
Havets planter
– på oplevelse i en ukendt verden

Hvordan ser planterne i havet ud? Hvorfor vokser der ikke træer på 
havbunden? Hvor farlige er giftige alger? Og har mennesker brug 
for tang – ud over som sushi-indpakning? 

vi har skrevet en populær bog om havets planter og fyldt den med 
spændende fotos. Bogen er skrevet til alle, der har interesse i na-
turen, og som har lyst til at åbne et nyt vindue til en fascinerende 
verden, der normalt er gemt under havets overflade. 

vi tager på en undersøisk rejse fra det varme vand ved ækvator 
til de isdækkede poler og fortæller om havplanternes liv og deres 
afgørende betydning for både dyr, mennesker og Jordens klima. 
særligt kigger vi på de danske kyster, hvor du får tips til at gå på 
opdagelse blandt havets planter, til at bruge dem i madlavningen 
og til at lave flotte “Flora Danica-tryk”. 
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Kaj Sand-Jensen er professor ved Københavns Univer-
sitet. Han har gennem mange år forsket i vandplan-
ters vækst og økologi både i ferskvand og i havvand. 
Har skrevet adskillige populærvidenskabelige bøger 
og er redaktør af Naturen i Danmark.

Dorte Krause-Jensen er ph.d. og seniorforsker ved 
Aarhus Universitet. Hun har gennem de sidste 15 år 
stået for den nationale overvågning af alger og åle-
græs i danske farvande og har arbejdet med havplan-
ter i det meste af Europa. 

Birgit Olesen er ph.d. og lektor ved Aarhus Universi-
tet. Har udført flere forskningsprojekter om vandplan-
ters økologi og fysiologi og står for undervisningen i 
alger og vandplanter ved biologistudiet på Aarhus 
Universitet.

Anne Lise Middelboe er ph.d. og seniorbiolog ved 
Dansk Hydrologisk Institut. Har udført adskillige 
forskningsprojekter om alger i Kattegat og Østersøen 
og rådgiver i dag om vegetationsforhold i forbindelse 
med anlæg af broer og havne.

Signe Høgslund er ph.d. og forsker ved Aarhus Uni-
versitet. Har ved siden af forskningen været særdeles 
aktiv som forskningsformidler bl.a. ved Biologisk 
Institut, Aarhus Universitet ligesom hun har formidlet 
en række Galathea 3-projekter til gymnasier.

Peter Bondo Christensen er ph.d., journalist og senior-
forsker ved Aarhus Universitet. Har arbejdet med 
planters rolle i ferske og marine økosystemer og har 
stået i spidsen for flere populærvidenskabelige bøger 
og undervisningsmaterialer om naturvidenskab.
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Vi kender alle landjordens planter og ved, at de 
varierer fra spredte græsbevoksninger over bølgende 
kornmarker til frodige regnskove. Vi ved, at planterne 
på land er et stort spisekammer for dyr og mennesker. 

Men de færreste ved, hvordan planterne i havet 
ser ud. Hvor lever de? Hvem spiser dem? Hvordan 
opstod de? Hvad betyder alger og tang for dyrelivet 
og Jordens klima? Er alger vigtige for vores hjerner? 
Hvor farlige er giftige alger? Og hvorfor er der ikke 
træer i havet? 

Vi har skrevet en populær bog om disse planter. Om 
de mikroskopiske planktonalger, der i svimlende 
mængder svæver rundt i vandet, hvor de udgør det 
første trin i en lang fødekæde. Om makroalger, som 
populært kaldes for tang, og om havgræsser, der er 
havets blomsterplanter. Over en bred kam kalder vi 
dem alle for “havets planter”, da de alle laver fotosyn-
tese. Men som vi skal se, er alger faktisk ikke planter, 
når vi betragter dem systematisk.

Bogen fortæller om havets plantesamfund fra ishavet 
ved polerne til de varme vande omkring ækvator. Og 
vi tager et særligt kig på de danske kyster. Du finder 
også tips til at gå eller svømme på opdagelse blandt 
havets planter, til at bruge dem i madlavningen og til 
at lave flotte “Flora Danica-tryk”. 

Vi begynder langt tilbage i tiden og følger planternes 
opståen i havet: fra den spæde start med en enkelt 
celle til algernes erobring af landjorden, hvor de 
lagde kimen til udviklingen af avancerede blomster-
planter, der igen vendte tilbage til havet. Og vi ser 
på, hvordan forurening, fiskeri og indførsel af nye 

arter ændrer havets plantesamfund. En ændring der 
påvirker vores moderne levevis, og som kan få store 
omkostninger for os. For havplanterne beskytter 
vores kyster og sørger for et levende hav fuldt af fisk, 
havskildpadder og søkøer. De optager desuden en 
enorm mængde af alt det kuldioxid, vi har i atmosfæ-
ren, og så bidrager de til dagligdags produkter som 
mad, cremer og tandpasta. 

Ja, havets planter er grundlaget for alt højere liv i 
havet – lige fra den mindste fiskelarve til den største 
blåhval. Store fiskerflåder verden rundt kan kun lande 
de enorme mængder af fisk, som mennesker spiser 
og bruger på anden vis, fordi planterne i havet leve-
rer den nødvendige føde.

Men mens der er stor bevågenhed over for plan-
terne på land, er havets planter stort set gemt og 
glemt under havets overflade. Alle ved, at der årligt 
forsvinder enorme mængder regnskov, og Verden 
råber vagt i gevær for at stoppe denne udryddelse og 
bevare den regnskov, der er tilbage. Men kun få ved, 
at havets planter forsvinder med samme hastighed 
som de tropiske regnskove, mangroveskovene og 
koralrevene. Og kun ganske få har en chance for at 
se, hvad der reelt foregår i havet. Derfor er der ikke 
samme pres fra samfundet for at bevare og sikrer de 
produktive, undersøiske enge med havets planter, 
der repræsenterer en mindst lige så stor værdi for 
menneskeheden, som regnskoven gør. 

Vi håber, at denne bog åbner et lille vindue til en 
skjult verden og giver et indblik i den mangfoldighed, 
havets planter udviser, og hvor betydningsfulde, de 
er for livet på Kloden.

Indledning
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