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Abstract 
This project entails the investigation into the different areas of work with eelgrass, with the intent of 

possibly finding common ground between the present actors. The project will cover the biological 

bases of how eelgrass works, what it has been used for historically, the many ways it is being used 

today, and the significance of its presence in the modern ecosystem. 

The project will utilize information gathered from biologists, field workers, harvesters and 

manufacturers, and the project will look for areas of interest between the different participants.  

The group can conclude that harvesting, the utilization, and the restoration of eelgrass are the 

primary areas of interest for the various actors, but all parties involved believe in the importance of 

eelgrass and that it is vital to not ruin it. Therefore, the group believes that common ground can be 

found between the relevant parties, to ultimately further both the restoration and the utilization of 

eelgrass.   
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1 Indledning 
Vores samfund, både nationalt og internationalt, står i en klimakrise. Klimakrise er fællesbetegnelsen 

for de menneskeskabte klimaforandringer, som verdens befolkning oplever både nu og i fremtiden. 

Fællesbetegnelsen indbefatter nøgleord såsom CO2-udledning, drivhusgasser, drivhuseffekt, global 

opvarmning og iltsvind (Sønderiis & Andersen, 2021). Det kritiske led i den menneskeskabte 

klimakrise er den forhøjede mængde af CO2-udledning, typisk igennem afbrænding af fossile 

brændstoffer. En stigning af CO2-udledning skaber en kædereaktion af konsekvenser, som har 

direkte indflydelse på klodens fremtid. Hvert år afholder FN klimatopmøde, hvor formålet er at indgå 

aftaler der forpligter de enkelte lande til, at gøre en national indsats for at reducere CO2-udledning 

(Brix, 2015).  

I arbejdet med klimaforandringer og bæredygtighed, opstod begrebet ’grøn omstilling’. Grøn 

omstilling er fællesbetegnelsen for alle tiltag, hvor der arbejdes henimod bæredygtige alternativer 

(Bjerregaard & Arrouas, 2019). Målet med grøn omstilling er en omlægning af den måde vi lever på, 

uden at gå på kompromis med kvaliteten. Energiproduktion er et af de store emner, hvor der er 

fokus på omlægning fra fossile brændstoffer, til vedvarende energikilder såsom vindmøller, 

biomasse, og geotermisk varme. Derudover handler grøn omstilling også om at skabe en verden med 

mindre forurening, og hvor alle ressourcer indgår i en cirkulær økonomi (Bjerregaard & Arrouas, 

2019).  

I Danmark tager den grønne omstilling form på forskellige måder. Den ses blandt andet i lovgivning 

der arbejder på omlægning af den danske bilpakke, fra fossile brændstoffer til hybrid eller elbiler. 

Inden for omlægning af energiproduktion har Danmark stået stærkt grundet den danske virksomhed 

Vestas, som er førende i udviklingen af vindmølleteknologi. Derudover har Danmark også haft stor 

succes med at lave kraftvarmeværker, som producerer strøm og varme, ved afbrænding af affald. I 

dag arbejdes der på at omlægge fra affald til biomasse, således at det bliver CO2-neutralt1. Andre 

eksempler på grøn omstilling, kan være implementeringen af EU klima- og miljø-direktiver, såsom 

vandrammedirektivet,(Miljøstyrelsen, n.d.-a). Som medlemsland i EU følger der en række 

forpligtigelser, heriblandt at overholde EU's retsakter (Den Europæiske Union, n.d.). Et direktiv er en 

fælles målsætning for EU, hvordan det enkelte medlemsland vil opnå dette, er helt op til dem. EU’s 

vandrammedirektiv sætter derfor en række krav til medlemslande om ”en række miljømål og 

 
1 CO2-neutral tager udgangspunkt i, at der ikke udsendes mere CO2 end der optages. F.eks. træ optager CO2 i 
dets levetid, når det brændes frigives denne CO2 igen, dermed CO2-neutralt (Gyldendals leksikonredaktion, 
2020). 

Commented [THH1]: Kan der, og skal vi skrive det? 
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opstiller overordnede rammer for den administrative struktur for planlægning og gennemførelse af 

tiltag og for overvågning af vandmiljøet” (Miljøstyrelsen, n.d.-a).  

Vandrammedirektivet danner ofte grundlag for arbejdet med vandplanlægning i Danmark 

(Miljøstyrelsen, n.d.-b). For at kunne leve op til vandrammedirektivet, er der først undersøgt 

forholdene og senere lavet handleplaner for hvordan det kan laves om. Noget af det der har været 

fokus på, er udvaskning af nærringstoffer fra landbruget. Derfor har de danske landmænd, nu i 

næsten to årtier, skåret i brugen af næringsstoffer, fordi en stor del blev udvasket til søer og 

vandløb, og blev ført ud til kystområder flere steder i Danmark. Det har været med til at give store 

udfordringer med iltsvind, og dermed dårlige levevilkår for mange dyr og planter langs de danske 

kyster. Ålegræs er en af de planter langs kysten, som spiller en stor rolle i genopretningen af de 

kystnære økosystemer (Krause-Jensen & Rasmussen, 2009). Derfor kan arbejdet med genopretning 

af ålegræs, ses som en del af den grønne omstilling.  

 

1.1 Ålegræs  
Ålegræs kaldes på latin Zostéra marina, men har 

også navnet almindelig bændeltang. Ålegræs er 

ikke en alge (tang), men en græsart og hører til 

klassen enkimbladede (Dansk Tang, 2021).  

Græs-orden er en af de største familier i 

blomsterplanterne (Cofactor.io, n.d.). Alger er 

planter som lever under vandet uden et 

rodsystem, men i stedet sætter sig fast på sten, 

muslinger, og andre faste overfalder. Ålegræs 

har derimod, ligesom andre græsarter, rødder, 

rodstængel og blade. Den gror på havbunden fra en grenet rodstængel, derfra gror lange grønne 

blade som er mellem 2 til 12 mm brede og kan blive mellem 30 og 200 cm lange (Dansk Tang, 2021) 

(Dansk Skaldyrcenter & DTU, n.d.).  

Ålegræs lever i lavvandet områder, langs kyster eller i fjorde, og gror i enten mudret eller sandet 

bund. Ålegræs vokser ved hjælp af fotosyntese og samler nærigstoffer fra rødderne i havbunden og 

en mindre del fra vandet omkring planten. Da ålegræs er afhængig af sollys, er vandets sigtbarhed 

en forudsætning for hvor dybt ålegræsset kan gro, også kaldet ålegræssets dybdegrænse (Krause-

Jensen & Rasmussen, 2009). Langs danske kyster vokser ålegræs ned til en hovedudbredelse på ca. 5 

meter, hvor vandet er klarest, til ca. 3 meter i indre farvand som fjorde, hvor vandet er mindst klart 

Billede 2 – Ålegræs karaktertræk (Dansk 

Skaldyrcenter & DTU, n.d.) 



  2. februar 2022 
 

Side 8 af 48 
 

(Krause-Jensen & Rasmussen, 2009). Store samlinger af ålegræs, også kaldet ålegræsbede og 

ålegræsenge, er rigt på dyreliv såsom krabber, snegle, muslinger og fisk. Samtidigt fungerer ålegræs 

også som føde for fugle såsom svaner, pibeænder og gråænder (Bachmann Ørberg et al., 2018).  

 

1.2 Problemformulering 
Hvilke samarbejds- og spændingsfaktorer er til stede i brugen, indsamlingen, og genopretningen af 

ålegræs? 

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 
1. Hvad er grøn omstilling og hvordan håndterer Danmark Grøn omstilling?  

2. Hvad er vandrammedirektivet, og hvorfor er ålegræs så vigtigt? 

3. Hvad er der historisk sket med ålegræs, og hvorfor er en genopretning nødvendig i dag? 

4. Hvilken historisk betydning har ålegræs haft?  

5. Hvad forhindrer genoprettelsen af ålegræsbestanden? 

6. Hvem er de relevante aktører inden for forskning og genoprettelsen af ålegræs? 

7. Hvilke effekter har ålegræsset på deres miljø? 

8. Hvem er de relevante aktører inden for indsamling og produktion af ålegræs? 

9. Kan forskning formå at ”samle” ålegræs aktører i fremtiden? 

 

1.3 Formål 
Formålet med dette projekt er at bidrage til udviklingen og arbejdet med ålegræs. Vi vil forsøge at 

frembringe tematiske forskelle, og dermed belyse de forskelligheder som arbejdet med ålegræs 

skaber. Vi forsøger kun at finde forskelligheder, fordi vi mener det er relevant at disse forskelle bliver 

mere tydelige, og måske derigennem kan det påvirke kommende forskning, til at kunne give mere 

entydige svar til hjælp for ålegræsaktører og ildsjæle.  

 

1.4 Afgrænsning  
Dette projekt tager udgangspunkt i Danmark, da projektets omfang ville blive for stort og 

uoverskueligt hvis det skulle omfatte hele verden, eller mange andre lande. Desuden har vores 

indsamling af empiri foregået iblandt danske forskere, firmaer og interessepersoner, og vores 

feltarbejde har kun kunne blive udført i Danmark. 

Grøn omstilling er et af projektets fokuspunkter, fordi den grønne omstilling opstiller nogle meget 

tematisk relevante krav, til den danske håndtering af bæredygtighed. Projektet har valgt ålegræs 

som dets hovedfokus, fordi ålegræs medvirker positivt til den grønne omstilling, ved at have en 
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række brugbare egenskaber og udover ålegræssets naturlige egenskaber, har det også værdi efter 

dets livscyklus. Ålegræssets opskyl kan også udnyttes til produktionen af bæredygtige 

produktalternativer.  

Indsamlingen af empiri er foregået igennem interviews, med særligt fokus på at dække flere aktører 

inden for ålegræs. Projektets formål, at bidrage aktørerne inden for ålegræs og belyse deres 

forskelligheder, fik derfor gruppen til at fokusere på aktørernes holdninger og tilgange. Intentionen 

er dog ikke at finde og bruge forskelle til at vælge side, men for at udfordre forskellighederne.  

 

1.5 Semesterbinding 
Dette projekt er forankret i Humanistisk Teknologisk Bachelor på Roskilde Universitet (RUC), derfor 

har dette projekt taget udgangspunkt i kurserne Subjektivitet, Teknologi og Samfund og Teknologiske 

Systemer og Artefakter.  

1.5.1 Subjektivitet, Teknologi og Samfund  

For at forså hvordan teknologiske systemer fungerer, er det relevant at forstå hvori mennesker 

påvirker disse systemer, og samfund ændrer dem. Vi har i dette projekt arbejdet med at forstå 

holdninger om ålegræs igennem interviews. Da interviewpersoner altid bringer meget forskellige 

bias ind i en samtale, er det derfor vigtigt at forstå dette bias, således at det ikke farver den måde 

hvori fortolkningen sker. Ved forståelsen af gensige påvirkninger mellem subjektivitet, teknologi og 

samfund, forsøger vi at se individerne som en del af et system, hvor fokus er ålegræs og systemet er 

alle dem som arbejder med ålegræs (RUC, 2019).  

1.5.2 Teknologiske Systemer og Artefakter 
Ålegræs indgår i flere komplekse systemer, både i et biologisk system, men også i et teknologisk 

system. Det teknologiske system er afhængigt af det biologiske system, fordi findes der ikke ålegræs 

i naturen, så kan der ikke indsamles ålegræs til brug i det teknologiske system. Igennem processen af 

det teknologiske system, bliver ålegræs til en bæredygtig ressource der kan bruges i samfundet.  

I Danmark bruges miljø-GIS som et planlægningsværktøj til at systematisere og derefter visualisere 

store mængder af miljø data, altså data om det biologiske system. Data om ålegræssets tilstand 

bruges til at vurdere, hvor vandkvaliteten ikke overholder målsætningerne i Vandrammedirektivet. 

Hvorfor har disse systemer så relevans for dette projekt? Det er fordi der hele tiden forgår en 

gensidig påvirkning, imellem det biologiske og det teknologiske system (RUC, 2019). Målet er derfor 

at prøve at se hvordan den gensidige påvirkning kan balanceres, og med hvilken viden vurderes 

dette?  
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2 Metoder 
Igennem dette projekt er der blevet arbejdet med tre forskellige metoder, men i den endelige 

rapport har vi valgt kun at inddrage én metode. Dette er fordi brugen af etnografisk metode ikke 

blev dokumenteret tilstrækkeligt, og dét som i første udgangspunkt var planlagt som værende et 

forsøg, blev mere til en øvelse i at holde ålegræs i live i et akvarie. Dermed fremgår det af kapitel 5 – 

Feltarbejde og forsøg, hvordan begge disse metoder i stedet blev en læring i vigtighed af 

forberedelse, og dermed gav mulighed for videnskabsteoretiske overvejelser.  

