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Ålegræs bliver fortsat ikke korrekt håndteret i vandområdeplaner 

Ålegræs bliver fortsat ikke korrekt håndteret i vandplaner. Ministeriet ser i de kommende 2. generations vandom-
rådeplaner bort fra direktivets ordlyd om ”tæthed” af blomsterplanter (ålegræs) og fokuserer igen alene på åle-
græssets dybdegrænse. Der er videnskabelig evidens for, at ålegræs i mange områder ikke danner udbredte 
enge som forventet, på trods af at vandet giver tilstrækkeligt lys til bunden. En fortsat fokus alene på dybde-
grænsen for ålegræs, vil derfor ikke medføre, at fjordene får udbredte enge med ålegræs, som er en forudsæt-
ning for at fjordene kan opfylde betingelserne for god økologisk tilstand jf. Vandrammedirektivets bestemmelser. 

Ålegræs i Vandrammedirektivet 

Miljøministeriet er forpligtet til, jf. Vandrammedirektivet, at vurdere miljøtilstanden i kystnære farvande ud fra 3 
biologiske kvalitetselementer; plankton, bunddyr og blomsterplanter/makroalger. Dertil kommer en række fysiske 
og kemiske parametre, f.eks. nærringsstoffer, som ikke i sig selv er målet for god økologisk tilstand, men alene 
skal være på et niveau, der muliggør at ovenstående biologiske kvalitetselementer kan komme i god økologisk 
tilstand.  

Ålegræs har historisk været meget udbredt overalt i danske farvande, og har en afgørende betydning for hele det 
økologiske system. Ålegræs danner et filttæppe med rødderne, og er i stand til at mindske erosion langs kyster-
ne. Bladene dæmper bølgernes kraft og partikler i vandet falder til bunds og bliver liggende. Samtidigt er ålegræs 
produktivt og optager næringsstoffer, hvorved vandet bliver mere klart med mere ålegræs. En positiv spiral. Det 
giver samtidigt liv til en kaskade af dyr op gennem fødekæden. Uden ålegræs og andre havgræsser i udbredte 
enge vil fjorde og kystnære områder ikke kunne betegnes som værende i god økologisk tilstand jf. vandrammedi-
rektivet.  

Et enestående historisk datagrundlag, indsamlet for ca. 100 år siden, gør det muligt at fastsætte historiske vær-
dier for ålegræssets dybdegrænse. Dette er formodentligt baggrunden for, at man fra Miljøministeriet fastsatte 
dybdegrænsen for ålegræs, som kvalitetselement for blomsterplanter i danske farvande og ikke ”tæthed” som 
ellers er defineret i vandrammedirektivet. Der er imidlertid en betydelig konsekvens af dette valg, idet dybde-
grænsen kun udtrykker et potentielt ålegræsområde, men hvis ålegræs ikke optræder i udbredte enge inden for 
den bestemte dybdegrænse, kan direktivet ikke siges at være opfyldt. 

Ålegræsset reetableres mod forventning ikke hvor der er rigeligt lys 

Siden 1. generations vandplaner blev planlagt og det forberedende arbejde gik i gang, er meget ny viden kom-
met til. Det strategiske forskningsprojekt REELGRASS (2008-2012) har etableret helt ny viden om ålegræs og 
reetablering. En af de væsentligste pointer fra REELGRASS projektet er, at ålegræs mange steder ikke kan re-
etableres på lavt vand pga. af mange fysiske stressfaktorer, såsom mudret bund, sandflugt, makroalger, sand-
orme mv. Dette er beskrevet i videnskabelige tidsskrifter og publiceret i et temanummer af Vand og Jord (februar 
2013). Desuden kan høje sommervandstemperaturer muligvis spille en rolle for det observerede fald i ålegræs-
set udbredelse. Det er samtidig dokumenteret i årlige overvågningsrapporter, at ålegræssets udbredelse på lavt 
vand er markant ringere nu end for 10 og 20 år siden. Hertil bør nævnes, at overvågningen består af relativt få 
observationer, som udgør baggrunden for en modelberegnet dækningsgrad. Der findes i dag ingen arealbaseret 
monitering af ålegræs. 

