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OM ÅLEGRÆS 
Ålegræs danner store enge på den kystnære havbund, som er 
hjemsted for et rigt dyreliv.

Ålegræsset er udbredt i danske 
kystområder, og vi ser den ofte skyllet 
op på strandene. Planten kan blive op 
til 120 cm høj. Når de står tæt, danner 
ålegræsplanterne undersøiske enge. 

Ålegræs og biodiversitet 
Ålegræsengene har stor betydning for 
biodiversiteten i kystområderne. De er 
levested for et rigt dyreliv bestående af 
krebsdyr, muslinger, snegle og fisk som 
tangspræl, stor tangnål, lille fjæsing og 

stribet fløjfisk. De tjener som ynglested for 
fisk og fungerer som ”fiske-børnehaver”, 
hvor yngel og ungfisk kan søge ly, 
finde føde og vokse sig store. Samtidig 
giver ålegræsengene føde til fugle som 
pibeænder, gråænder og svaner, og de er 
med til at stabilisere havbunden og fungere 
som bølgedæmpere, hvilket gør dem til et 
naturligt kystværn.

  Hvad ålegræs er.

  Ålegræssets rolle i forhold til 
biodiversiteten i havet.

  Nedgangen i ålegræs og 
årsagerne hertil. 

  Hvad vi skal gøre for at få 
ålegræsset tilbage.

DET LÆRER DU OM I 
DETTE FAKTAARK:
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Tilbagegangen for ålegræs 
Vi har data om ålegræssets udbredelse 
i Danmark fra starten af 1900-tallet. 
Dengang var der 6.700 km2 ålegræsenge, 
der dannede et kilometerbredt bredt bælte 
omkring vores kyster. I dag vurderer man, 
at udbredelsen er på 2.200 km2 og dermed 
reduceret til under en tredjedel på 100 år 
(Staehr et al 2019). 

Tilbagegangen for ålegræsset skyldes både 
menneskelige og naturlige faktorer. 

Økologisk katastrofe i 1930’erne 
I 1930’erne fik store dele af ålegræsset 
sorte pletter, som bredte sig og dræbte 
planterne, da pletterne gjorde, at 
ålegræsset mistede evnen til at lave 
fotosyntese. Tendensen bredte sig i 
hele Europa, og i Danmark reduceredes 
udbredelsen af ålegræs fra ca. 6.700 km2 
til ca. 600 km2 med store konsekvenser for 
de marine økosystemer. Der er forskellige 
bud på, hvad der skete, og det er stadig 
ikke endeligt fastslået. Den mest udbredte 
hypotese er, at der er tale om den særligt 
aggressive slimsvamp ”eelgrass wasting 
disease”. Der er også teorier om, at 
temperaturen kan have spillet en rolle, 
for ålegræsdøden bredte sig særligt om 
sommeren ved høje temperaturer. 

Ålegræsset kom sig langsomt i løbet af 
perioden 1940-60. Siden 1960’erne er 
ålegræssets udbredelse imidlertid atter 
gået markant tilbage og er nu blot 30 % af, 
hvad det var i starten af 1900-tallet. Denne 
gang skyldes tilbagegangen dog først og 
fremmest menneskelige faktorer.

ÅLEGRÆSSETS TILBAGEGANG SKYLDES BÅDE NATURLIGE 
OG MENNESKELIGE FAKTORER

Ålegræssets udbredelse i 
hhv. 1901 og 1994. Baseret på 
data fra Ringkøbing, Viborg og 
Nordjyllands amter. 

Modificeret efter illustration 
i bogen ’Havets Planter’ 
(Christensen og Høgslund 2011).
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Død fjordbund fra Isefjorden. Her har 
ålegræsset givet op. Den oprindelige 
sandbund er fuld af mudder, efter årtiers 
udledning af kvælstof og fosfor. 

Næringsstoffer skygger for lyset 
Tilbagegangen i ålegræssets udbredelse 
skyldes blandt andet, at ålegræs har brug 
for meget lys for at kunne vokse. Skal det 
også kunne vokse på større dybder, skal 
vandet være klart, så lyset kan trænge ned. 
Men udledning af næringsstoffer – primært 
fra gødning fra landbruget, men også fra 
spildevand – har givet øget algevækst 
i kystområderne. Det har gjort vandet 
uklart, og det hindrer lyset i at nå ned til 
bunden. Derfor vokser ålegræsset i dag 
kun på lavere vand. Så hvor man i starten 
af 1900-tallet fandt ålegræs ned til 12-17 
meters dybde, vokser det i dag oftest kun 
ned til 5-6 meters dybde (med enkelte 
undtagelser ned til 10 meter).

I nogle områder opstår der iltsvind som 
følge af den øgede mængde næringsstoffer 
i vandet. Det dræber ikke bare dyrelivet, 
men også beplantningen på bunden, der 
i de værste tilfælde dækkes af et hvidt lag 
svovlbakterier. Også kaldet ”liglagen”. 

Når først ålegræsset er forsvundet fra et 
område, er det svært at genetablere det 
ved frøspredning. Derfor har man ikke 
set ålegræsset brede sig til større dybder, 
selvom udledningen af kvælstof og fosfor 
de senere år er let reduceret. 

