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• Havbasert fornybar energi

• Grønn skipsfart

• Økosystemer

• Klimavennlig fiskeri og akvakultur
og kostholdsendringer

• Karbonlagring på havbunn

Havets fem klimaløsninger 



Blå skog: viktige karbonlagre
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Kan redusere utslipp gjennom nye produkter



En rekke andre økosystemtjenester

Høyt biologisk 
mangfold

Viktig habitat for 
fugl og fisk

Substitusjons-
effekt

Rekreasjon og 
turisme

Mat, kjemikalier, 
kosttilskudd

Karbonfangst 
og -lagring 

Beskytter kysten mot 
erosjon og stigende hav

Forbedrer 
vannkvalitetenØkosystemtjenester



Lang tradisjon for tarehøsting, men taren 
sliter flere steder – særlig i sør

Kilde:  FAO Fish Stat 2020

Kilde: Norsk nettverk for blå skog (Grid Arendal, NIVA, HI)

Høsting av tare i tonn, 2019



Foto: Janne K. Gitmark (NIVA)

Foto: Funderud (Seaweed Solutions AS)

Taredyrking

Foto: Funderud (Seaweed Solutions AS)

Foto: Kasper Hancke (NIVA)



En global industri – ca 2000 km2

Kilde: Gundersen og Hancke, in prep.



Betydelig økning globalt 

•36 mill. tonn i 
2020
•Doblet på 10 år
•+6,4 %/år siste 
20 år



Dyrkingspotensial i Norge

• 2021: 246 tonn vs 51 tonn i 20151

• 2030: 4 mill. tonn2

• 2050: 20 mill. tonn2

• 2050-anslag tilsvarer et areal på
størrelse 2-3000 km2

• Kyst er egnet, men bedre
offshore3

1 Fiskeridirektoratet
2Olafsen et. al., 2012
3Broch et al. 2019, NIVA-ledet prosjekt



Positive miljøeffekter

• Opptak av næringsstoffer, 
reduserer overgjødsling

• Opptak av CO2, reduserer 
havforsuring 

• Produksjon av oksygen og 
biomasse

• Kan stimulere til økt biologisk 
mangfold
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Kan tare dyrkes bærekraftig?



Deponering av (store) mengder 
tarebiomasse på havbunnen kan gi

• dårlig økologisk tilstand,

• oksygenmangel

• endring i naturlig biologisk 
mangfold

• spredning av uønskede arter og 
gener

Må overvåke miljøeffekter
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Kan tare dyrkes bærekraftig forts.



Oppsummert
• Biomasse fra havet er en del av klimaløsningen
• Blå skog er karbon- og biodiversitetsrike 

kystøkosystemer
• Kan redusere utslipp fra mat, drivstoff og plast, 

men også gi mat, kjemikalier, tilskudd mm
• Naturlig blå skog bør ivaretas
• Taredyrking er en voksende global industri
• Taredyrking i liten skala kan være bærekraftig, 

men intensiv stor-skala kan potensielt passere 
et vippepunkt

• Behov for miljøovervåking og kunnskap

Foto: Janne K. Gitmark (NIVA)



Takk for meg! 
Solrun.skjellum@niva.no eller 92211745
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