 

2.1 Semistruktureret interviews 
Ved indsamling af empiri, gjorde gruppen brug af den semistrukturerede interviewform, hvormed 

interviewguides blev udarbejdet (Kvale & Brinkmann, 2009). Den semistrukturerede interviewform 

blev udvalgt da interviewene har til formål at indsamle information, forståelser og holdninger fra 

eksperter og aktører på området. Den semistrukturerede interviewform har plads til at 

intervieweren(e) har mulighed for at komme med opfølgende spørgsmål. Man kan både komme 

med brede og overordnede spørgsmål, med plads til uddybende forklaringer, samt mere specifikke 

spørgsmål med kortere og mere konkrete svar, således at en mere fyldestgørende dialog kan tage 

sted (Kvale & Brinkmann, 2009). Derudover brugte gruppen interviewguiden som en 

afkrydsningsliste for tematikker, i stedet for specifikke spørgsmål, og dermed fik interviewpersonen 

mere frihed til at styre samtalens fokus. I arbejdet med at forstå holdninger, mente gruppen at 

friheden til at lade interviewpersonen styre samtalen, kunne give mere ægte holdninger, som var 

farvet af intervieweren.   

Der blev lavet 4 interviews i projektet, som har en længde mellem 27 til 52 min. Det første var med 

marinbiolog Søren Laurentius, derefter ildsjæl Birte Pawlik, så tangfisker Kurt Schierup, og til sidst 

medstifter af Søuld Tobias Øhrstrøm. Se kapitel 4 Analyse af interview, for en mere detaljeret 

gennemgang af interviewpersonerne.  

 

2.1.1 Interviewguides 

Som en del af forberedelse til interviews er der lavet interviewguides (Kvale & Brinkmann, 2009). De 

er lavet med udgangspunkt i de spørgsmål som vi ønskede besvaret af interviewpersonen. Vi har 

lavet fire interviews, men kun tre interviewguides. Dette er fordi at samtalen med Kurt Schierup ikke 

var tiltænkt at være et interview, men opstartssamtale. Den udviklede sig dog til en spænende og 

indholdsrig samtale, vi gerne ville bruge. Herunder er interviewguides af de tre andre interview, 

opsat i kronologisk rækkefølge.   
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Interviewguide Laurentius  

Indledning 

• Introduktion af vores projekt 

• Introduktion af hvem du er, hvilken viden og ekspertise du har på området.  

Tema 1: Forurening 

• Kan ålegræs sige noget om hvor meget forurening/næringsstof der er i vandet? 

• Kan man opstille et forsøg hvor man over en periode måler niveauet af forurening? 

Tema 2: Kystsikring 

• Kan man lave forsøg med dette?  

Tema 3: Laboratorieforsøg 

• Kan man dyrke ålegræs i et laboratorie?  

Tema 4: Dyrkning 

• Kan man kultivere en mere høsteffektiv måde, uden behov for at dykke og skære? 

• Kan man lave kunstig bund, som kan hæves og sænkes? 

• Kan det dyrkes i overfalden? 

Afrunding 

• Tak for dit input og din tid, nogle spørgsmål inden vi slutter? 

 

Interviewguide Pawlik 
Indledning 

• Forklar om vores projekt og hvordan det er skiftet retning siden sidste gang vi 
snakkede med Birte 

• Spørge ind til hvem Birte er 
Tema 1: Brugen af ålegræs 

• Hvordan kom du i gang med at bruge ålegræs? 

• Hvad bruger du ålegræs til? 

• Hvorfor bruger du ålegræs?  
o Hvad er fordelene?  

o Hvad er ulemperne? 

Tema 2: Guldborgsund kommune 

• Hvilken kontakt har du med kommunen? 

• Hvad siger kommunen til at du bruger ålegræs? 

• Hvordan håndterer kommunen ålegræs i Guldborg?   
o Fjerner de det bare, lader de det ligge? 
o Har det ændret sig over tid? 

• Ved du hvordan det står til med vandkvalitet i Guldborg? 

Tema 3: Holdninger omkring ålegræs 

• Hvilken viden har du om ålegræs? 

• Hvad mener du der sker når man fjerner ålegræs fra standen? 

• Hvilket forhold har du til ålegræs? 

• Hvordan tænker du ålegræs gør mest gavn? 

Afrunding 

• Tak for dine input til vores projekt.   

 

Interviewguide Søuld 
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Indledning 

• Introduktion af hvem vi er og hvad vores projekt går ud på 
• Præsentation af hvem Søuld er 

Tema 1: Fortid 

• Hvilke overvejelser har I været igennem før I begyndte at bruge ålegræs?   

• Har i arbejdet med ålegræs før i stiftede Søuld? 
Tema 2: Nutid 

• Hvor henter i ålegræs?   
o Hvorfor lige de steder?   

• Hvilke aftaler har i med kommunen? 

• Hvilke problematikker står i overfor nu? 

• Hvor meget ålegræs henter i ind om året?  
o Har i oplevet at nogle somre/år har en større mængde ålegræs at indsamle 

end andre? Og hvorfor tror i det kan være tilfældet? 

Tema 3: Produktion 

• Hvad bliver ålegræsset brugt til? 

• Hvad kan de som andre produkter ikke kan? 
Tema 4: Fremtid 

• Hvad ser i som den største udfordring i fremtiden?   
Afrunding 

• Tak for dine input til vores projekt. 
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3 Ålegræs 
For at forstå kompleksiteten af ålegræs, skal vi først forstå hvorfor ålegræs er en vigtig indikatorart 

og hvilken betydning vandrammedirektivet spiller.   

3.1 Vandrammedirektiv 
Den 22. december, 2000 kom EU ud med Vandrammedirektivet. Direktivet blev indført med det 

formål at fastslå en række kriterier der skulle sikre at vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og 

grundvand blev beskyttet, og at dette skulle være standarden for alle EU-lande (Miljøstyrelsen, n.d.-

a). Vandrammedirektivet kræver at de førnævnte vandområder opnår en økologisk tilstand, der er 

så tæt som muligt på vandområder, hvor der ikke har været menneskelig påvirkning. Til dette formål 

er det nødvendigt at have noget der kan fungere som en naturlig indikator, og en reference af de 

upåvirkede omstændigheder som de påvirkede vandområder skal opnå (Miljøstyrelsen, n.d.-a). 

Vandrammedirektivet specificerer også at indikatoren skal være en vigtig repræsentant i områdets 

naturlige økosystem, f.eks. som et nøglepunkt til de naturligt fremkommende havdyrs 

habitatmuligheder eller som fødegrundlag for andre arter. Derudover skal indikatoren kunne vise 

hurtige og pålidelige tegn på om faktorer i økosystemet er skadelige eller gunstige (Møhlenberg & 

Middelboe, 2010).   

Derfor blev ålegræs udvalgt som indikatorarten, der skulle levere information om de økologiske 

tilstande i kystområder, da det er et af ålegræssets naturligt forekommende områder, hvoraf det 

andet område er i fjorde (Naturhistorisk Museum, n.d.). I forbindelse med dette er der to vigtige 

distinktioner, dybdegrænsen for udbredelsen af de store ålegræsbede, og den maksimale dybde for 

hvor ålegræs kan gro (Krause-Jensen & Rasmussen, 2009). Grænsen for hvor dybt ålegræsset kan 

forekomme kan kendetegnes ved vandets sigtbarhed, og dermed hvor meget sollys der kan nå ned 

til det dybeste ålegræs. Derimod er dybdegrænsen for de store ålegræsbede kendetegnes ved den 

gennemsnitlige dybde hvor store enge af ålegræs befinder sig. De ålegræsenge, der ofte udgør 

gennemsnittet for denne dybdegrænse, kan være store nok til at dække 10% af havbunden i det 

pågældende kystområde (Krause-Jensen & Rasmussen, 2009). Disse to distinktioner er årsagen til 

hvorfor ålegræs egner sig til at være en indikator, da det kystnære ålegræs spiller en kritisk rolle i 

kysternes økosystemer (Møhlenberg & Middelboe, 2010).  

Det har tidligere været en teori, at den maksimale dybdegrænse for ålegræs, har været en direkte 

indikator af mængden af kvælstofudledning til kysten. Teorien byggede på, at det udledte kvælstofs 

tilstedeværelse ville få alger til at blokere for sollyset, og derved have en direkte virkning på 

ålegræssets dybdegrænse (Krause-Jensen & Rasmussen, 2009).  
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Det er efterfølgende blevet en mere kompliceret teori, da ålegræsset ikke har haft den forventede 

reetablering ved den tilsvarende reduceret mængde kvælstofudledning. En mulig forklaring er, at de 

alger som blev dannet på grund af de udledte næringsstoffer, er faldt til havbunden og har dannet 

ugunstige forhold for ålegræs (M. R. Flindt & Nielsen, 2013). Et sediment der er svære for ålegræs at 

slå rødder i, og indeholder giftige stoffer som gør det nødvendigt for ålegræs at skulle have mere 

sollys, for at kunne skille sig af med de giftige stoffer. Desuden kan den løsere havbund resultere i, at 

sten bliver slynget rundt med strømmen i vandet, og slår ned i havbunden, som ville ødelægge 

mulige ålegræsspire på havbunden (M. R. Flindt & Nielsen, 2013). Det er derfor ikke længere teorien, 

at kvælstofudledning er den direkte og eneste årsag til den mindre bestand af ålegræs langs 

kystområder, da der må være andre faktorer der begrænser ålegræssets reetablering, end kun alger 

og mangel på sollys (M. R. Flindt & Nielsen, 2013).  

Noget af det vigtigste ved brugen af ålegræs som en indikatorart, er den store mængde historiske 

data Danmark har adgang til. Undersøgelser tilbage fra 1900-tallet, foretaget af hvad der tilbage i år 

1900 blev kaldt for Den danske biologiske Station (Bilag 2, s. 2). Stationen havde fået til opgave at 

undersøge de kystområdernes bonitet, for at se hvilket potentielt udbytte de danske kyster ville 

kunne have, i forhold til fiskeri (Bilag 2, s. 2). Stationen vidste at ålegræs var et vigtigt element i 

fiskenes kultur og opvækst, så derfor valgte stationen af kortlægge udbredelsen af ålegræs, og det er 

så her den enormt vigtige reference er dannet. Uden dataet fra stationen ville der kun være data 

tilgængelig fra efter ålegræspesten havde udryddet størstedelen af ålegræsset i Danmark (Bilag 2, s. 

2). Med data fra Den danske biologiske Station lagt op imod nutidens data, så har det været muligt 

for forskere at se forskellen på ålegræssets dybdegrænse, som dengang lå på 10 meter (Bilag 2, s. 3).  

 

3.2 Formering 
Formering af ålegræs kan ske på to måder, den ene af disse måder er at ålegræs formere sig ved 

hjælp af rødderne2 i havbunden, som bedre sig og derved skaber et netværk af rødder og planter 

som alle sammen er forbundet. Det gør at ålegræs kan skabe disse store ålegræsenge, som man 

typisk ser, da ålegræssets rødderne er med til at forhindre erosion og derved skabe en mere stabil 

havbund (M. Flindt et al., 2013). Ålegræs kan, som en af de få “marine karplanter”, modstå strøm, 

erosion og salt. Havgræsarter fungerer bl.a. som bølgeværn og udgør dermed et naturligt kystværn 

(Krause-Jensen & Rasmussen, 2009).  

 

 
2 Ålegræs laver udløbere i stil med jordbær.  
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3.3 Miljø-GIS 
For at skabe en samlet forståelse for hvordan kysterne i Danmark er påvirket at ålegræs, er her et 

kort som viser den økologiske tilstand af kystvandene med udgangspunkt i ålegræs, under 

Vandområdernes tilstand. Data er blevet hentet fra Miljøstyrelsens hjemmeside, og er en del af 

natur- og miljødata for Danmark (Miljøstyrelsen, 2021). Her er der brugt data fra Vandområdeplan 

2015-2021, data er fra 2015 da planerne blev oprettet, og efterfølgende opdateret i 2016 (Statens IT, 

2016).   

