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Projektet indeholdt flere elementer, hvoraf 
det mest ambitiøse (og usikre) var at blive de 
første, der fangede en gydemoden ål. Af ver-
dens 15 ålearter, der alle har samme levevis 
som vores europæiske ål – gyder i oceanet 
og lever i søer og åer – kendes gydeområdet 
kun for 3 arter, og for ingen af arterne er 
det endnu lykkedes at fange en voksen eller 
gydemoden ål. Det er således et mysterium, 
hvordan en gydemoden ål ser ud (udover at 
man kunstigt har modnet ål, men det er jo 
ikke sikkert, det er det samme som naturligt 
modnede ål). Udover den rent grundviden-
skabelige interesse der er i det, er der også en 
kommerciel interesse i at få fingre i en voksen 
ål. Man kan formentligt udfra dens hormo-
nelle konstitution og analyse af fedtsyrer etc. 
lettere finde frem til metoder til kunstigt at 
gydemodne ål og dermed kunstigt producere 
åleyngel til akvakultur. I dag er åledambrug 
100 % baseret på opfodring af vilde ålelarver 
(glasål). 

Nye metoder
Vi mente, at vi havde 4 nye tilgange til proble
met i forhold til, hvad man tidligere har 
forsøgt sig med: 1) et meget stort moderne 
trawl (netåbning 120 m bred og 20 m høj), 2) 
såkaldte popup mærker sat på ål i efteråret 
i Irland og timet til at frigøres fra ålene og 
poppe op til overfalden 1. april, når vi befandt 
os i Sargassohavet på ålenes forventede gyde
tidspunkt. Mærkerne skulle ”sladre” om posi-
tionen til Argos satellitsystemet, 3) moderne 
ekkolodder til at spotte ålene i dybet, og 4) 
bedre viden om hydrografiske fronter i havet 
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som ålene formentligt gyder omkring og real 
time satellitbilleder af disse. Vi havde lejet en 
trawler fra Canada til at fiske med det store 
trawl. 

Ingen voksne ål
Lad mig sige med det samme. Det lykkedes 
ikke at fange en voksen ål. Vi fik gennemført 
rigtig mange trawltræk omkring de hydrogra
fiske fronter som dagligt blev identificeret 
fra satellitdata, men ingen ål og kun meget få 
andre fisk.

Gydeområdet er omkring 500 km gange 
2000 km vurderet ud fra, hvor de mindste 
larver er fundet på vores og tidligere ekspedi-
tioner. Vi lykkedes ikke med at indsnævre 

dette. Ingen ål med popup mærke nåede 
mere end 1/3 af de 5000 km fra Europa til Sar-
gassohavet. Det kan så skyldes, at det ikke 
tager 36 måneder for ålene at nå Sargasso-
havet, som man hidtil har troet  dog uden at 
have nogen konkrete data på det, men måske 
1 år og 36 måneder. Det kan også skyldes, at 
ålene ikke formåede at svømme den lange 
distance med mærket (på størrelse med en ci-
gar) som er vedhæftet udvendigt på ålen og 
derfor yder en vis vandmodstand. 

Vi så næsten ingenting på ekkolodderne. 
Sargassohavet er nærmest at betragte som en 
ørken biologisk set. Der var kun to registre-
ringer på Vædderens ekkolod af fisk i dybder 
mellem 100 m og 400 m, hvor vi forventede, 
at ålene findes (ud fra temperatur præferen
cer i laboratoriet, telemetrimærkning af kun-
stigt modnede ål, og forekomst af lige udklæk
kede ålelarver). Hvorvidt disse var ål, vides 
ikke. 

Ålelarver
Flere af projektets andre elementer lykkedes 
til gengæld rigtig godt. Især indsamlingen 
af ålelarver med et til formålet konstrueret 
planktonnet, døbt BigMIC da det er hele 
3,5 m i diameter, fungerede perfekt. Vi fik 
indsamlet ålelarver langs tre transekter over 
gydeområdet og udfra antallet af larver per 
træk og deres statistiske fordeling, ser det 
ud til, at vi kan få et ret præcist estimat af 
mængden af ålelarver i Sargassohavet. Vi vil 
så sammenligne det med data fra tidligere 
ekspeditioner og se om mængden er gået 
tilbage ligesom mængden af glasål, der hvert 

Planktonnettet Big-MIC  sættes i søen.
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forår kommer til Europa. Det vil kunne bi
drage til at udrede, hvorfor ålebestanden er 
gået så katastrofalt tilbage i de senere år, som 
tilfældet er. For eksempel vil vi måske kunne 
afkræfte hypotesen om, at tilbagegangen 
skyldes ændringer i Golfstrømmen således, at 
ålelarverne ikke mere bliver ført så effektivt til 
Europa. Det vil vi kunne, hvis det viser sig, at 
der er meget færre larver i Sargassohavet end 
tidligere. 

Et andet meget væsentligt delprojekt er un-
dersøgelse af, hvad ålelarver spiser. Vi har kon
serveret larverne således, at vi ved molekylær
tekniske og genetiske metoder kan finde ud 
af, hvad de har spist. Det vil kunne få stor be-
tydning for akvakultur af ålelarver, hvor man i 
dag ikke ved, hvad man skal fodre ålelarver 
med. Når man kunstigt har gydemodnet ål og 
produceret afkom, er det hidtil kun lykkedes i 
meget begrænset omfang. 

Et tredje delprojekt, som vi fik godt dæk
ket, er en total økosystembeskrivelse af Sar-
gassohavet, hvor ålelarverne findes. Vi fik på 
hver station målt fysiskkemiske parametre, 
opløst organisk stof og partikulært materiale, 
alger og primærproduktion på flere forskel-
lige måder, zooplakton og dets produktion, 
og prædatorer. Måske vil vi kunne forklare, 
hvorfor det er så godt for ålens larver at vokse 
op i Sargassohavet, at de voksne ål kaster sig 
ud i den meget lange rejse fra Europa.

Det gode skib Vædderen
I øvrigt var det en fantastisk oplevelse at del
tage på Galathea 3 ekspeditionen. Entusias-

men, energien og inspirationen var enorm 
både blandt forskere, besætning og til en 
vis grad også journalister. Vædderen er et 
godt skib. Det ligger stabilt i vandet og sejler 
hurtigt og elegant gennem selv ret hård sø. 
Jeg blev lidt imponeret af søværnet. De er ret 
professionelle, både med hensyn til teknisk 
kunnen og det organisatoriske. Vi fik gen-
nemført betydeligt flere stationer end vi på 
forhånd kunne regne med. Endvidere var de 
i høj grad medvirkende til at skabe en god 
stemning ombord. 

Galathea 3 ekspeditionen var jo lidt speciel 
fordi så mange forskerteams var med samti-

digt. En total økosystembeskrivelse, som vi 
forventer at kunne præsentere, når prøverne 
er oparbejdet, er formentlig også kun mulig, 
fordi der var teams til at tage sig af alle trofi
ske niveauer. 

Men ålen forblev et mysterium. Vi ved sta-
dig ikke, hvordan de voksne individer ser ud 
eller hvor de gemmer sig. De må jo være der 
et eller andet sted.
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Det gode skib Vædderen.

næh – heller ikke en 
ål – men flot er den!