Korrekt miljømål for ålegræs 

I stedet for at beskrive miljømålet for ålegræs med en dybdegrænse burde målet defineres efter ”tæthed” jf. di-
rektivets tekst. Hvis dette blev gjort for en fjord ville dybdegrænsen være mindre betydende, idet den største 
mængde og tæthed af ålegræs befinder sig på lavere vand, hvor lysmængden er rigelig. Opnåelse af et mål om 
”tæthed” på lavere vanddybder vil have afgørende større positiv virkning for en fjords økosystem end den sidste 
”tot ålegræs” på stor vanddybde. Den forvaltningsmæssige konsekvens af fokus på dybdegrænsen frem for tæt-
hed er afgørende forskellig. Et eksempel på dette er fx Horsens Fjord. 
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Eksempel Horsens Fjord 
 
Horsens Fjord (indre) er karakteriseret ved at være lavvandet, og uden iltsvind pga. den store vandudskiftning 
med Kattegat grundet tidevandet. Fjorden er ca. 4400 hektar, heraf udgår arealet med vanddybde mindre end 6 
m ca. 95%. Historiske data (DMU rapport 755, 2009) viser fund af ålegræs på dybder mellem 8 og 11,5 m. Dette 
har ført til, at referencetilstanden af miljøministeriet blev fastsat til 8,6 m og målet for god økologisk tilstand blev 
fastsat til 6,4 m. Situationen i dag er således, at ålegræsset jf. Novana-overvågning ikke vokser ud på større 
dybde end ca. 2 meter. Sigtdybden er samtidig 4 m, hvilket betyder at ålegræsset i dag ikke vokser ud til dets 
potentielle dybdegrænse. Der forelægger ingen undersøgelser af hvorfor dette er tilfældet. Samtidig har muslin-
gefiskere tilladelse til at skrabe fjordbunden indtil 4 m dybdegrænsen. Dette har den effekt, at der stensikkert ikke 
kan gro ålegræs ud på større dybder end 4 m, da ålegræsset ødelægges ved skrab. Fiskeriet har dertil den ef-
fekt, at det fjerner muslinger, som har en betydelig gavnlig virkning på miljøet via dets filtrering af vandet. Det er 
videnskabeligt bevist, at filtrering fra muslinger kan have en systemændrende effekt, fx jf Ringkøbing Fjord, hvor 
sigtdybden blev øget fra 0,5 m til 2 m grundet invasion af filtrerende muslinger. Konklusionen ved at studere 
Horsens Fjord er, at ålegræsset ikke returnerer som ventet på trods af, at der er lys nok tilstede. En yderligere 
kvælstofreduktion til Horsens Fjord, som planlagt jf. Vandområdeplaner, vil derfor have en endog meget be-
grænset effekt på ålegræssets tilbagekomst – om nogen i det hele taget. Der kan gøres andre aktive tiltag, som 
vil have langt større virkning på ålegræssets tilbagekomst. Dels bør der ses på aktiviteter i fjorden, herunder 
muslingeskrab og dels vil en aktiv reetableringshjælp til ålegræsset have et stort potentiale, idet store områder af 
fjorden har lys nok til, at der kan gro ålegræs. Hvis der fokuseres på ”tæthed” og ikke på dybdegrænse vil en 
opnåelse af god økologisk tilstand muligvis kunne nås uden yderligere næringsstofreduktionsindsatser. Dette bør 
vurderes jf Vandrammedirektivets bestemmelser om proportionalitet og omkostningseffektivitet.   
 
Endeligt bør man kigge nærmere på den historiske reference for Horsens Fjord, idet de tilsvarende dybder åle-
græsset er observeret på Kolding Yder Fjord og Vejle Inderfjord er hhv. 7,5 m og 5,5 m, hvilket er noget mindre 
end for Horsens (Inder) Fjord på 9,8 m.  

 
Konklusion 

Myndighederne bør tilrette miljømålet for ålegræs så det er i overensstemmelse med direktivet, og således der 
bliver fokus ålegræssets systemeffekt og arealudbredelse fremfor dybdegrænse, og på at fremme reelle forbed-
ringer af ålegræsset tilstand i fjordene. Specifikt anbefales det: 

 Fokusere på tæthed og udbredelse af ålegræs 

 Afsætte midler til reetablering ålegræs 

 Ændre overvågning så den bliver arealbaseret  
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