Det bliver opdelt i 12 forskellige tilstande (Bilag 7), her 

er kun medtaget de 7 tilstande som er repræsenteret 

(Statens IT, 2016). Områder med høj økologisk tilstand 

ville have været blå, dem har vi desværre ikke nogen af i Danmark. Grønt markerede kystvande er i 

god økologisk tilstand, det ses f.eks. i Roskilde Fjord, Sydsjælland og på den sydlige kyst af Lolland og 

Falster. De fleste kystvande er enten gult eller orange, hvilket henholdsvis står for moderat tilstand 

og ringe tilstand. Nissum fjord og Ringkøbing fjord ligger begge i ringe potentiale, hvilket vi sige at 

der ikke gror ålegræs, og potentialitet for ålegræs er ringe. De røde kystvande er hvor der er dårlig 

økologisk tilstand. Hele Jyllands vestkyst er blevet markeret med sort, som betyder at ålegræs ikke 

kan anvendes, i forbindelse med måling- og forbedring af den økologiske tilstand. I de grå markerede 

kystvande, findes der ikke data om ålegræssets tilstand (Statens IT, 2016). 

Billede 2 – MiljøGIS (Miljøstyrelsen, 2021) 
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3.4 Historisk brug af ålegræs  
Ålegræsset har været benyttet lokalt i Danmark i flere hundrede år. Siden 1630 har der været brugt 

ålegræs til tag på Læsø, hvor opskyllet af ålegræs blev indhentet lokalt for at kunne blive tænget3 på 

de forskellige tangtage (Læsø Museum, 2020b). Senere, i 1917, blev Kallehave-Tang-Export 

grundlagt, som indkøbte det indhøstede ålegræs fra øerne omkring Møn, Lolland, og Falster samt 

selv at indhente det, og eksportere ålegræsset, både til danske indkøbere så som Læsø og Kalvehave 

Madrasfabrik, men også internationalt, til kunder i Norge, Sverige, Belgien, Holland, England og 

Tyskland (Bogøs historiske forening og arkiv, 2022).  

Senere i det 20ende århundrede kom der 2 tilbageslag til ålegræs, og derfor også produktionen af 

den: i 1930erne blev ålegræsset ramt af en svampeepidemi der dræbte størstedelen af ålegræsset, 

og i 60-70erne begyndte industrialiseringen af landbruget, hvilket ledte til at flere næringsstoffer 

blev ledt ud i havet, og gjorde det sværere for ålegræsset at gro tilbage. (Miljøstyrelsen, 2018) Dette 

betød at der ikke var nok ålegræs at indhente på Læsø til at holde deres tangtage til lige, og at 

Kallehave-Tang-Export stoppede med at eksportere deres ålegræs i løbet af 60erne (Bogøs historiske 

forening og arkiv, 2022). 

Ålegræs som produktion i Danmark var derefter meget inaktiv indtil årtusindskiftet, hvor Kurt 

Schierup, hvis familie tidligere har været med til indsamling af ålegræs til Kallehave-Tang-Export, 

blev en del af nogle forskellige projekter der omhandlede ålegræs omkring dette tidspunkt, blandt 

andet et LIFE projekt mellem Danmark, Tyskland, og Frankrig i 2003-4 (Schierup, n.d.). Life projektet 

omhandlede i første omgang strandrensning på strandene, men ledte også til at ideer omkring 

ålegræssets brug som isolering kom tilbage til Danmark efter at sten- og mineraluld blev 

dominerende som isoleringsmateriale (Schierup, n.d.) (Vordingborg Kommue, n.d.). Senere, i 2008, 

begyndte et forprojekt på Læsø, hvor de ville prøve at tænge et nyt tangtag på et lille hus. Efter at 

det var en succes med at tænge det nye tangtag, så begyndte de igen at lave tangtage på Læsø, hvor 

størstedelen af den nye tang som bliver indsamlet går til (Læsø Museum, 2020b). I de seneste par år 

der også kommet et nyt firma, Søuld, der arbejder med at lave og markedsføre isolation og 

akustikplader lavet på ålegræs (Øhrstrøm et al., 2022) (Beck, 2020). 

 

3.5 Søuld 
Søuld, er en virksomhed der, arbejder med at lave et grønt alternativ ved brug af ålegræs. 

Virksomheden startede i 2010, og er grundlagt af arkitekterne Tobias Øhrstrøm og Pi Fabrin, 

 
3 Et gammelt ord som betyder at tække med tang.  



  2. februar 2022 
 

Side 17 af 48 
 

bæredygtige designingeniører Gunnar Agerskov og Kristen Lynge, og ålegræs tængemand Henning 

Johansen (Øhrstrøm et al., 2022). De har udviklet en metode, hvor de opsamler opskyllet ålegræs fra 

stande rundtomkring på Møn. Ålegræsset bliver efter opsamling, tørret på frie marker, vent med en 

hø-vender, og efter tørring bliver det lavet til rundballer. Rundballerne er så klar til videre 

bearbejdning, her kommer ålegræsset igennem en maskine som river det i mindre stykker, og ved 

tilsætning af en hærder limer ålegræsset sammen (Øhrstrøm et al., 2022). Derefter bliver det lagt i 

varmt pres, det bliver derefter kølet ned og kommer i varmt pres igen. Slutproduktet er en 

ålegræsplade med en tykkelse på 6,5 cm, de kan bruges som isolering eller akustikplade (Øhrstrøm 

et al., 2022). Derudover laver virksomheden også møbelpolstring med ålegræs i stedet for eks. skum 

(Bachmann Ørberg et al., 2018).  

 

3.6 Møn Tang 
Møn Tang er en anden virksomhed der arbejder med ålegræs i deres produktion. 

Familievirksomheden blev startet i 2016, men familien har arbejdet med indsamlingen af tang det 

meste af det 1900tallet (Schierup & Tv Møn, 202 C.E.). Virksomheden arbejder med at indsamle 

opskyllet tang fra Møn med traktor, som så lægges til afdrypning på stranden før det bliver hentet og 

lagt til tørre på mark. Derefter presses tangen, enten med en moderne halmpresser til rundballer, 

eller med en antik hånddrevet tangpresse, for at det kan blive brugt til forskellige projekter 

(Schierup, n.d.). De primære produkter som Møn Tang bruger ålegræs til er: Isolering, tangtage, og 

puder/polstring. Til isolering af huse fylder de tomrummene i vægge, gulv, og tage ud med løst 

ålegræs, som både er varme og fugtisolerende, men som også virker brandhæmmende. Til tangtage 

har ålegræs været benyttet ligesom med stråtage, og har især været et populært alternativ på Læsø 

(Schierup, n.d.). I polstring og puder renser og sorterer Møn Tang deres ålegræs for urenheder, før 

det så bliver brugt som fyld i forskellige typer af puder. De typer af puder som Møn Tang primært 

producerer er yogapuder, hovedpuder, og siddepuder (Schierup, n.d.). 

 

3.7 Andre virksomheder 
Derudover findes der andre som arbejder med ålegræs, heriblandt Tang Tag som drives af Henning 

Johansen, han arbejder med at tænge tang tage på Læsø (Læsø Museum, 2020a). Arkitekten Nikolaj 

Thrane Carlsen udviklede i 2018 en stol lavet udelukkende at træ og ålegræs (Carlsen, 2018). For den 

vandt han i 2018 den nordiske designkonkurrence The Coastal Furniture på det daværende FN 

klimatopmøde i Katowice (Gustav Bech, 2018).  
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4 Analyse af interview 
Vi fik fra starten af projektet en oplevelse af, at der var en høj kompleksitet i emnet ålegræs, og at 

der er mange nuancer at kortlægge. En af årsag hertil kan være at forskningen på området stadig er 

meget ny, da systematisk registrering af miljøforhold startede i 70’erne og forskningen startede først 

for alvor omkring årtusindeskiftet (Bilag 2, s. 1). Det ligger op til fortolkning af emnet, som måske 

kan være en af forklaringerne omkring de forskelligheder af holdninger og fokuspunkter på emnet. 

Derfor satte vi os for at prøve at forstå hvor disse forståelser kommer fra, og med hvilke 

sammenhænge de er bundet sammen. Vi har interviewet disse fire personer, fordi vi mener at de 

enten er nøglepersoner i erhvervet med ålegræs, eller også repræsentere de relevante aktører.  

1. Søren Laurentius marinbiolog, ansat på Tænketanken Hav og tidligere professor på RUC. 

Hans interview bruges som ekspertviden, da Laurentius har arbejdet og forsket i ålegræs 

over 20 år.  

2. Birte Pawlik er en ildsjæl, som gennem frivilligt arbejde med strandrensning i Guldborg, fik 

mulighed for at arbejde med ålegræs i forbindelse med lægkartofler.  

3. Kurt Schierup er stifter af Møn Tang, en virksomhed der indhenter, tørrer og sælger ålegræs 

til forskellige anvendelser, så som isolering, tangtage, pakkefyld, og puder. 

4. Tobias Øhrstrøm er uddannet arkitekt maa, og er Co-founder & CEO af Søuld, en virksomhed 

der arbejder med at bruge ålegræs som bæredygtig ressource i byggeri.  

I vores arbejde med holdninger, har vi i interviewet forsøgt at lade interviewpersonen styre 

størstedelen af samtalen, så længe vi vurderes at det var relevant for emnet. Vi mener at det giver 

en nuanceret forståelse af interviewpersonen, ulempen er at det gør dem svært sammenlignelige. 

Derfor har vi fundet disse fem hovedtemaer, som vi har forsøgt at opdele vores interviews i:  

1. Det største tema er vandrammedirektivet, som rummer en del underpunkter så som; 

økologisk tilstand, indikatorart, vandkvalitet og dybdeudbredelse. 

2. Tema to er strandrensning og kystsikring. 

3. Tema tre er ålegræs i produktion og udnyttelse af ressourcen. 

4. Tema fire er historie, både af ålegræsset og af interviewpersonen. 

5. Tema fem er kvælstof binding, havbund og iltsvind.   

 

4.1 Søren Laurentius 
Laurentius var den første nøgleperson gruppen interviewet, og det var tiltænkt som et 

ekspertinterview med henblik på at skabe en større forståelse for ålegræs. På det tidspunkt var 

Laurentius stadig ansat som marinbiolog på RUC, sidenhen er han blevet ansat i Tænketanken Hav. 
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Første del af interviewet handler om vandrammedirektivet, og dets implementering i Danmark, og 

indeholder en beskrivelse på hvordan vandrammedirektivet er blevet til. Det har vi valgt at skrive let 

om i analysen, da det er beskrevet i det forrige afsnit. 

Som nævnt er vandrammedirektivet til for at måle og forbedre vandets klima, og som Laurentius 

også nævnte ”man begyndte jo først systematisk at registrere da man var midt i problemet i 

virkeligheden, det kan man ikke bruge som referenceværdi” (Bilag 2, s. 2). Her fandt de frem til at 

bruge ålegræs som referenceværdi, da man fandt data fra omkring 1900, før industriens forurening 

af vandet. Efter gennemgang af den mængde ålegræs der er tilbage (omkring år tusinde skiftet), blev 

der lavet en analyse af, hvor stor en forring i forhold til referenceværdien vil kunne godkendes, 

hvilket blev på 24% forringelse (Bilag 2, s. 3). 

Grundet ålegræssets rolle i vandrammedirektivet, har Laurentius nogle stærke holdninger til brugen 

af ålegræs, især den levende ålegræsplante ude i have og fjorde. Eksempelvis siger han: 

”fordi jeg synes ikke man overhovedet på nogen måde skal have lov til at høste 

ålegræs. I den forstand at man går ud og pløjer planterne op af bunden” (Bilag 2, s. 4). 

”Derfor synes jeg at man skal se meget skeptisk på alle planer for at udnytte ålegræs, 

fordi man skal ikke have lov til at fiske ålegræsset op, altså man skal ikke have lov og 

(til) at rydde ålegræsset op fra bunden” (Bilag 2, s. 3). 

Udover at fiske og pløje hele ålegræsplanten op, så er Laurentius også varsom om at skære 

ålegræssets blade. Han mener at der skal være nogle forsøg der påviser, at indhøstningen af bladene 

ikke har en negativ effekt på planten. Det samme gør sig gældende for høst af ålegræs frø, hvor han 

mener at vi skal have bedre resultater fra eksperimenter, med at udplante ålegræs fra frø (Bilag 2 s. 

5). 

