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1. Bakgrunn for notatet
I forbindelse med Forvaltningsplan Nordsjøen ble NIVA bedt av Klif om å bidra til en oversikt
over marine økosystemtjenester.
Gode rapporter har blitt skrevet om økosystemtjenester tidligere (f.eks. Sweco i
Barentshavet/Lofoten, Naturvårdsvärket i Østersjøen/Skagerrak), og mye generell informasjon
foreligger dermed allerede. NIVAs fokus vil derfor være å få fram noen gode eksempler som
kan illustrere ulike typer økosystemtjenester og påvirkningsfaktorer.
NIVA vil fokusere på de regulerende og støttende økosystemtjenestene og
påvirkningsfaktorene, i tillegg til en generell beskrivelse. NIVA vil ikke diskutere de
produserende og kulturelle økosystemtjenestene.
Etter avtale med Klif har NIVA fokusert på tre eksempler; tre vanlige og viktige naturtyper langs
norskekysten:
1. stortareskog (Laminaria hyperborea)
2. sukkertareskog (Saccharina latissima)
3. ålegrasenger (Zostera marina)
Det er ikke mulig å komme frem til et udiskutabelt anslag for en monetær verdi av
økosystemtjenestene, og NIVAs arbeid vil heller bidra til å belyse hvilke verdier som finnes,
hvordan annen produksjon er avhengig av disse tjenestene etc.

2. Generelt om økosystemtjenester
Økosystemtjenester er varer, tjenester og funksjoner i økosystemet som vi mennesker drar
nytte av. Økosystemtjenestene deles inn i fire grupper: produserende (f.eks. sjømat og råvarer
til industri), kulturelle (f.eks. rekreasjon, leveområder), regulerende (f.eks. klima, sykdom) og
støttende tjenester (f.eks. biodiversitet, primærproduksjon, dvs. de grunnleggende tjenestene
som er nødvendige for at alle de andre tjenestene skal kunne opprettholdes). Det er delvis
overlapp mellom de regulerende og de støttende økosystemtjenestene som disse tre
naturtypene leverer.

3. Kort om økosystemtjenester levert at de tre naturtypene
3.1.
Kort om støttende økosystemtjenester levert av de tre naturtypene
Til sammen dekker de tre naturtypene et estimert areal på 8000 kvadratkilometer og har en
samlet estimert biomasse på 79,3 millioner tonn. Sukkertare, stortare og ålegras har stor
økologisk betydning, både som primærprodusenter (dvs. produserer plantemateriale) og som
habitat (også kalt leveområder) for et stort antall tilhørende planter og dyr. Disse habitatene er
artsrike samfunn og opprettholder biogeokjemiske kretsløp og sykluser som f.eks. oksygen-,
karbon-, nitrogen-, og fosforkretsløpet. Disse tre habitatene spiller også en stor rolle i
forbindelse med binding av karbondioksid (CO2) fra atmosfæren.
Alle de tre naturtypene er viktige primærprodusenter, som produserer oksygen, forbruker
karbondioksid og bygger biomasse (dvs. vokser). Som andre levende organismer behøver
ålegras og tare næringsstoffer i tillegg til karbon, og nitrogen og fosfor er blant de viktigste. Når
plantene dør brytes de ned og karbon, fosfor og nitrogen frigis tilbake til havet. De
biogeokjemiske prosessene holdes dermed vedlike. Primærproduksjonsnivået er ganske likt
for de tre artene, men stortare bidrar mest fordi den har høyest biomasse, dekker størst areal
og huser et stort antall tilhørende påvekstalger. Algene, de grønne plantene og blågrønne
bakterier produserer oksygenet som nesten alt liv på vår planet er avhengig av.
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Ved å danne enger og skoger skaper ålegras og tare habitater som gir skjul, substrat (dvs.
underlag som andre arter kan vokse på) og mat for en rekke organismer. Ålegras og tareskog
opprettholder næringsnett med høy biodiversitet (mange arter av primær- og
sekundærprodusenter, nedbrytere og toppredatorer) og funksjonell diversitet (dvs. mangfoldet
av arter som har samme funksjon i næringsnettet) og dynamikk. Disse egenskapene gir også
økologisk motstandskraft mot forandring og evne til å hente seg inn/reparere ved belastninger,
også kalt resiliens. Siden tareskogen og ålegrasengene inneholder mange av de artene som
lever i tangbeltet, vil disse kunne fungere som en artsbank når ødelagte strandsamfunn (ødelagt
etter oljesøl eller annen habitatforringelse) skal reetableres.
