimentpartik 
lerne. Dette resulterede tydeligt i en stigende 
erosions-tærskelværdi, som med reduceret 
vandindhold øgedes fra 8 cm s-1 til 55 cm s-1. 

Det samme eksperiment blev herefter gen-
taget for betingelserne med flydende mud-
der. Planterne blev her udsat for en lysinten-
sitet på 100 µE m-2 s-1 i en 12 timers lys og 12 
timers mørke cyklus. Resultatet ses i figur 3. 
Dette eksperiment resulterede i endnu lavere 
erosionstærskelværdier. I de mest mudrede 
sedimenter trak planterne sig op af sedimen-
tet i stille vand. Dette skyldes, at deres i forve-
jen lave densitet blev negativ i forhold til van-
det i lysperioderne, hvor den under fotosyn 
 tesen producerede ilt afsattes på bladene som 
små bobler. Denne effekt reduceredes med 
aftagende vandindhold i sedimentet og var 
ubetydelig ved vandindhold under 84 %. 

Resultatet af disse pilot-eksperimenter indi-
kerer, at ålegræs vil have meget svært ved at 
forankres i mudrede sedimenter med højt 
vandindhold, hvis strømhastighederne samti-
dig når op på blot 5-10 cm s-1. Så beherskede 
strømhastigheder findes i store dele af vore 
fjorde. Som eksempel ses simulerede strøm-
hastigheder i Roskilde Fjord under en mod-
erat udstrømningssituation, se fig. 4. Her 
kommer de bundnære strømhastigheder i ud-

Figur 4. Simulerede strømhastigheder i Roskilde 
Fjord.
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strakte områder op på 10-15 cm s-1, mens 
højere hastigheder kun forekommer i ind-
snævringerne. Men selv strømhastigheder på 
10-15 cm s-1 kan hindre eller reducere den 
frøbetingede retablering af ålegræs. Retable-
ringsbetingelserne for ålegræs i vore fjorde og 
kystnære områder synes altså i nogen grad at 
være begrænset af de fysiske sedimentforhold 
og den fysiske energi i systemerne. 

Energien kan vi jo nok ikke gøre meget 
ved, og spørgsmålet er så, om sedimenternes 
forankringspotentiale kan genvindes. Dette 
kræver, at den organiske pulje i sedimenterne 
reduceres markant, således at overfladesedi-
mentet bliver konsoliderbart. Hvis tilførslen af 
organisk materiale reduceres til et niveau, så 
der netto foregår en nedbrydning, er det blot 
et spørgsmål om tid! Om det så vil tage yder-
ligere 5-10 eller 100 år at nedbryde den stå-
ende pulje af organisk materiale, vil afhænge 
af puljens labilitet, men det er nok tvivlsomt, 
at det kan nås inden implementeringen af 
Vandrammedirektivet i 2015, hvor ålegræsset 
skal anvendes som nøgleparameter! 
Hvorledes man i forvaltningsregi vil håndtere 
et måske meget langt tidsforløb fra kostbare 
afværgetiltag til den økologiske respons i 
form af ålegræs-retablering mangler at blive 
klarlagt!

Med assistance fra KU, AAU, RUC og DHI 
ansøger gruppen om et strategisk miljøforsk-
ningsprojekt for at komme dybere ned i 
denne problemstilling. Der er nemlig mange 
komplekse feedback-mekanismer mellem fy-
siske, kemiske og biologiske processer i reta-
bleringsfasen for ålegræs, som kan indvirke 

på hastigheden af retableringen. 
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