Laurentius er dog ikke helt imod brugen af ålegræs, da han i mindre omfang ikke har noget imod at 

folk bruger de ålegræsblade der skyller op: ”der er en cyklus i hvor længe bladene er på planten. Og 

derfor er der et vist opskyl af ålegræs, eller der et vist frigivelse af blade fra ålegræs, og det kan man 

godt udnytte” (Bilag 2, s. 4). Hans meninger er lidt splittet på dette emne, da han ser det som et 

naturligt materiale som kan bruges til en masse, og som også får noget nærringstoffer og CO2 ud af 

klimaet “Fordi det er klart at det ålegræs der ligger som maddressfyld eller som isoleringsmåtter eller 

hvad det gør, det frigiver heller ikke kulstof. Altså hvis det er stabil biomasse, frigiver jo ikke noget” 

(Bilag 2 s. 8). Han ser dog også nogle problemer ved dette, især når det kommer op i stor skala, som 

han siger ”Det er bare i det øjeblik man ser en hel industri for sig, så skal man virkelig til at passe på 

med ikke at komme i gang med en overudnyttelse” (Bilag 2, s. 5). Han har også nogle bekymringer 
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ved bestemte kystområder, hvor ålegræssen fungere som kystsikring, det kommer vi mere ind på 

senere. 

Vi kommer derefter ind på emnet omkring ålegræssets optag af nærringstoffer og kulstoffer, 

hvordan det opbevarer dem, og dets frigivelse gennem forrådnelse. Da vi diskuterer muligheden for 

at få plantet ålegræsfrø, nævner Laurentius at det muligvis ville bringe nærringstoffer op i vandet 

ved at løsne bunden, da ålegræssen begraver nærringstofferne i havbunden, han fortæller: 

”Ålegræsset har jo nogle rødder og nogle rodskud og sådan noget der, og hvis de 

kommer dybt nok ned i sedimentet, så er der ikke så meget ilt, så bliver de ikke 

nedbrudt, ikke så hurtigt i hvert fald, så ligger der som organisk stof i sedimentet, så 

det er sådan en mindre del af det der bliver optaget i planten der bliver, vi bruger 

udtrykket ”permanent begravelse”. Og det er en nettofjernelse af kulstof og 

næringsstoffer fra miljøet, så det batter” (Bilag 2, s. 8). 

Derved har ålegræs flere vigtige funktioner, hvoraf en af dem er ”permanent begravelse”, som er en 

del af havets evne til at optage CO2, og permanent begrave det i havbunden.  

Udover det så nævnte Laurentius også at ålegræssets opskyl af blade begynder at gå i forrådnelse 

som en del af dets naturlige cyklus, enten ude i havet hvor det bliver til nærringstoffer for havet 

igen, eller på stranden, hvor det kan frigive CO2 ud i atmosfæren. Derfor har Laurentius også en lyst 

til at forbedre klimaet ved at høste og tørre opskyllet, og dermed fjerne det fra dets naturlige cyklus. 

”Nu snakkede vi om at ålegræsset smider sine blade, det er jo ikke alt det der går ind i 

ålegræsset der så også bliver i ålegræsset. Altså, det frigives, hvis ålegræsset smider 

sine blade og de bliver i havmiljøet, så bliver kulstoffet og kvælstoffet og så videre jo 

frigivet til havmiljøet igen. Og i den sammenhæng ville det måske være meget 

relevant at se på en eller anden form for skønsom høst/indsamling i virkeligheden. 

Fordi så ville du få det kvælstof og kulstof ud af miljøet, ud af havmiljøet. Fordi hvis det 

bare ligger og cykler rundt, så har du jo ikke fjernet det fra miljøet, så har det bare 

været inde i ålegræsset i en kort periode og kommer ud igen” (Bilag 2, s. 7). 

Det følges så med en diskussion af vores feltarbejde og vores eksperiment, begge af hvilke kan læses 

i de nedenstående afsnit. 

I slutningen af interviewet spurgte vi ind til ålegræssets rolle i bølgesikring og kystværn, og om man 

aktivt bruger ålegræs til kystsikring, hvor Laurentius svarer: 
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”Nej, man bruger det ikke […] det er godt at du sådan bringer det på banen, fordi det 

kunne være endnu et bekymringspunkt for mig i virkeligheden, fordi det der sker med 

ålegræs, det er at når det vasker op på stranden, så ligger det i de der bræmmer […] 

nu snakker vi refraktær biomasse4, det har vi jo ligesom dækket. Det bliver jo ikke, det 

rådner jo ikke væk alt sammen. Så det bliver liggende i temmelig mange år, så bliver 

det overlejret med sand, og så danner det en strandvold. Og sådan en strandvold er 

med til at beskytte kysten mod erosion og oversvømmelse. Bekymringspunktet ville 

være at hvis man nu var virkelig effektiv og altid fjernede det der døde tang fra 

stranden, fordi man skulle bruge det i en eller anden sammenhæng, eller bare fordi 

man synes det var grimt og lugtede, så fjerner man måske i virkeligheden et element 

af den naturlige kystsikring” (Bilag 2, s. 16). 

Laurentius her derfor nogle reservationer om at indsamle ålegræs, især i store skalaer og steder hvor 

der ikke historisk har været høstet ålegræs, da det kan ødelægge den naturlige kyst. Han har dog 

ikke nuværende de samme reservationer om at hente ålegræsset ind som landmænd tidligere har 

gjort, hvilket også vises i følgende citater:  

”Hvis det er noget vi begynder at gøre i stor industriel skala, så kunne det godt blive et 

problem lige pludselig. Selvom det hun [Pawlik] gør, det er en gammel traditionel 

landbrugspraksis i Danmark, de bønder der har haft jord ved stranden, de har altid 

gjort det at de har kørt ned og hentet tangopskyllet og brugt som grøntgødning” 

(Bilag 2, s. 17).  

”Der også pokkers til forskel på at en bondemand kører ned med sin karl og sine 

drenge med en hestevogn og så læsser de det op på hestevognen de kan have, til at du 

sender kæmpestore maskiner og store dumpstertrucks afsted og rydder det hele ikke. 

Og han har været lokal, han har måske også haft en meget god forståelse for hvor han 

kunne tage det og hvor han skulle lade det ligge i virkeligheden, hvis ikke at han ville 

have oversvømmelser” (Bilag 2, s. 17).  

”Han [bondemanden fra fortiden] har bare vidst at, ’der er lavt, så der tager vi det 

ikke’. ’Hvorfor tager i det ikke der?’ ’Jamen fordi sådan har de gamle altid sagt til mig, 

vi tager det ikke der, men derhenne kan vi godt tage det, ikke’. Det skal man ikke kime 

sig af, sådan nogle lokale forståelser” (Bilag 2, s. 17).  

 
4 Biomasse  
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Derved pointere Laurentius at der kan være viden som er gået i glemmebogen, fordi der ikke er 

samme generations overtagelse, og denne viden derfor ikke bliver overleveret på samme måde. 

 

4.2 Birte Pawlik  

Pawlik har en praktisk erfaring, både i hendes arbejde med ålegræs i disse år, men også at hun 

kender til tiden før, hvor ålegræs stadig var en eksportvare. Idet at Pawlik ikke er ekspert, har en del 

at interviewet derfor handlet om de praktiske løsninger, som fik Pawlik til at få øjnene op for ålegræs 

og dets potentiale. Hun beskriver selv, at hun blev nysgerrig fordi Guldborgsund kommune havde 

indgået et samarbejde med RUC, og præsentationen af det samarbejde tog Pawlik ind og hørte i 

byrådssalen (Bilag 3, s. 11). Parallelt med dette, arbejde Pawlik som frivillig med at rense stranden i 

Guldborg, og det indsamlede ålegræs fik hun hjem på sin ejendom. Ålegræsset i haven og det hun 

havde hørt i byrådssalen, skabte en masse spørgsmål, og Pawlik kontaktede derfor RUC for at lære 

mere om, hvordan hun kunne gøre en forskel (bilag 3, s. 8). Dette åbnede en mulighed for at starte 

forskningsprojektet Tangkultur i samarbejde med forskerne Emmy Laura Perez Fjalland og Thomas 

Theis Nielsen fra geografi på RUC. Vi spørger hvordan ålegræs spiller ind i hendes liv, hvortil Pawlik 

svarer: ”Ålegræs spiller hovedsageligt ind ift. at rense stranden og det er en frivillig opgave at lave et 

naturområde […] så i den forbindelse har jeg flyttet ålegræs” (Bilag 3, s. 2). Vi spørger: ”Har det en 

konsekvens, at det ikke længere ligger som opskyl på stranden?” Pawlik svarer:  

”[..] et anderledes udsende, og det betyder, dels at der kommer yderligere 

plantevækst, der lever på standen den kan brede sig fordi det ligger ikke som sådan et 

isolerende lag der forhindrer alle mulige spredning af frø og samtidig så kan man jo 

altså få, få sandet skyllet op. Det kan også blive fjernet fordi, ålegræs er også en 

barriere i forhold til højvande, kan man sige” (Bilag 3, s. 5). 

Her forklarer Pawlik hvordan hendes erfaringer ved strandrensning og vedligeholdelse af stranden 

påvirker hendes forståelse. Det giver et indblik i, at arbejdet med ålegræs også påvirker andre 

økosystemer, såsom strands egen cyklus, som Pawlik siger mere om:  

”Hvis der er storm og meget vind, med pålandsvind, så kommer der ålegræs og tang 

ind.  Men jo mere ragelse af forskellige slags der ligger på stranden eller meget 

bevoksning som holder på det, jo mindre bliver ført tilbage, når så at der er 

fralandsvind. Og det vil sige, muligheden for at få en større variation i perioder på 

stranden er kommet, fordi at vi grundlæggende har flyttet nogle af store dynger”  

(bilag 3, s. 12). 
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Det bliver tydeligt at Pawlik har et dybt indblik i, hvordan vejrforhold påvirker strandens udsende og 

funktion. For at forstå om hun mener at strandrensningen har været succesfuld, spørg vi: ”Oplever 

du også at lokalbefolkningen, altså det vil sige din naboer og dine venner også bruger stranden mere 

nu end de har gjort før?” Hvortil Pawlik svarer: ”Ja, det er helt klart, men det er ikke kun pga. 

ålegræs, det fordi vi faktisk har ryddet meget op” (Bilag 3, s. 13). Vi spørger nysgerrigt ind til det, vi 

syntes var meget ålegræs: ”Så den mængde ålegræs vi var nede og kigge på, da vi var nede og 

besøge5 […]. Var jo, altså minimal i forhold til det som har været da i begyndte dengang, med at 

rense stranden?”. Pawlik smiler og svarer: ”Meget minimalt. Og der er jo nogle dage hvor det svært 

at høste noget” (Bilag 3, s. 13). Med høst, henviser Pawlik til det ålegræs hun stadig henter på 

stranden til sine lægkartofler.  

”Jeg ved egentligt ikke om det på noget tidspunkt kan være rentabelt at indsamle 

ålegræssen, jeg har jo bare gjort nogle forsøg og sådan, jeg har ikke skulle leve af 

noget som helst af det her, jeg har bare været nysgerrig” (Bilag 3, s. 6). 

Vi spørger Pawlik, hvad hendes generelle viden omkring ålegræs er? Hvortil hun svarer:  

”Jamen, jeg kender til at den [ålegræs] er svingende i sin vækst afhængig af hvilke 

vækstforhold den har og det er jo så ham der optælleren over på Langeland der ligger 

her og dykker og svømmer rundt og kan fortælle mig om det” (Bilag 3, s. 4).  

Vi spørg om dette, fordi vi gerne vil gøre klart hvor meget teoretisk viden Pawlik har om ålegræs, og 

det er relevant for at kunne afgøre på hvilken baggrund Pawliks holdninger er baseret. Pawlik har 

lært sin viden om ålegræs igennem samtaler med dykkeren fra Langeland, forskningsprojektet 

Tangkultur og som frivillig ved strandrensning.  

Pawlik har i forbindelse med arbejdet som frivillig, og i projektet Tangkultur, været i kontakt med 

Guldborgsund Kommune. Vi spørg ind til om kommunen har været ansvarlig for strandrensning før i 

tiden, inden de frivillige tog over, hvortil Pawlik svarer:  

”Det er ikke en kommunal opgave som sådan [….] Jeg tænker at langt henne af vejen, 

så har det været på private hænder, det der med at hente opskyllet ålegræs. Det har jo 

været private folk, fiskere, som har kendt til problematikken. […] [Frem til] 1994 [har 

private] indhentet eller høstet det der tang og ålegræs og har brugt det til eksport 

hvor man tjente penge. Den private fisker kunne sælge og de eksporterede til Brasilien 

og Argentina i store udstrækninger med indhold i madrasser fordi det har isolerende 

 
5 Gruppens felttur i oktober 2021.  
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virkning, så for at holde varmen ude kunne man lave madrasser af ålegræs” (Bilag 3, s. 

3). 