De støttende øksosystemtjenestene danner grunnlaget for de andre økosystemtjenestene og
det er en høy grad av gjensidig avhengighet og samhandling mellom dem.
3.2.
Kort om regulerende økosystemtjenester levert av de tre naturtypene
Tareskog og ålegrasenger er viktige i reguleringen av de biogeokjemiske prosessene. De er
produsenter av oksygen og forbrukere av karbon, og er dermed med på å regulere
atmosfærens innhold av karbondioksid og oksygen, noe som igjen påvirker havets pH og det
globale klima. Dagens stående biomasse i Norge beregnes å binde ca. 29 millioner tonn
karbondioksid. Tare og ålegras fjerner karbon fra havet når de transporteres ut på dypt vann
(gjerne under stormer) og begraves i sedimentene («karbonsluk»). Beregninger viser at dette
utgjør ca. 0,9 millioner tonn CO2 i året. Innholdet av karbondioksid i atmosfæren har direkte
effekt på innholdet av karbondioksid i havet, og påvirker dermed havets pH. Ålegras og tare
binder karbondioksid i biomasse ettersom de vokser. Det senker karbondioksidnivået i vannet
og gir høyere pH, og er derved med på å motvirke forsuringen av havet.
Ålegras og tare binder også nitrogen og fosfor og reduserer derved tilgjengeligheten av disse
stoffene i vannmassene og motvirker eutrofi (som er ugunstig høy primærproduksjon pga.
høyt næringsinnhold) ved å dempe vekst av mikroalger og ettårige makroalger som kan føre til
redusert siktedyp pga. høy tetthet av planteplankton, dårlige oksygenforhold, habitatforringelse
(som igjen fører til endret/redusert diversitet) og forverring av oppvekstforholdene for fisk.
Ålegrasenger og tareskog er med å bevare og stabilisere sedimenter. Dette gjelder først og
fremst ålegrasenger. Ålegrasenger og tareskog fungerer også til en viss grad som feller for
skadelige stoffer (f.eks. organisk forurensning) som sedimenteres, og har dermed en naturlig
renovasjonskapasitet.

4. Kort om trusler mot økosystemtjenestene og mulige
konsekvenser
Det er et globalt problem at flerårige vegetasjonssamfunn med høyt biomangfold (som
stortare, sukkertare og ålegras) går over til å bli områder bestående av ettårige arter,
mattedannende mikroalger og blågrønne bakterier. I mange tilfeller erstattes naturtypene av
arter som genererer mindre biomasse og ikke kan skape leveområder for de planter og dyr
som lever i tareskog og ålegrasenger. Vi kan også få et helt annet økosystem, med arter som
vi ikke er vant til å utnytte til mat eller på annen måte. Økte temperaturer, økt eutrofiering,
redusert lystilgang, økt sedimentering, og endringer i beitetrykk antas å være faktorer som
ligger bak. Mange av endringene er forbundet med hverandre og har samvirkende årsaker.
Konsekvenser av forringelse er tap av biologisk mangfold, fundamentalt endret økologisk
funksjon og redusert økologisk motstandskraft. Dette øker risikoen for økologiske
overraskelser av negativ karakter. Forandringer skjer ikke nødvendigvis gradvis, plutselig kan
en terskel overskrides («tipping point»), noe som kan føre til i en irreversibel endring der
resultatet blir tap av økosystemtjenester.
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Hvis ålegraset og taren skulle forsvinne eller mengden av disse naturtypene bli mindre, ville
deres rolle som CO2-bindende naturtype blir borte eller forringes. Dagens beregnede stående
biomasse for de tre naturtypene på nesten 80 millioner tonn dekker et areal på 8 000 km2 og
binder opp 29 millioner tonn CO2. Stortare har en beregnet biomasse på 59 millioner tonn.
Tilsvarende tall for hhv. sukkertare og ålegras er litt over 20 millioner tonn og 100 000 tonn.
