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Ål

Ålen finner veien med egen GPS
I et grønnmalt, vindusløst hus
på Austevoll avsløres hemmelighetene til verdens mest fantastiske og mystiske fisk: Ålen. En
og annen villsau våger seg langs
veggene av aluminiumsplater,
men ellers er det rimelig øde
rundt huset. Det er ikke tilfeldig.
Huset er nemlig bygget der det
er minst forstyrrende stråling
fra installasjoner av ulike slag.
På
nullutslippsgården
Hufthamar er det minimalt med kabler
og annet som
kan påvirke
de ømfint-

lige magnetfeltstudiene som
utføres i det grønnmalte huset.
Magnetfeltene rundt jorden
kommer fra aktivitet i jordens
indre, og er mest intense rundt
polene. Jordmagnetismen er
ikke så sterk; strålingen fra en
kjøleskapsmagnet er faktisk
1000 ganger sterkere. Magnetfeltene hjelper dyrene å orientere seg, og intensiteten forteller
dem hvor de er til enhver tid.
Etter hvert som de nærmer seg
målet, settes fysiske prosesser
i gang.
Vi mennesker har trolig ikke
denne sansen, men bruker
kompass når vi navigerer etter
magnetfeltene.

På Havforskningsinstituttet har
vi undersøkt om ålen har et
innebygget kompass som forteller hvilken retning den skal ta ut
i havet.

Gyter nær Bermuda
Ålens komplekse og hemmelighetsfulle livsløp har fascinert
menneskene helt siden antikken. Forfatteren James Prosek
har utnevnt ålen til verdens
mest fantastiske og mystiske
fisk. Den europeiske ålen er intet
unntak; den må krysse Atlante-
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Hvordan er det mulig
for ålen å finne gytestedet sitt 6000 kilometer unna? Den har
en innebygget GPS. Det
oppdaget vi i et hus
i Austevoll.
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ren for å gyte i Sargassohavet –
et stort, dypt havområde sør for
Bermuda, minst 6000 kilometer
fra norskekysten.
Ålen svømmer dypt og for det
meste om natten, og turen varer
trolig mellom fem og seks måneder. Før turen starter, slutter
den å spise. Dermed trenger den
ikke å kaste bort energi på å jakte
etter mat. Trass i iherdig leting
er det eksakte gyteområdet aldri
funnet, og lenge var det også en
gåte hvordan ålen fant tilbake
til Sargassohavet. Dersom ålen
har en magnetisk sans, kan
et kart med utgangspunkt i
jordmagnetiske felt gi oss svar
på hvordan den finner frem til
Sargassohavet.

Testhus i Austevoll
For å teste teorien om at ålen
navigerer etter magnetfelt, bygget vi et forsøkshus i Austevoll,
som måtte være
skjermet mot alle

ytre forstyrrelser. Det ble nesten
som historien om de tre små grisene. To ganger blåste huset ned
før vi endelig fikk opp et solid og
skjermet bygg på Hufthamar. Så
var det mye prøving og feiling
med utstyr og teknologi. Ingen
hadde tidligere gjort lignende
forsøk med et så stort spolesystem.
Så fanget vi vandringsklar ål
til forsøket. Det i seg selv er en
prøvelse. Ålen er svært lyssky,
og starter vandringen den mest
ufyselige høstnatten; når det er
mørkt, stormfullt og regntungt.

andre distraherende faktorer.
Teorien var at ålen ville søke ut
i den retningen den normalt ville
tatt for å komme ut i havet og
starte vandringen mot Sargassohavet.
I huset er det mulig å
manipulere himmelretningene.
Med det avanserte testanlegget
kan vi skape et nytt nord i alle
retningene for å teste ålens
retningssans. Én og én ål ble
eksponert for magnetiske felt
med varierende intensitet. Så
ble fiskens oppførsel filmet med
infrarødt kamera. Opptakene

Nytt nord hver natt
Som yngel lærer ålen seg veien
fra Sargassohavet til en elv eller
kystnære strøk der de vokser
opp. Det er en forutsetning for
at den skal finne veien ut i havet
og tilbake igjen til gytefeltet
når den begynner å bli klar til
å formere seg. Vi plasserte ålen
i en tank i det strålingsskjermede
huset – skjermet mot lys, lyd og

viste at samtlige av de reiseklare ålene endret retning når
det magnetiske nord ble flyttet.

Styrken bestemmer retning
Først da vi tok utgangspunkt
i området der ålen først ble fanget, ble oppførselen forståelig.
Nord og øst hadde ført ålen ut
i havet dersom den hadde startet
gytevandringen derfra. Arbeidet
ble publisert i 2013, og artikkelen fikk god publisitet innen
biologifeltet.
Forsøkene våre viste også
at ålen navigerer etter styrken
i magnetfeltet, som varierer
alt etter hvor en er på jorden.
Slik vet ålen hele tiden hvor
den er. Det blir som en
slags innebygget GPS.
Testanlegget på

n 19 arter i verden. Den europeiske ålen er utbredt fra
Afrika/Kanariøyene og nord
til Murmansk.
n Maks størrelse 133 cm og
ca. 6,5 kilo. Levetid 5 til 30 år.
n Gyter i saltvann og vokser
opp i ferskvann (en såkalt
katadrom fisk). Men i Norge
finnes en del ål som aldri
vandrer opp i elver og vassdrag, men blir værende hele
livet i salt- eller brakkvann.
Det er forholdsvis ukjent i
resten av utbredelsesområdet der ål regnes som en
fersk- og brakkvannsfisk.
n Enkelte steder må ålen
et stykke over land for å
komme ut i havet og begynne med gytevandringen.
Ål kan oppholde seg ute av
vann i over 24 timer.
n Kilde: Havforskningsinstituttet