Pawlik er fra 1950, og har boet i Guldborgsund Kommune i størstedelen af hendes liv, det betyder 

hun har en god historisk forståelse for området. Derfor finder vi det relevant at Pawlik siger således: 

“I 94 kom der en lovgivning omkring at man ikke måtte hente så meget tang og ålegræs på stranden 

fordi at man mente at det udhulede væksten” (Bilag 3 – s. 4). 

 

4.3 Kurt Schierup fra Møn Tang 
Schierup er tanghøster, han arbejder derfor med ålegræs meget tæt på livet og derfor ser han 

ålegræsset som et bæredygtigt materiale med stort potentiale. Derudover interesserer han sig også 

for den viden som biologer og Miljøstyrelsen udgiver omkring vandkvalitet og ålegræs. Schierup 

stiller selv spørgsmål når deres udgivelser, ikke passer sammen med hans egne observationer. Han 

var tangfisker som barn i 50’erne, og han kom i gang med at høste tang igen, efter at tanghøstning 

blev startet op igen omkring årtusindskiftet (Bilag 4 s. 15). 

Schierup går meget op i udledningen af kvælstof og iltsvind i havet og fjorde, og hvilke effekter det 

har på ålegræssets økologiske tilstand og vækst. Især har han fokus på forskellen på de effekter han 

observerer og de informationer som miljøstyrelsen og forskere udgiver. Grundet de forskelle, ser 

han meget kritisk på forskernes observationer, som han udtrykker således: 

“Fordi at alle snakker om at der er for meget kvælstof ude i havet. Men det passer slet 

ikke sammen med det vi får, altså det vi ser. Og det passer heller ikke helt sammen 

med, det jeg kan finde ud af, hvis jeg søger på miljøstyrelsen” (Bilag 4 s. 2). 

“Roskilde Fjord i juni måned i år, tror jeg det var, der var 9.4 mg pr. liter vand ilt inde i 

fjorden, inde i de inderste hjørner, der hvor landbruget påser ud med kvælstof [….] 

Men lige så snart du kom uden for fjorden, så var der 2.8 mg og det svarer til et 

iltsvind” (Bilag 4 s, 3). 

“De er jo ikke helt klar over [...] hvad det egentlig er der gør, at der ødelægger 

ålegræsset” (Bilag 4, s. 7). 

Derudover er han også kritisk på forskere, som vil analysere den nuværende økologiske tilstand, men 

som ikke kigger på de historiske kilder og målinger fra det 20. Århundrede, især de kilder fra før 60-

70erne. Han siger for eksempel: 
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“Hvis vi går tilbage til 30’erne, der var var store iltsvind og ålegræsset forsvandt 

faktisk, på nær i fjordene, der overlevede det. Og det var lige præcis der hvor du har 

den højeste temperatur og mest kvælstof” (Bilag 4 s. 6).  

“Og når jeg hører, hvad er det for et materiale I læser, så har jeg ikke set nogen læse 

noget der er længere tilbage end 65 og det bekymrer mig lidt, fordi hvis jeg går ned og 

kigger i noget materiale fra omkring 40, så er det faktisk så vidt at man gødet fjordene 

for at få liv i dem med kvælstof. Og i 42 udkom der en bog der hed Råstoffernes 

Mobilisering” (Bilag 4 s. 8). 

Derudover ser vi igennem vores interview med Schierup, at hans observationer på mængden og 

kvaliteten af ålegræs, er baseret på de blade som skyller op. Som tangfisker er det også den del af 

ålegræssen som Schierup har mest erfaring med, og det ligger derfor op til at han observerer med 

det som fokus. “Det jeg ser, det er jo at ålegræsset, i en sommer hvor det regner meget, der får vi 

masser af ålegræs. Men somre som f.eks. i 18, fik vi stort set ingenting” (Bilag 4 s. 3). Det betyder 

også at Schierup kigger mere på, og kan have større overblik over strandens økologiske tilstand, end 

for eksempel havbunden eller havet generelt, som han nævner når han snakker omkring 

biodiversitet i stranden (Bilag 4 s. 11). 

Schierups erfaring med biodiversitet og strandens økologiske tilstand kommer mere fra praktisk 

erfaring end biologiske eksperimenter og observationer. Eksempelvis kommer det fra noget af hans 

viden fra kommunale projekter, som han siger at “Vi var de første i Danmark der begyndte at fiske 

op. Og det foregik på den måde at, at det var et aktiveringsprojekt for nogle 

kontanthjælpsmodtagere” (Bilag 4 s. 16), og når vi så spørger ind til om det var et projekt hvor der 

var fokus på strandrensning, svarer han “Altså vi vil hellere kalde det strandpleje” og at “Det er et 

problem, fordi de [Kommunerne] laver kun strandrens, men de skulle lave strandpleje” (Bilag 4 s. 16). 

Dette ledte til at vi diskuterede kommunernes holdning til ålegræs kontra Schierups, hvor vi siger at 

kommunerne behandler det som et affaldsstof, hvorved han forklarer: 

“Ja, og derfor er det puttet ind under Slamdirektivet, og det er jo fuldstændig vanvid, 

at man har puttet det ind der, det kræver at du får lavet en masse prøver bare for at få 

lov til at bruge det til og dyrke dine afgrøder i. Altså du skal lave kadmium test, og du 

skal lave både det ene og det andet af test for og få lov til at bruge det til at dyrke i. 

Altså vi dyrker i det også jo” (Bilag 4 s. 16). 

Hvilket så ledte over til at vi snakkede om Schierups udnyttelse af ålegræs og de produkter som Møn 

Tang sælger. Vi spørger ind til hvordan de bruger det til dyrkning, hvor han svarer “Min søn har en 
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gård, hvor vi spreder det ud på marken, det vi ikke kan bruge til at forædle til isolering, pudefyld osv.” 

(Bilag 4 s. 16). Hvorefter vi så spørger hvad der bliver sorteret fra forædling, og så bliver brugt på 

markerne: “Det er fordi de nogle gange begynder at gå i forrådnelse inden det er kommet op, og så 

er det blandet med rødalger og gaffeltang” (Bilag 4 s. 16). 

Derefter vil vi sætte os ind til den proces, som de bruger til at gøre ålegræssen klar til de forskellige 

produkter de sælger. Vi spørger ind til deres tørring, rensning, og sortering, og hvilke dele af 

processen de bruger maskiner til, hvor Schierup svarer: 

“Hovedparten, det kan vi jo se på forhånd, det ligger vi ikke ud til tørre, det gør vi ikke, 

det bliver direkte brugt til at, jordforbedring. Og det vi ligger ud til at tørre, det har vi 

jo, der har vi lavet en maskine, hvor vi sådan set renser det. Så vi har jo forskellige 

produkter der bliver ud af det. (1) Noget der er meget kort, altså det er det allerførste 

der kommer ud når vi renser, det er noget med sand i og lidt småsten osv. Og det 

sælger vi så som hønseskrab. (2) Det næste det er lidt kortere, eller lidt længere med 

forskellige ting i, der kan være noget gaffeltang, og andre alger osv. Eller tangarter, 

så, det bruger vi til tørt have tang. (3) Og så det næste der kommer det er noget der 

bliver brugt til pakkefyld. (4) Det der er allerlængst det bliver brugt til hovedpuder, 

madrasser osv.” (Bilag 4 s. 17-18). 

Vi havde derefter en diskussion omkring Møn Tangs produkter, hvor Schierup nævnte at han solgte 

ålegræs med gaffeltang som pakkefyld sammen med Dansk Tang. Gaffeltang har en fjedrende effekt, 

som gør den ideal til indpakning af skrøbelige materialer som keramik. I samme forbindelse blev der 

talt om Dansk Tang, og hvordan Schierup forsøger at få dem til også, at høste ålegræs (Bilag 4 s. 18-

19). Det ledte ham til at snakke om hvor meget behov der er for ålegræs som produkt, han siger at 

“Altså lige nu der mangler vi 7-800 tons [….] Der er en enkelt kunde som faktisk gerne vil have 700 

tons om året” (Bilag 4 s. 19). Dette kan vi sætte i forhold til at Schierup tidligere nævner hvor meget 

han har høstet “I år har vi et sted hvor vi renser, det er Næstved Kommune, ved noget der hedder 

Vesterhave, og der har vi flyttet lige knapt 2000 Tons i år [2021]” (Bilag 4 s. 16). De 2000 ton bruges 

som jordforbedring, og andre steder fisker de ca. 50 ton som tørres til  for eksempel isolering, 

pakkefyld, og polstring. 6 

Derefter spørger vi ind til Schierups erfaring med kommunerne og deres proces med at give adgang 

til at høste tang de forskellige steder. Som det første spurgte vi om det var en langvarig proces for 

kommuner at tillade indsamlingen af ålegræs, hvor han så svarer:  

 
6 Tilføjet ved mailkorrespondance med Schierup 
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“Det er jo fordi der sidder nogle som ikke ved hvad det er og du jo ikke en biolog til at 

sige “Jamen det gør i bare”. Og hvis du er sådan en stor kommune, som du har 2 

biologer […] så er det godt nok svært.  Det meget svært, men dem har vi så bedt om at 

ringe ned til miljøstyrelsen nede i Nykøbing, for de siger jo mere i fisker jo bedre er det. 

Og det syntes jeg da er positivt at høre fra dem” (Bilag 4 s. 20). 

Han mener at hvis det er en stor kommune der har ansvaret med strandene og der er flere 

forskellige personer ind over med forskellig baggrund, så kan det være meget svært at få tilladelse til 

at fjerne ålegræs medmindre det har til formål at rense badestrande, som der bliver gjort i stort set 

samtlige kystkommuner i Danmark. 

Hvilket så bringer os i diskussion omkring havmiljøet og derved også iltsvind igen, hvor Schierup 

nævner et eksempel med Stege kommune 

“Vi f.eks. kigger i Stege bugt, selv der, der er højere iltindhold end der er længere ude, 

og det undrer mig faktisk, fordi altså, organisk kvælstof det bruger jo ilt til at blive 

nedbrudt [….] Og det, der er 9, eller er det 10.1 mg pr Liter vand i juni mdr. I år. Og det 

syntes jeg er meget” (Bilag 4 s. 20). 

Han nævner at han har fået målingerne inde fra miljøstyrelsen og han har været i dialog med dem, 

både ved opstart af aktiveringsprojektet, og senere holdt møde med dem omkring biodiversitet og 

havmiljø (Bilag 4 s. 20-21). Om det nævner han “Altså jeg har haft møde med miljøstyrelsen og de 

lovede faktisk at tage nogle bundprøver, der hvor der var iltsvind” (Bilag 4 s. 21). 

Til sidst spørg vi ind til, hvorvidt ålegræs stadig rådner hvis det er blevet tørret, hvor Schierup svarer 

“Stort set ikke. Det er jo beviseligt, på Læsø tang tage.” (Bilag 4 s. 24). Når først ålegræs har været 

tørret er det utrolig holdbart. For eksempel er tangtagene på Læsø 2-300 år gamle, og som indvendig 

isolering holder det evigt.7 

 

4.4 Tobias Øhrstrøm fra Søuld 
Søuld’s mission er at få hævet produktionen af ålegræs produkter, og dermed også indsamlingen af 

ålegræs. Deres mål er, at ålegræs kan blive en fast del af byggebranchen, ligesom cement, mursten 

og mineraluld (Bilag 5 s. 2). Heri ligger der en stor udfordring, da det kræver en holdningsændring i 

byggebranchen og det kommer til at tage tid og ressourcer at få accepteret ålegræs som værende et 

bæredygtigt og pålideligt byggemateriale (Bilag 5 s. 3). 

 
7 Tilføjet ved mailkorrespondance med Schierup 
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Søuld vil først og fremmest fokusere på skånsom indsamling af ålegræs, og undgå at indsamlingen 

tager overhånd. Da det så ville stoppe med at være en indsamling af et naturligt overskudsmateriale 

og i stedet bliver gjort til en industri med ålegræsfarme (Bilag 5 s. 4). Indsamlingen af opskyllet 

ålegræs på strandområder, hvor kommuner alligevel renser strandene for opskyl, vil ifølge Søuld ikke 

have en synderlig stor effekt på den mulige erosion af sandstrandene. Da strandende alligevel ville få 

fjernet det opskyllet ålegræs, ser Søuld det som en nem måde at bruge både et naturligt 

overskudsmateriale, som alligevel ville gå til spilde (Bilag 5 s. 4). Derudover vil Søuld gerne 

samarbejde med universiteter og forskere i undersøgelser som, hvor stor virkning det har for en 

strand at rense den, kontra ikke at rense den. Så der kan findes sikring og mulige konsekvenser, som 

ville give konkrete og brugbare data frem for gætterier og gisninger (Bilag 5 s. 4). Søuld har mange 

visioner for fremtiden, heriblandt genetableringen af ålegræsbede. 

