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Storskala endringer i utbredelse av tareskog
Midt- og Nord-Norge: Kråkebollebeiting

Nord-Vestlandet: Frisk tareskog

Vestlandet: 40% sukkertare forsvunnet

Skagerrak: 80% sukkertare forsvunnet



Douglas J. McCauley et al. Science 2015;347:1255641

Published by AAAS

Arter utryddet av mennesker gjennom historien



«Sukkertareskog i Skagerrak er … den mest truede 
marine naturtypen i dag.»

Hva truer arter i Norge?



Tapt sukkertareskog
Erstattet av 
trådalgesamfunn



Hetebølge 2018 og sukkertare
Cumulative annual intensity of heatwave events for 
Norway (A) and Rhode Island (B) (points). 
Colours indicate maximum heatwave intensity in each 
year, calculated based on how far temperatures exceeded 
the 90th percentile, (e.g., 2-6X). MHW classification is 
according to Hobday et al. (2018). 
BLUE Bars show historic kelp abundances. 

Svart linje = Havtemperatur i Norge (A) & Rhode Island 
(B) fra vår til høst 2018

Rød skravering = hetebølger (høyere enn 90 percentil)

Grønn linje er threshold temperature (90th percentile)   
Blå linje er 30-års climatology record

Filbee-Dexter et al. In press



 

Norderhaug et al. (2015)

Samvirkende effekter fra klima og eutrofi
Lokal vs global påvirkning
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Norderhaug et al. (2015)



Økende lokal påvirkning

Indre kyst: Storskala endringer og tap av 
sukkertare (Moy & Christie 2012) 

Ytre kyst: God tilstand, ekstremperioder påvirker 
økosystemene negativt (Norderhaug et al. 2015)

Sentrale Nordsjøen: Bunnsamfunn er neppe påvirket
negativt av klimaendringer og eutrofi (Frid et al. 2009, 
Kröncke et al. 2011)



Rueness & Fredriksen 1991

Overvåkning i Ytre Oslofjord, NIVA 2007

Nedre voksegrense for alger i Ytre Oslofjord



Tareskogen yter mange økosystemtjenester!



Konklusjoner
• Storskala endringer i kystøkosystemer pågår på grunn av 

klimaendringer. Disse skjer fordi nøkkelarter endrer utbredelse
• Store konsekvenser for biomangfold og økosystemenes 

funksjoner som leve-, føde- og oppvekstområder
• Både direkte effekter av langsom oppvarming og hetebølger
• Indirekte effekter av endret nedbørsmønstre (mengde, 

intensitet, tidspunkt)
• .. og ikke minst fordi klimarelaterte endringer samvirker med 

annen menneskerelatert påvirkning. Stor aktivitet i kystsonen!
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