Trawl ødelægger bevoksningen 
En anden faktor, der har hæmmet 
ålegræssets udbredelse, er fiskeri med 
bundslæbende redskaber som trawl. Det 
både fjerner og beskadiger bevoksningen 
på bunden. Derudover hvirvles sediment 
fra havbunden op og gør vandet uklart. 

Stenfiskeri har reduceret ålegræssets 
levesteder 
Tidligere tiders stenfiskeri har også haft 
konsekvenser for ålegræssets udbredelse. 
Stenrev giver ly for havstrømmene og 
skaber dermed gode betingelser for 
ålegræs. 

Men et intensivt stenfiskeri mellem 1900 
og 1999, primært i de kystnære områder, 
har fjernet hovedparten af alle stenrev i 
Danmark . Man anslår, at der er tale om ca. 
55 kvadratkilometer – et areal lidt mindre 
end Fanø. Stenfiskeriet ophørte i store 
træk i 1999 og blev helt forbudt i 2009. 

Højere temperaturer hæmmer planten 
Endelig har forskning vist, at ålegræs er 
sårbart overfor varmere temperaturer. Det 
formerer sig ved temperaturer under 23-24 
grader, men hæmmes, hvis temperaturerne 
er højere. I forsøg dør planterne ved 30 
grader. De stigende temperaturer i havene 
forventes at stresse planterne og gøre dem 
mindre modstandsdygtige mod de øvrige 
udfordringer, som ålegræsset.

Faktaarkene om Den Tabte Havnatur indledes med et faktaark om, hvordan hvert element 
spiller en rolle for helheden i det marine økosystem. Vi anbefaler, at du starter med dét, før 
du eventuelt dykker ned i de øvrige faktaark om enkelte habitattyper og arter. Det er vigtigt 
som baggrund for at forstå, at mister vi et stykke havnatur, er det med til at forarme hele 
økosystemet. 

START MED DET INDLEDENDE FAKTAARK
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HVAD KAN VI GØRE FOR AT  
HJÆLPE ÅLEGRÆSSET TILBAGE? 
Som det fremgår, er der flere forskellige 
årsager til ålegræssets tilbagegang. Derfor 
kræver det også flere forskellige slags tiltag 
at hjælpe det tilbage: 

Reducer udledningen  
af næringstof  
Udledningen af næringsstoffer fra 
landbruget til vandmiljøet skal blandt 
andet reduceres. I 80’erne, hvor man for 
alvor blev opmærksom på problemet, blev 
der indført lovgivning om begrænsning af 
udledning af næringsstoffer til vandmiljøet. 
Som følge reduceredes udledningerne 
kraftigt. Men der er stadig langt igen, hvis 
vandområderne omkring Danmark skal 
opnå god økologisk status i 2027, sådan 
som EU’s vandrammedirektiv kræver. 

Genetabler ålegræs  
Eftersom ålegræs har svært ved 
at genetablere sig selv, er det ikke 
nødvendigvis nok at fjerne presset, 
hvis vi vil have ålegræsset tilbage inden 
for en overskuelig fremtid. Derfor har 
man eksperimenteret med at udplante 
ålegræsskud eller så frø fra eksisterende 
bestande. Andre steder har man etableret 
stenrev, der kan give læ for turbulens 
og dermed ro til, at ålegræsset kan få 
rodfæste og brede sig. 

Begræns trawling  
Det er også afgørende at begrænse 
trawling med bundslæbende redskaber. 
Med vedtagelsen af Trawlbekendtgørelsen 
i 2019 blev det forbudt at trawle inden for 
3 sømil fra kysten samt i områder med 
ålegræs. Men der er mange undtagelser 
– for eksempel i store dele af Limfjorden, 
hvor der trawles efter muslinger. Her kan 
man godt gøre mere. 

  Hvorfor er ålegræs vigtigt for 
biodiversiteten i havet?

  Hvorfor forsvandt store dele af 
ålegræsengene i 1930’erne?

  Hvilke menneskabte årsager er der til 
ålegræssets nedgang?

  Hvad er iltsvind?  

  Hvad kan vi gøre for at udbrede ålegræs?

  Søg på nettet, og find eksempler på 
ålegræsudplantning.

Tjek din viden

HANDLING

WWF høster nyt håb

WWF’s dykkere indsamler ålegræs, der skal bruges 
til at genetablere ålegræs-tæppet i et tilstødende 
område i Wales. Forurening har kostet Storbritannien 
92 % af alt sit ålegræs de seneste hundrede år. Nu 
genetablerer WWF ålegræsset for at bekæmpe 
klimaforandringerne og skabe mere liv 
i havet. Ålegræs suger nemlig 35 
gange mere CO2 til sig end en 
tropisk regnskov.
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Her ses kvælstofoverskuddet i dansk landbrug  
fra 1900 til 2005.

Kvælstofoverskuddet er det kvælstof, der bliver spredt 
på markerne, men som ikke optages af afgrøderne, og 
derfor over tid siver videre ud i vandmiljøet.
 
Kilde: Markager (2015)
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Mere viden. 

Større håb for 

den danske 

havnatur.

Havet som 
økosystem

Hajer og rokker Torsk Ål Sæler

DOWNLOAD DE ANDRE FAKTAARK PÅ  
WWF.DK/HAVETKALDER
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