 

4.5 Tematisk analyse 
1) Vandrammedirektiv, økologisk tilstand, vandkvalitet, dybdeudbredelse og genopretning.  

I arbejdet med at forstå hvad vores interviewpersoner mener om ålegræs, har vi først måtte finde ud 

af hvad det er for en type viden de har om ålegræs. Derfor er dette tema meget bredt, men skal i sin 

enkelthed forsøge at beskrive hvordan forskellige indgangsvinkler til det samme tema, kan give 

forskellige forståelser. I interviewet med Pawlik fremgår det, at hendes viden primært stammer fra 

samtaler, hun siger selv: ”Ham der optælleren over på Langeland der ligger her og dykker og 

svømmer rundt og kan fortælle mig om det” (Bilag 3, s. 4). Dette leder til antagelsen om, at Pawlik 

har en del af sin viden fra praktisk arbejde, netop fordi hun siger: ”Jeg har jo bare gjort nogle forsøg 

og sådan, jeg har ikke skulle leve af noget som helst af det her, jeg har bare været nysgerrig” (Bilag 3, 

s. 6). 

Schierup lever af at indsamle ålegræs, derfor gør han en væsentlig indsats for at forblive informeret 

om udviklinger inden for forskningen af ålegræs. Han samarbejder samtidig med biologer fra 

Vordingborg kommune og miljøstyrelsen, for at få den nyeste data og viden omkring ålegræs og dets 

økologiske tilstand. Schierup forholder sig kritisk, når ny information eller forskning ikke stemmer 

overens med hans overbevisninger. Han er dog ikke sky for at tage fejl, og vil hellere indgå i en 

lærerig diskussion, end ikke at blive udfordret.  

Laurentius har som marinbiolog stor akademisk viden omkring dette tema. Meget af den 

information vi fik omkring vandrammedirektivet og genopretning stammer fra Laurentius. En del af 

de videnskabelige artikler vi har læst, har Laurentius være forfatter eller medforfatter af. Han har 

dermed en stor viden om ålegræs, eksempelvis hvordan den blev til en indikatorart for økologisk 
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tilstand. Man manglede et referencepunkt for den økologisk tilstand, indtil man fandt kilder på 

udbredelsen af ålegræs fra omkring år 1900. Det sammenlignede man med den moderne 

udbredelse, for at få et referencepunkt. Dermed blev der lavet en model der koblede 

dybdeudbredelsen og vandkvaliteten, som bliver kaldt Laurentiusligningen (Bilag 2, s. 2-3). 

 

2) Strand og kystsikring 

En af de områder hvor vi tidligt i forløbet oplevede en forskel mellem praktikere og forskere, var 

omkring sand og kystsikring. Her var det tydeligt at Laurentius var mere forsigtig omkring ålegræs 

indsamling langs kysten, end de andre aktører vi talte med. Søuld var mere lavpraktiske, deres 

argument var, at kommunen alligevel i mange tilfælde fjerner opskyl via strandrensning af 

badestrande. Deres argument understøttes af både Pawlik og Schierup, som begge kom i gang med 

ålegræs, netop igennem tiltag fra kommunen om strandrensning, eller som Schierup hellere vil kalde 

det, strandpleje. Søuld mener dog, at alt indsamling skal være skånsom, således at det ikke bliver til 

en ødelækkende industri.  

Laurentius er ikke udelukkende imod indsamling af opskyllet ålegræs, da han kan se positive effekter 

ved at få nærringstoffer og CO2 ud af naturen, og ved dets brug som bæredygtigt materiale. Han er 

dog imod at gøre indsamlingen af ålegræs til en industri, da de effekter det vil have på økosystemet 

er ukendte. Heri er Søuld enige, da de mener at mere forskning vil kunne give konkrete data, i stedet 

for gisninger. Schierup fortæller at Miljøstyrelsen i Nykøbing siger: “jo mere i frisker, jo bedre er 

det”.  

Laurentius mener, at strandrensning i nogle tilfælde kan påvirke den naturlige kystsikring, hvor 

ålegræs ligger på stranden og over længere tid vil holde på sandet og dermed forhindre erosion. På 

dette punkt er Pawlik uenig, da hun gennem sit arbejde i Guldborg har observeret, at opskyllet 

ålegræs har forhindret sandet i at blive skyllet op på stranden (Bilag 3 s. 5).  

 

3) Ålegræs som produkt 

For at forstå hvordan incitament til produktion er forskellig, prøver vi her at samle de problematikker 

som kan opstå ved industrialisering af ålegræs, samt fordele ved at bruge dette materiale i forhold til 

alternativer. Søuld har brugt mange ressourcer på at udvikle deres produkter, således at det kan 

være med til at konkurrere inden for byggematerialer. Søuld arbejder på at kunne erstatte ikke 

bæredygtige byggematerialer med ålegræs, fordi det er et biologisk overskudsmateriale, som er 

meget holdbart. Ålegræs har en række fordele, som bidrager til at produkterne ikke kun er 



  2. februar 2022 
 

Side 30 af 48 
 

bæredygtige, men utrolig holdbare. Hvis ålegræsset er tørret korrekt, kan det, som set på Læsø, 

holde i flere hundrede år.  

Schierup er tang høster, og sælger ålegræs af forskellig kvalitet igennem sin virksomhed. Han sælger 

også til kunder såsom Søuld, der køber ålegræs til at lave byggematerialer, og Dansk Tang som 

bruger ålegræs til pakkefyld. Derudover nævner Schierup at han fortsat oplever en stor efterspørgsel 

af ålegræs, hvor eksempelvis en enkelt kunde efterspørg omring 7-800 ton som årlig leverance. 

Laurentius ser meget skeptisk på alle planer om at høste ålegræs fra bunden, og på at beskære 

bladene på levende planter. Her er alle aktører enige, ålegræs kan kun forblive en bæredygtig 

ressource, så længe der kun indsamles opskyl. 

 

4) Historie 

Da vi interviewede både Pawlik og Schierup fik vi en oplevelse af, at deres tilgang til ålegræs var 

anderledes grundet deres historiske forhold til ålegræs. Både Pawlik og Schierup har nemlig set og 

oplevet tangfiskeri tilbage i 50-60'erne. Pawlik har som barn set de lokale fiskere og bønder med 

jordlodder ned til vandet, supplere deres indkomst med tangfiskeri. Om dét fortæller hun, at det har 

været private aktører som indsamlede både tang og ålegræs, og eksporterede det til eksempelvis 

Argentina eller Brasilien. Schierup fortæller at han som barn var aktiv i familiens tangfiskeri, hvor de 

leverede til Kallehave Tangeksport (Schierup, n.d.). Schierup fortæller at han kom i gang med 

indsamling af ålegræs omkring år 2000 skiftet, her blev hans viden om ålegræs fra barndommen 

meget aktuel, og andre aktører på feltet har siden lært af denne viden igennem forskellige 

samarbejder med Schierup.  

Derudover bemærkede vi også at Schierup og Laurentius havde læst litteratur omkring ålegræssets 

historiske udbredelse. Laurentius’ arbejde tog udgangspunkt i dataet om ålegræs, fra Den Danske 

Biologiske Stations optælling fra 1900’tallet, som han benyttede til at lave sine beregninger omkring 

dybdeudbredelse og genopretning. Schierup har været i dialog med forskere, først i forbindelse med 

de rapporter skrevet med data fra før industrialiseringen. Senere hen også med forskere, fordi han 

mener at de glemmer kilderne fra før 60-70erne, da han mener at gamle kilder kan indeholde vigtig 

viden. Han beskriver heriblandt en kilde fra 40’erne, som nævner at man gødet fjorde, for at holde 

liv i ålegræsset.  

 

5) Kvælstof og iltsvind 
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Denne opgave har ikke gået i dybden med dette emne, og derfor rejser vi problematikker som vi ikke 

kan besvare. Alligevel vurderer vi, at det er relevant at fremhæve, at Schierups beretninger om den 

måde hvorpå ålegræs opføre sig, og det man har gjort før industrialiseringen. Disse beretninger 

modsiger til dels dét som mange forskere er enige om, nemlig at mindre nærringsstofudledning vil 

give mere ålegræs. Laurentius mener at en permanent begravelse af kulstof og kvælstof i 

havbunden, er en af de funktioner som ålegræs har, netop fordi den er en græsplante med rødder i 

havbunden. Alligevel virker det til at sænkning af nærringstoffer i vandet, og ålegræssets evne til at 

lave permanent begravelse, langt fra løser udfordringerne med genoprettelse af ålegræsbestanden. 

Derved kan vi kun sige at, der mangler forskning på dette område, som rummer enorme komplekse 

systemer.  

 

4.6 Deldiskussion  
Diskussion af interviews 

 

Interviewet med Laurentius var det første interview som gruppen foretog sig. Indsamlingen af empiri 

fra en ekspert på området, var derfor både yderst vigtig for projektet og en høj prioritet for gruppen. 

Da projektets indfaldsvinkel endnu ikke var bestemt, og gruppen derfor håbede på, at interview med 

Laurentius ville give indsigt ind i nogle af de mere reelle spændingsfelter inden for ålegræs. 

Derudover ønskede gruppen også at spørge ind til laboratoriske forsøgsmuligheder, da gruppen 

ønskede at udføre et.  

Laurentius havde en masse brugbar information, og var meget behjælpelig med at introducere 

gruppen til flere fagbegreber inden for ålegræs. Interviewet gjorde også gruppen opmærksom på 

hvor stort et fokus der er på bevarelsen og genoprettelsen af ålegræs, og dette var ikke hvad 

gruppen havde haft i fokus ved projektets start. Tidligt i projektet havde gruppen sat sig for at finde 

måder at bruge ålegræsset på, måske endda en måde at optimere høsten af ålegræs. Laurentius 

gjorde det dog tydeligt hvor kompliceret netop dette emne inden for ålegræs er.  

Interviewet med Pawlik foregik under nogle lidt særlige omstændigheder, da det faktisk ikke var 

første gang gruppen havde talt med Birte om mange af de samme ting som blev spurgt om i 

interviewet. Interviewet fandt faktisk sted netop på grund af dette, fordi gruppen ikke havde 

dokumenteret den første samtale. Det præsenterede dog også en unik mulighed for at stille mere 

fokuserede spørgsmål, grundet gruppens viden om Pawlik.  

Schierup interviewet var, ligesom med Laurentius, fuld af brugbar information, dog fra en anden 

vinkel. Schierups perspektiv på ålegræs stemte meget overens med gruppens første idé om, hvor 
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projektet skulle bevæge sig hen. Gruppen kunne derfor stille mange spørgsmål ind til flere aspekter 

inden for Schierups område. Schierup havde også meget at sige om ålegræssets forhold i fjorde og 

kystområder, specifikt hvad angår kvælstofudledning og næringsstoffer. Det var et yderst 

tankevækkende perspektiv, som hjalp gruppen med at få indblik i ålegræs som et mangfoldigt emne. 

Interviewet med Øhrstrøm gav gruppen et meget tydeligt billede af, hvor brugbart opskyllet ålegræs 

er som et bæredygtigt materiale. Fokusset på bæredygtigheden var nemlig centralt for Øhrstrøm og 

det var hans mål at få inkorporeret ålegræs ind i byggebranchen. Dette gav gruppen endnu et unikt 

perspektiv, idet gruppen ikke havde skænket byggebranchen nogen særlig tanke igennem projektet, 

så indblikket ind til hvad det ville kræve for at få indsat ålegræs som en standard, var yderst 

brugbart. 

Kombinationen af disse fire interviews havde givet gruppen et bredt billede af faktorer og elementer 

der er til stede inden for forskningen og brugen af ålegræs, som nok ikke ville have været muligt 

uden brugen af de fire interessenter.  
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5 Feltarbejde og forsøg  
I det kommende kapitel, vil der være en gennemgang af gruppens læring igennem de forskellige 

videnskabelige tilgange til projekt. Der vil være overvejelser om, hvorvidt det har været nyttigt for 

projektet at lave henholdsvis feltarbejde og forsøg. Derudover vil der være deldiskussioner som 

bidrager med fejlkilder for de enkelte metoder.  