Austevoll er det eneste store
magnetfelttestanlegget for fisk
i verden, og mange utenlandske
forskere ønsker å kjøre forsøk
i anlegget. For tiden har vi blant
annet et larveforsøk i samarbeid
med en amerikansk kollega.
Selv er vi i gang med spennende
studier for å se hva som trigger ålens kjønnsmodning slik
at den stemmer akkurat med

Ålens livssyklus
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ankomsten til gyteområdet
i Sargassohavet. Det kan tenkes
at magnetfeltene spiller en rolle
også her; en eller annen gang
under ålens lange vandring er
trolig strålingen akkurat så intens at også kjønnsmodningen
skyter fart. For å finne ut av
dette, gjenskaper vi i disse dager
Sargassohavet i miniatyr i det
grønnmalte huset på Austevoll.
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Redder saltvann den norske ålen?
Mange steder i Europa er
ålen vanligst i ferskvann.
Her nord lever de fleste i
saltvann. Det kan ha reddet fisken.
I saltvann unngår ålen kanskje
noen av farene som lurer i ferskvann (kraftverk, parasitter og
forurensning). Sammen med
et høyt fiskepress forklarer det
trolig den kraftige nedgangen
i ålebestanden ellers i Europa.
I Norge har ål aldri stått høyt
i kurs, men ellers i verden er ål
i alle livsfaser – glassål, gulål og
blankål – en svært populær matfisk. En kunsthistoriker har til og
med funnet bevis for at det er ål
som serveres i da Vincis berømte
maleri «Nattverden». Og det var
ål – ikke kalkun – som ble spist
da pilegrimene og indianere for
første gang delte et måltid.

2000 dollar pr. kilo
I dag arbeider ca. 25.000 mennesker i åleindustrien bare
i Europa. EU-landene har satt
inn store ressurser for å bygge
opp igjen den europeiske ålebestanden, som har vært jevnt
nedadgående i hvert fall siden

1980-tallet. Japansk ål er en
populær ingrediens i sushi, og i
Japan arbeider hundrevis av forskere intenst med å drive frem
åleyngel i fangenskap. Først da
blir det mulig å drive lønnsom
oppdrett, vill åleyngel koster
nemlig ca. 2000 dollar pr. kilo.
Frem til ca. 2008 ble det drevet et visst ålefiske for eksport
i Norge. Da bestanden gikk
dramatisk ned, ble det forbudt
å fiske ål her til lands, men en
beskjeden forskningskvote ble
beholdt. Men selv om ålen var
fisket lovlig, fikk de norske fiskerne ikke solgt den rødlistede
arten, og de gikk over til å fiske
leppefisk.

Flytter yngel
Dagens estimat av den norske
ålebestanden bygger på en
hundreårig serie med strandnottrekk fra Sørlandet og en ålefelle
i vassdraget Imsa. Tall fra Imsa
viser en nedgang på 99 prosent i
løpet av tre generasjoner (45 år).
Men dataene er mangelfulle, og
det er høyst usikker hvor mye ål
det er i norske farvann.
Et tiltak for å redde bestanden, er såkalt restocking, der
store mengder åleyngel flyttes –

gjerne flere tusen kilometer – til
ålefattige områder. Her risikerer
fisk fra kystsonen å havne i intrikate elvesystemer og innsjøer.
Vi vet ikke om slik omplassert ål
finner veien tilbake til gyteområdet, og dermed er det høyst
usikkert om restocking har den
ønskede effekten.

Anne Berit Skiftesvik er medforfatter av denne artikkelen.
Hun er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og har bakgrunn i økologi og fiskeatferd.

Caroline Durif er medforfatter
av denne artikkelen. Hun er seniorforsker ved Havforskningsinstituttet og jobber med adferd,
økologi og fysiologi hos ål. Hun
er medlem av ekspertpanelet
som gir råd om ålebestanden
i Europa.

Et spørsmål om liv og død
Flere dyrearter forflytter seg
over store strekninger i faste ruter
og til et bestemt sted. En liten
feilnavigering kan ende med den
visse død.
Trekkfuglene skal overleve den
tøffe turen over Sahara. Svenske
studier har vist at fuglene begynner å legge på seg i akkurat passe
tid.
Skilpadder på vandring er helt
avhengige av magnetiske felt for
å treffe akkurat i leien, som for
eksempel Golfstrømmen. Skulle
de bomme og havne utenfor
strømmen, er vannet så kaldt at
de ikke overlever.
Termittene (f.eks. kakerlakkene)
må ha en felles forståelse for
hvordan og hvor de skal reise sine
flotte byggverk, og her fungerer
etter alt å dømme magnetismen
som en viktig rettesnor.
Salamanderne vandrer mellom
skog og vann, og kan ikke
risikere å havne på vidvanke.