De mest relevante truslene er:
Eutrofi - Økt næringstilgang stimulerer veksten av mikroalger og ettårige makroalger
(mikro=små, makro=store). Dette kan lede til økt begroing på ålegras og tang og resultere i
lavere fotosyntese og dårligere vekst. På samme måten kan en økning av mengden
planteplankton redusere siktedyp (mål på vannets gjennomsiktighet) og forringe lysforholdene
for naturtypene og dermed presse nedre voksegrense oppover (slik at utbredelsen blir mindre).
Økning i eutrofi kan gi dårlige oksygenforhold, habitatforringelse og forverring av
oppvekstforholdene for ulike organismer, inkludert fisk. Oksygenmangel som følge av eutrofi
(nedbrytning av organisk materiale krever oksygen) leder til at fosfor lekker ut fra sedimentene,
noe som er med på å forsterke eutrofieffekten. Eutrofi kan samtidig gi gode vekstforhold for
blåskjell fordi mengden planteplankton (dvs. blåskjellenes mat) øker. Fiskeoppdrett bidrar
lokalt med næringsstoffer, og har gitt eutrofieffekter under og nær anlegg. Men det har ikke blitt
vist at mengden som de slipper ut har betydning for eutrofistatus på større skala og lenger
vekk fra anleggene.
Temperatur- og nedbørsøkninger - Stortare, sukkertare og ålegras har alle et
temperaturintervall der de best trives. Store avvik fra dette vil kunne påvirke deres vekst og
utbredelse. Med økende temperatur og økt nedbør økes avrenningen fra land, noe som leder
til at siktedypet reduseres og gir dårligere lysforhold (og dermed vekstforhold). Med økt
næringstilgang (f.eks. fra avrenning fra land) øker produksjonen av planteplankton, noe som
medvirker til redusert siktedyp og dårligere lysforhold for tare og ålegras. Mange organismer
vokser raskere når temperaturen øker. Dermed vil økt næringstilgang og høyere temperatur gi
flere påvekstalger som reduserer lystilgangen for tare og ålegrasplantene. Naturtypene
påvirkes negativt, f.eks. ved at nedre voksegrense presses oppover, noe som kan få
konsekvenser for utbredelse og resiliens.
Forsuring - I løpet av de siste tiårene har havet blitt surere, og det forventes en reduksjon i pH
på 0,45 i løpet av dette århundret. Når pH i havet synker blir det vanskeligere for marine dyr å
danne kalsiumkarbonat, noe som er dramatisk for organismer med kalkstrukturer. I tareskog
og ålegrasenger har mange av de viktige organismegruppene, som f.eks. skjell, pigghuder,
krepsdyr, snegl og kalkalger, skall som i hovedsak består av kalk. Mange av disse får redusert
veksthastighet og størrelse som voksne når pH synker. Dette kan komme til å få store
konsekvenser langs norskekysten ved at biodiversiteten og næringsnettdynamikken i
naturtypene vil endre seg kraftig. Dette vil også kunne gi større sårbarhet i forhold til
introduserte arter. Forsuring vil kunne ha en positiv effekt på vekst av planter pga. økt tilgang
til CO2, med hvordan dette vil påvirke tareskog og ålegras i samspill med andre arter vet vi
ikke.
Fiskeri og høsting - Overfiske og fiske påvirker hvilke grupper av arter som er til stede, noe
som kan føre til at viktige beitedyr forsvinner fra tareskogene og ålegrasengene. Ved et skifte
fra en gruppe med en type matpreferanse til en gruppe med en helt annen matpreferanse, kan
vi få endringer i artssammensetningen lenger ned i næringskjeden. Hvis det f. eks blir høstet
for mye av en predatorart (f.eks. torsk) kan det føre til en økning i mengden fisk (f. eks
leppefisk) som spiser arter (f.eks. snegl og krepsdyr) som beiter på fintrådige alger. Det kan
resultere i en økende begroing av disse fintrådige algene på tare og ålegrasplantene, noe som
hemmer evnen til fotosyntese og dermed deres vekst. Når vi først har fått samfunn uten tare
og ålegras, der fintrådige alger dominerer, vil en reetablering av sukkertareskog og
ålegrasenger være vanskelig. Stortare tråles enkelte steder fra Rogaland til Trøndelag (ca.
170 000 tonn årlig). Biodiversiteten i tareskogen påvirkes i noen grad negativt av trålingen.