 

5.1 Feltarbejde 
Gruppen var på besøg hos Birte Pawlik, under det der var planlagt til at være et etnografisk studie, 

hvori formålet var at få en håndgribelig oplevelse og derigennem forståelse af ålegræs. Pawlik har 

som tidligere beskrevet indgået i et forskningsprojekt omkring ålegræs, og det var i denne 

sammenhæng gruppen blev introduceret til Pawlik, som en del af de ildsjæle som aktivt bruger 

ålegræs som ressource.  

 

5.1.1 Forberedelse til feltarbejde 
I tiden op til feltarbejdet, gik gruppen i gang med at forstå, hvordan et sådanne etnografisk studie 

skal dokumenteres. Gruppen havde aftalt at dokumentere med video og lyd, og misforstod dermed 

at, det stadig var nødvendigt også at lave personlige noter undervejs, fordi ellers var det nødvendigt 

at filme og/eller fotografere alt hvad der blev observeret. Derfor er dele af feltarbejdet ikke 

tilstrækkeligt dokumenteret, som betyder at feltarbejde ikke kan bruges i den udstrækning, som den 

var tiltænkt. Derfor vælger gruppen også efterfølgende at lave et interview med Pawlik, hvori mange 

af de ikke dokumenterede spørgsmål og besvarelser bliver gentaget og dermed dokumenteret.  

Inden feltarbejdet skrev gruppe dette om etnografisk metode: Inden for etnografisk metode findes 

de 3 faser af etnografisk feltarbejde, som beskrevet i Short-term ethnography: Intense routes to 

knowing skrevet af Sarah Pink og Jennie Morgan (Pink & Morgan, 2013).   

I den første fase, beskrevet som det egentlige møde med hvad der bliver undersøgt, er det vigtigt at 

få dannet sig nogle basale forståelser for omfanget af og de faktorer der spiller ind i emnet der 

undersøges. Dette gøres væsentligt ved at etnografen sætter sig selv i fokus for sine omgivelser og 

dikterer hvad der sker rundt om dem, ved at aktivt engagere sig i undersøgelsens deltagere. 

Den anden fase, beskrevet som den intense dialog (når undersøgelsen foregår over kort tid) imellem 

etnografen og undersøgelsens deltagere, har i sinde at få fremskaffet data og bearbejde det 

analytisk løbende. Inddragelsen af hyppige teoretiske spørgsmål kan yde nyttige resultater for 

etnografen i sådanne intense dialoger. 
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Den tredje fase, beskrevet som efterarbejdet med feltarbejdets materialer, har til formål at 

bearbejde det kortsigtede etnografiske feltstudies data. Resultatet af dette vil enten skabe en 

tilstrækkelig fyldestgørende konklusion til feltstudiets formål, eller danne grundlag for fremtidige 

langsigtede etnografiske undersøgelser. 

 

5.1.2 Feltarbejde i Guldborg 
I løbet af det døgn som gruppe er på 

feltarbejde, bliver der optaget 76.11 minutters 

video, det er blevet klippet sammen til en 2.15 

minutters video, den kan ses her. En stor del af 

det optagede materiale er først på dagen, 

fordi der opstår problemer med batteritid på 

kameraet og lagerplads på det 

hukommelseskort som medfølger (Bilag 9 – 

Kameraet).  

I tilbageblikket af hvordan vores feltarbejde gavnede projektet, er det helt tydeligt at det gav en 

kropslig oplevelse af ålegræs, man ikke kan læse sig til. Alle sanserne var på arbejde, som har sat helt 

tydelige erindringer.  

Fornemmelsen af ålegræs fik vi da arbejdet begyndte med haveredskaber og hænderne, for at flytte 

på ålegræsset, både på stranden, men også hjemme i Pawliks have. I springet mellem at indsamle 

det på stranden og flytte på halvforrådnet ålegræsrester i haven, blev det tydeligt hvor stor 

vægtforskellen var. I haven var det svært at samle nok til at en skovlfuld føltes tung. Det samme 

gjorde sig ikke gældende på stranden, her var en grev-fuld tung, vi kender ikke den nøjagtige 

mængde, men buddet er i gennemsnit 6 kg ålegræs pr. grev fuld. Tørt ålegræs har en mørkebrunt-

sort farve, mens det friske er alle nuancer imellem lysegrøn og sort.  

De fleste kender til lugten af rådden tang, den komme ofte i løbet af sommeren, når store mængder 

tang skyller op på stranden og derfor ligger i vandkanten og rådner. Her findes alle faktorer for en 

optimal forrådnelsesproces, fugt (havvand) og kvælstof (tang/ålegræs). Det der forundrede var at 

denne kendte lugt ikke var at finde på Guldborg strand, selvom stranden i vores øjne havde en stor 

mængde ålegræs.  

Gruppens umiddelbare forestilling om mængden af ålegræs på stranden, var langtfra hvordan 

virkeligheden så ud. Da gruppen sammen med Pawlik kørte til stranden for at hente ålegræs, var det 

svært at forstille sig, hvor meget er en trailerfuld ålegræs, hvor meget ålegræs er der på stranden og 

https://video.ruc.dk/media/t/0_xkhluq02
https://video.ruc.dk/media/t/0_xkhluq02


  2. februar 2022 
 

Side 35 af 48 
 

hvor meget ålegræs fjernes ved at fylde en trailer. For 4 voksne tog det ca. 45 minutter at fylde en 

stor trailer med ålegræs. Vi brugte grev til manuelt at indsamle ålegræs på stranden, det var hårdt 

arbejde. Håndkraft er klart mest bæredygtige metode, fordi her efterlades ikke ”aftryk” fra maskiner, 

samtidig med at hastigheden er i et tempo, hvor man skal være meget ivrig for at kunne rydde en hel 

strand, for ålegræsopskyl, på en dag. Da traileren var fyldt, blev det meget tydeligt, at den mængde 

ålegræs som der var taget fra stranden, nærmest ikke kunne ses. Det gav gruppen en oplevelse af at 

høre en mængde, og se, løfte og flytte en mængde, er en hel anden læringsoplevelse.  

Efter at have kørt traileren med ålegræsset tilbage til Pawliks have, skulle det læsses af og derefter 

begyndte høsten af kartofler. Det foregik ved at man skulle rive det gamle ålegræs væk fra 

områderne hen i en bunke, fordi det stadig kunne genbruges til den næste omgang kartofler. Det 

nyligt indsamlet ålegræsopskyl skulle så fordeles på de høstede områder. Her viste Pawlik en 

permakultur teknik at lægge pap på jorden, hvorefter kartoffelspirer lægges oven på, og til sidst 

dækket af ålegræs, pappet forhindrede ukrudt i at ædelægge kartoffelspirerene. 

Feltarbejdet i Guldborgsund hos Pawlik, var en aldeles brugbar oplevelse, da det gav gruppen en 

unik form for motivation. Bortset fra den manuelle indsamling af ålegræs, så var det ikke var 

udelukkende tematisk relevante aktiviteter gruppen foretog, men som en helhed fik gruppen en 

bemærkelsesværdig energi ud af arbejdet. Derudover kunne man måske endda også beskrive denne 

dag som en tematisk teambuilding, som har været med til at styrke gruppen dynamik og inspiration 

om emnet ålegræs.  

 

5.2 Deldiskussion feltarbejde 

Gruppens feltarbejde til Guldborgsund havde både nogle succesfulde og mindre succesfulde 

elementer til sig. Først og fremmest, så fungerede feltarbejdet storslået som en “hands-on” 

oplevelse, og som et arbejdsforløb der virkelig gav følelsen af at stå selv med ålegræs og at bruge det 

til noget konkret og nyttigt. Her menes både indsamlingen af ålegræsset fra stranden, samt 

fordelingen i kartoffelbedene efterfølgende.  

Som supplement til det fysiske arbejde, fik gruppen også en masse kontekstuel viden om Pawlik og 

hendes historie, både som generel frivillig “ildsjæl”, men også om hendes brug og erfaring med 

ålegræs og andet slags tang. Det er dog på dette tidspunkt at gruppen begår nogle fejl inden for 

feltarbejde, da gruppen kun lytter til informationen, men ikke tager noter eller på anden vis 

dokumenterer, udover en video og nogle billeder af kartoffelarbejdet. Dokumentationen af 

kartoffelarbejdet (Bilag 8 – video), var også en ny og lærerig måde at bidrage til projektet på, for 

gruppen. Den var en simpel måde at dokumentere på, og redigeringsarbejdet bagefter var også 
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værdifuld, men det skabte også en fejlkilde for feltarbejdet. Grundet den ufuldstændige 

videodokumentation, og manglende notation, var feltarbejdet ikke længere etnografisk, men 

fungerede mere som en motiverende oplevelse og som en inspirationskilde til projektet.  

Efter at have indset feltarbejdets mangler, valgte gruppen at interviewe Pawlik, for at gen-indsamle 

den information, som ikke var blevet dokumenteret til feltarbejdet. Dette virkede fint, da 

interviewpersonen stadig havde meget at fortælle, og det gjorde også muligt for gruppen at spørge 

ind med nye eller opfølgende spørgsmål. Projektets retning havde nemlig skiftet imellem 

feltarbejdet og det opfølgende interview. Under feltarbejdet var det ikke helt klart hvor projektet 

ville hen, og derfor var samtalen meget generel og overfladisk, da gruppen stadig var i gang med at 

indsamle empiri. I modsætning, var interviewet senere hen væsentlig mere fokuseret, og gav derfor 

mere brugbare svar, end hvis det var blevet udført til selve feltarbejdet. Så imens det selvfølgelig er 

en fejlkilde ikke at dokumentere faglige samtaler i et feltarbejde, så gav det gruppen en særlig 

chance for at opnå et uventet udbytte.  

 

5.3 Forsøg med ålegræs 

Dette afsnit omhandler gruppens praktiske forsøg med ålegræsplanter, og den læring og viden vi har 

fået ud fra dette. 

5.3.1 Forberedelse til eksperiment 
Efter at vi valgte at arbejde med ålegræs i vores projekt, kom vores gruppe hurtigt ind på at ville 

arbejde praktisk med ålegræsplanten igennem et forøg. Vores første idéer til et eksperiment var at 

arbejde med ålegræsfrø og udplantning af ålegræs. Da vi foretog vores ekspertinterview med Søren 

Laurentius, forklarer han: ”det er den forkerte årstid hvis i skulle have fat i nogle frø og dyrke.” (Bilag 

2, s. 11). Det betød at vi ikke kunne arbejde med udplantning på denne årstid, men i stedet 

anbefalede han os at en anden måde vi kunne lave forsøg på. 

Det som Laurentius anbefalede, var at vi gik ud og gravede nogle ålegræsplanter op i tørv, og så 

foretog nogle eksperimenter på det ålegræs som vi har indsamlet. Eksempelvis havde Laurentius 

lavet et forsøg hvor han og nogle andre forskere havde puttet kobber i sedimentet på en 

ålegræstørv for at se dets effekt på ålegræssen. Ud fra den rapport på eksperimentet som han havde 

arbejdet på, havde vi også fået nogle tekniske data om deres opsætning. De data der var relevante 

for os, var temperatur, der var på 15°C, illumination, som vi regnede os frem til at var omkring 

10.800 Lux, og salinitet, som i deres eksperiment var 17‰ (Banta et al., 2017). 

Der gik dog noget tid imellem vores interview med Laurentius, og at vi fik sat vores forsøg op, da der 

var nogle komplikationer. Først skulle vi booke et møde med en vejleder fra FabLab, der kunne 
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vejlede os i vores projekt, hvilket tog noget tid. Vores vejleder blev Bo Thorning, som er vejleder for 

BioFabLab, hvor vi stillede vores eksperiment. Da vi fik uddelt vejleder, og han viste os de ting vi 

skulle bruge til sætte vores eksperiment op, skulle vi finde et sted vi kunne låne waders og andet grej 

til at indsamle ålegræsset. Efter en søgning på internettet, og en mailkorrespondance med 

Laurentius, nævnte han at vi kunne låne waders og andet grej af INM8. 

 

5.3.2 Første forsøg 
Onsdag den 8. december 2021 fik vi lånt det grej som vi skulle bruge til at hente ålegræsset med, og 

kørte op imod det sted som Laurentius havde hentet ålegræs i sit forsøg, oppe i den nordlige del af 

Roskilde fjord, ved Store Havelse. Da vi var nået op til fjorden, tog vi vores waders og handsker på, 

og begyndte at gå ind i fjorden. Da der var vind fra sydøst, betød det at vandet inde i fjorden var 

meget lavt, og vi gik noget vej ud for at finde noget grønt ålegræs, som vi kunne grave op. VI tog 

også noget sediment og vand med, for at holde planterne i live, og tog nogle ph-test med ph-papir 

og salinitetstest med et refraktometer, hvor vi kunne se at ph var neutral (omkring 7) og at vandet 

havde en salinitet på omkring 10‰. 

Efter at vi kom tilbage, begyndte vi med at lægge noget sediment i akvariet og plantede vores 

ålegræs, og at blande noget vand op til at have salinitet som brakvandet i fjorden, hvilket vi gjorde 

ved at blande 140g salt i en liter vand, varmede det op til saltet var opløst, og blandede det op til 10 

liter. Dette tog noget tid, da vi skulle finde ud af hvordan vi lavede saltvand (hvilket salt vi skal bruge, 

og hvor meget salt). Da vi havde blandet 30 liter op og hældt i akvariet, satte vores akvarielys til en 

timer, og satte målere for ph, temperatur, og konduktivitet op. 

Vi var herefter inde og holde øje med hvordan ålegræssen havde det hver dag indtil mandag den 13. 

december, hvor vi fik sat kamera, bedre lampe, og vandpumpe op i akvariet. Vi prøvede at holde 

ålegræssen i live, men vi kunne se at alt undtagen en plante var dødt fredag d. 17, hvor vi stoppede 

vores 1. forsøg og gik over til 2. forsøg. 

Der er flere forskellige årsager til at vores første forsøg fejlede, fælles for dem er at vi ikke var havde 

det nødvendige grej eller viden til at holde ålegræsset i live i starten. Vi fik først en pumpe 5 dage 

inde i forsøget, hvilket gjorde at der ikke kom nok ilt ned i vandet til ålegræssen. Et andet problem 

med pumpen er, at vi ikke havde noget filtermateriale i pumpen, hvilket gjorde at vandet blev meget 

grumset, og gjorde at det lys der var ikke nemt kom ned til planterne. Et tredje problem var lampen, 

da den første vi havde ikke var kraftig nok, og vi først fik den kraftige lampe samtidig med pumpen. 

 
8 Institut for Naturvidenskab og Miljø 
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Et sidste problem vi havde var at vi ikke fik lavet vores saltvand hurtigt nok, og ålegræsset stod 

derfor noget tid uden vand. 

 

5.3.3 Andet forsøg 
Efter at vi havde tømt alt undtagen den sidste levende plante og sedimentet fra vores første forsøg, 

tog vi fredag den 17. december 2021 ud med waders og andet grej ud og samlede ålegræs ind igen. 

Efter at vi havde gået ud i fjorden fandt vi nogle enkelte grønne ålegræsplanter som vi tog og 

gravede op, og en fandt en større grøn ålegræseng som vi gravede en tørv op fra. Vi valgte at bruge 

vores målinger omkring salinitet of ph fra sidst, da vi mente at det var stadig var pålidelige til vores 

forsøg. 

Vi fik sat vores akvarie op med ålegræsplanter i sediment, nyt vand på 10‰ salinitet, pumpen hvor 

vi havde skåret 2 køkkensvampe til, og brugt som filter, den kraftige lampe som vi havde sat på 20% 

intensitet, og vores måler. Vi havde valgt at hælde vandet ind på siden af akvariet, da vi ikke havde 

lavet vores vandfordeler til at gøre vandfordelingen jævn og for ikke at ophvirvle det sediment som 

ålegræssen er plantet i. 

Efter at vi fik sat vores akvarie op, holdte vi øje med det når vi var på Campus, og et par gange over 

juleferien. Da vi kom tilbage efter juleferien, begyndte vi at aktivt ændre på vores akvaries tilstand. 

Vi lavede vores vandfordeler til når vi udskiftede vand, og vi købte filtervat til vores pumpe, og noget 

flydende gødning til vores ålegræs. Samtidig med dette så vi på vores måler at ph værdien steg. Vi 

målte med ph papir, både på vandet i akvariet, og det vand som vi udskiftede med. Vi kunne se at 

det vand vi brugte til udskiftning, var lidt mere basisk end neutralt (Omkring 8), hvilket kan skyldes at 

vandet i Roskilde er hårdt. Vandet i akvariet havde en ph værdi på omkring 9, så vi begyndte også at 

tilføje små mængder saltsyre, for at holde ph ved lige. Derudover kunne vi også se med dette at vore 

ph-måler ikke var helt så præcis som vi gerne ville have, og vi fik udleveret en anden type måler af 

vores vejleder. 

Så vi startede ud med at skifte køkkensvampene i pumpen ud med nogle stykker filtervat vi havde 

skåret, for at forbedre filterkvaliteten, og vi skruede intensiteten på lampen ned på 10%, da den var 

for intens på 20%. Derefter begyndte vi at skifte vand ud hver mandag, hvor vi først startede ud med 

at udskifte 10 liter vand den første mandag, hvorefter vi gik over til at udskifte 15 liter vand. Hver 

gang vi skiftede vand, tilføjede vi også 3 ml gødning, og nogle dråber 30% saltsyre, hvor mængden 

steg som følge af hvor meget der skulle bruges til at neutralisere vandet. Vi startede ud med 20 

dråber, som steg til 30, og blev stabil på 50 dråber en gang om ugen. Måden vi udskiftede vand på, 

var at vi først tilføjede gødning og saltsyre til vandet, brugte en kande på en liter til at hælde vand fra 
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akvariet, og så brugte vi kanden til at hælde udskiftningsvandet på vandfordeleren der lå oven på 

vandet i akvariet. 

 

5.4 Deldiskussion af eksperiment 
Vores eksperiment startede ud som både en indgang til praktisk erfaring med levende 

ålegræsplanter, og en måde den videnskabelige metode ind i vores projekt. Den første del, med at få 

praktisk erfaring, er gået godt, da vi både har fået erfaring med hvordan planterne gror ude i 

naturen, som vi så da vi var ude og indsamle planter, og for hvordan man holder planterne i live i et 

akvarie. Da planterne døde i første forsøg, havde vi en masse fejl der resulterede i det, men de fejl vi 

havde fundet, undgik vi i andet forsøg, hvor ålegræssen stadig er i live. 

I forhold til eksperimentets del som en vinkel til den videnskabelige metode, har vi ikke været lige så 

succesfulde. Vi havde startet ud med at prøve at genskabe det forsøg som Laurentius havde sendt, 

for at påvise at den hypotese (at ålegræsset kan blive forgiftet af kobber i dets sediment) som deres 

forsøg havde opstillet. Det viste sig så at det var sværere at holde ålegræs i live i et akvarie, end vi 

havde troet, og vores fokus skiftede derfor så over til at holde ålegræssen i live, og muligvis at få den 

til at gro. 

Som beskrevet under første forsøg, døde næsten alle planterne, og vi beskrev de årsager som vi har 

til at ålegræssen døde. For det grej som vi manglede, så som pumpe, filtermateriale og kraftigt lys, 

var at vi ikke havde styr på at det var nødvendigt før vi havde haft ålegræsset i akvariet. Med kogning 

af vandet, var det at vi ikke vidste hvilket salt vi kunne bruge, og hvor meget der skulle opblandes, 

før planterne havde været i akvariet for lang tid. Fælles for disse problemer var at vi ikke havde gjort 

os klar på hvordan vi skulle holde planterne ved lige inden vi var ud og grave dem op.  

 

5.5 Videnskabsteori  
Vi har med vores 3 forskellige metoder prøvet at lavet en triangulering af vores problem vedrørende 

ålegræs. Vi har brugt deltagerobservation og etnografi i vores feltarbejde hos Pawlik i Guldborg, vi 

har brugt både det åbne og semistrukturerede interview i vores interview med de aktører som vi har 

brugt i opgaven, og vi har brugt det naturvidenskabelige eksperiment til vores forsøg med ålegræs. 

Vi er gået mere refleksivt til værk med vores videnskabsteori, da vi mere har kigget på vores 

metoders videnskabsteori efterfølgende, end at vi har startet vores valg af metoder med et 

udgangspunkt (Olsen & Pedersen, 2018). 

Vores interview er baseret på en fænomenologisk og postfænomenologisk tilgang til videnskab, da 

de omhandler de forskellige aktørers tilgang til den verden og teknologi som ålegræs indgår (Olesen 
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et al., 2018). Dette har vi gjort ved at spørge ind til de forskellige aktørers forhold til ålegræs, deres 

viden og holdninger omkring ålegræs, og andre relevante faktorer til at visualisere deres forståelse 

af ålegræs som teknologi og en del af verden. 

Vores eksperiment er mere baseret på en positivistisk tilgang til videnskabsteori, da vi har lavet 

vores beslutninger på baseret på de observeret værdier vi har målt, og på vores sansning af 

ålegræsset (Holm, 2011). Eksempelvis hvor grumset vandet er, hvor levende ser ålegræsset ud, og 

hvordan lugter det i vores akvarie. Dog var vores mål med forsøget at have en eksperimental og 

pragmatisk tilgang, hvor vi ville opsætte en hypotese, og derefter forsøge at afprøve den. 

Vi er gået eksplorativt til værk og danner empiri før vi ved hvad det kan og skal bruges til med vores 

feltarbejde, siden at vi tog derned uden at have et konkret mål, ud over at få mere læring omkring 

ålegræs. Vores feltarbejde har vi derefter analyseret fra både en positivistisk og fænomenologisk (og 

postfænomenologisk) synsvinkel. Fra den positivistiske videnskabsteori arbejdede vi med de 

observationer og sansninger som vi fik af ålegræs gennem vores feltarbejde, og dannede derfor en 

ny forståelse af ålegræs, som er en forståelse som man ikke kan læse sig til (Holm, 2011). Fra den 

fænomenologiske og postfænomenologiske synsvinkel, tog vi udgangspunkt i at vi fik lov til at 

deltage i ålegræssets brug som et artefakt i det dyrkningssystem som Pawlik arbejder med (Olesen 

et al., 2018). Gennem dette dannede vi en forståelse af ålegræs som en del af verden og som en del 

af et teknologisk system, og se det fra samme synsvinkel som Pawlik har. 
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6 Konklusion 
Vi kan konkludere at vi gennem vores interview med de relevante aktører: forskeren Søren 

Laurentius, Ildsjælen Birthe Pawlik, og producenterne Kurt Shcierup og Tobias Øhrstrøm, fandt fem 

tematikker der er til stede som spændingsfaktorer inden for indsamlingen, brugen, og 

genopretningen af ålegræs. De fem tematikker er: 

1. Vandrammedirektivet, økologisk tilstand, indikatorart, vandkvalitet og dybdeudbredelse.  

2. Strandrensning og kystsikring.  

3. Ålegræs i produktion og udnyttelse af ressourcen.  

4. Historie (af ålegræsset og af interviewpersonen).  

5. Kvælstof binding, havbund og iltsvind.    

Grøn omstilling beskriver overgangen fra sort energi til bæredygtige alternativer, og at 

energiproduktion skal indgå i en cirkulær økonomi. Danmark håndterer den grønne omstilling 

gennem lovgivninger som omlægger danske biler fra brugen af fossile brændstoffer til enten hybrid 

eller el, og inden for energiproduktion bruger Danmark vindmøller og kraftvarmeværker, hvori vi 

prøver at gøre vores energiproduktion CO2-neutral. Under dette er vandrammedirektivet, som er et 

EU-direktiv der er til for at sikre god økologisk tilstand i de europæiske vandarealer. Ålegræs er 

vigtigt for dette, da det bliver brugt som en indikatorart for den økologiske tilstand i kystområderne. 

Ålegræssen blev ramt af en svampesygdom i 1930erne, og udbredelsen på ålegræssen formindske 

da industrialiseringen af landbruget begyndte omkring 70erne. Siden at udbredelsen af ålegræs er 

blevet mindre siden industrialiseringen, og forbliver mindre grundet udledningen af næringsstoffer, 

er det nødvendigt at udbrede den i dag. Ålegræssen har historisk været brugt som tagmateriale, og 

er senere hen blevet brugt til maddresser, isolering og lignende produkter. Derudover har det også 

været lavet optælling af ålegræs i 1900tallet, som gør at den kan bruges som indikatorart. 

Ålegræsset er med til at optage nærringstoffer og kulstoffer fra vandet, ok kan både permanent 

begrave det i sedimentet, og gemme det i dets opskyl af blade. Dette vil sige at den både fjerne 

kulstoffer og nærringstoffer fra dets vande, og tilføjer mere ilt. 

Vi kan ikke konkludere om forskning kan samle ålegræs aktører under nogle fælles grundlag, men vi 

mener at der kan være store nok fællesinteresser til et muligt samarbejde mellem forskellige 

aktører.  
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