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Selve tareplanten vokser raskt tilbake, men alle organismene som lever i tareskogen rekker
ikke å reetablere seg før neste tråling. Og selv om det i de fleste områder er en relativt liten
andel av tareskogens areal som høstes hvert år, så vil alle områder som har blitt trålt i løpet av
de siste 4-5 årene være berørt til en hver tid, noe som gjør påvirket areal større enn trålt areal i
et gitt år. Vi har lite kunnskap om effekten av at ikke alle organismene rekker å reetablere seg
mellom trålhendelsene. Den biomassen som høstes har liten betydning i karbonregnskapet, da
mengden er liten i forhold til stående biomasse.
Introduserte arter – Introduserte arter kan forandre næringsnettet, selv om konsekvensene av
dette er lite kjent. Stillehavsøsters er en introdusert art som kan gjøre om bløtbunnsområder til
harde og utilgjengelige østersbanker. Dette vil potensielt kunne ha effekt på ålegrasenger, som
gjerne overlapper med bløtbunnsområdene. Varmere temperatur i havet gir stillehavsøstersen
bedre kår, da de trenger lengre perioder med varme for å gyte. Av tangarter har det vært mye
fokus på den introduserte arten Japansk drivtang, men effektene av denne på de tre
naturtypene er ikke kjent.
Sykdommer – Sykdommer kan føre til dramatiske forandringer i et økosystem, særlig der en
strukturerende art (som danner en tredimensjonalt habitat) blir utsatt for ødeleggende sykdom.
For eksempel forsvant ålegrasenger med tilhørende dyr og planter fra store deler av
norskekysten på 1930-tallet pga. slimsopp.
Forurensning – Ålegrasenger og sukkertareskoger vokser i beskyttede områder med liten
vannutskiftning. De vil derfor være mer utsatt for skadelige stoffer og miljøgifter enn
stortareskogen, da lav vannutskiftning fører til økt sedimentering, i verste fall fullstendig
nedslamming. Dette gjør at det hoper seg opp med forurensning i disse områdene. Mange
miljøgifter konsentreres på veien opp i næringskjeden (kalles også bioakkumulering). Dette
betyr at organismer høyt oppe i næringskjeden, som f.eks. krabbe og torsk, har høyere innhold
av slike miljøgifter enn f.eks. alger og amfipoder (små krepsdyr som beiter på alger).
Forurensning påvirker i størst grad dyr som lever i vegetasjonsbeltet og på strender. Det er
ikke funnet betydelige effekter på selve tareskoger og ålegrasenger.

5. Mer detaljer – tjenester, påvirkningsfaktorer, trusler
5.1.
Sukkertareskog – tjenester, påvirkningsfaktorer og trusler i mer detalj
Sukkertare vokser langs hele norskekysten, inkludert Svalbard, og 25-50 % av den beregnede
europeiske og 5-25 % av den globale bestanden finnes langs norskekysten. Den dekker et
areal beregnet til ca. 2 000 kvadratkilometer og estimert biomasse er på 20,2 millioner tonn.
Sukkertaren er 1-3 m lang og skaper leveområder for dyr og alger på fjell, stein og skjell (fra
ca. 1- 30 m) i beskyttede og moderat bølgeeksponerte områder. Man finner stedvis sukkertare
sammen med stortare i eksponerte kystområder, og arten er vanlig på dypere vann hvor
stortare er mindre dominerende. Sukkertare er den eneste av tareartene som finnes i rikelige
mengder i beskyttede viker med bløt bunn (der den sitter festet til stein, skjell el.l.). Den bidrar
til å stabilisere sedimentene i beskyttede og mindre eksponerte bløtbunnsområder.
Sukkertaren har mange steder vært nedslammet og overgrodd av påvekstalger. Stor
nedslamming og stor vekst av hurtigvoksende trådalger er indikasjoner på eutrofi. En betydelig
mengde av sukkertaren i Norge har forsvunnet (i 2004-2006 ble bestandsreduksjonen estimert
til 90 % i Skagerrak og 40-50 % i Rogaland/Hordaland) og i stor grad blitt erstattet av
trådformede alger. Kyststrekningen fra Svenskegrensen og til Møre og Romsdal er
dokumentert berørt av denne tilbakegangen (andre områder er ikke undersøkt), og beskyttede
områder er mest utsatt. Gjenvekst av sukkertare sees, spesielt på Vestlandet. Redusert
siktedyp som følge av eutrofi og avrenning fra land fører til at sukkertaren får mindre lys til
fotosyntese og vekst og at den nedre voksegrensen presses oppover. Fiskeoppdrett bidrar
lokalt med næringssalter (gjødsel), men det har ikke blitt vist at deres utslipp påvirker
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sukkertaren. Sukkertaren tåler ikke lange perioder med høy sjøtemperatur (mer enn 19 grader
er ugunstig) og i 1997, 2002, 2006 hadde vi henholdsvis 58, 36, og 45 dager med
temperaturer over 19 grader i Skagerrak.
Inne i enkelte fjorder i Nordsjøen har også sukkertaren blitt beitet ned av kråkeboller, men
omfanget av dette vet vi lite om.
Konsekvensene av at sukkertaren har forsvunnet mange steder er tap av habitat, noe som gjør
at planter og dyr som er knyttet til sukkertareskogene blir borte. Sukkertareskogen har mange
steder blitt erstattet av trådformede alger som danner et mye mindre stabilt økosystem (da de
er ettårige), genererer mye mindre biomasse og har en mye mer beskjeden mengde dyr
knyttet til seg. En sammenligning av frisk sukkertareskog med trådalgesamfunn sommerstid
viser at antallet arter av smådyr blir redusert med 33 %, mens antall dyr (individer) blir redusert
med nesten 75 %. Redusert matfat og skjul for dyr, inkludert fisk, antas å være to viktige
konsekvenser av sukkertaredød.
5.2.
Stortareskog – tjenester, påvirkningsfaktorer og trusler i mer detalj
Langs norskekysten beregnes et areal tilsvarende 5 900 kvadratkilometer å være bevokst med
stortare, og biomassen beregnes til 59 millioner tonn. Dette gjelder fastlands-Norge, da
stortare så langt ikke har blitt observert med sikkerhet på Svalbard. Dette er også tall basert på
dagens utbredelse, og vil øke etter hvert som taren vokser tilbake i nedbeitede områder. Vel
utviklet tareskog i Norge beregnes å binde 3 kg karbon per kvadratmeter per år. Døende
stortare akkumuleres utenfor skogen og er gjenstand for nedbrytning av åtseletere og
bakterier. Mye av stortarebiomassen transporteres ut på dypere vann hvor den begraves i
sedimentene. Arten bidrar således til å fjerne karbon og regnes som et viktig karbonsluk.
Stortaren skaper leveområder for dyr og alger på hardbunn (fra ca. 1 m – 25 m dyp) i
bølgeeksponerte områder. Tareskogene er viktige gyte-, oppvekst- og beiteområder for mange
arter av fisk, fugl og sjøpattedyr. Mange av disse er også kommersielle arter og levebrød for
mange mennesker. Tare inneholder antibeitestoffer og det er få arter som beiter direkte på tare
(unntak er grønn kråkebolle). Derimot er mange organismer indirekte avhengig av karbon som
kommer fra tare via nedbrytningsprodukter. Bladkronen («canopien») i stortareskogen dannes
i all hovedsak av stortare, selv om sukkertare også bidrar noe, spesielt på dypere vann. Mange
arter av alger og dyr vokser på stilk, blad og festeorgan (som fester taren til underlaget).
Festeorganet fungerer også som en sedimentfelle og inneholder mye smådyr. Stort antall og
mange arter av dyr er knyttet til tarens påvekstalger, f.eks. amfipoder, isopoder, tifotkreps (alle
tre er krepsdyr), snegler og skjell. Mengden dyr er beregnet til mer enn 100 000 individer per
kvadratmeter. På bunnen mellom tareplantene er det mye dyr og planter (f.eks. små krepsdyr,
krabber og fisk).
I de nordligste fylkene (Troms, Finnmark og deler av Nordland) er taren til dels nedbeitet av grønn
kråkebolle, særlig på de middels eksponerte og beskyttede områdene. Nedbeitingen har funnet
sted i løpet av de siste 40 år. Vi ser nå en tilbakekomst av taren i en del områder. Vi har ikke
observert kråkebollebeiting av stortare på kysten av Nordsjøen.
Tareskogen virker bølgedempende og kan dermed være med å hindre sedimentsutvasking i
kystområder innenfor skogen, som f.eks. på Jæren, der tareskogen i noen grad beskytter
sandstrendene innenfor mot erosjon. Tap av tareskog kan derfor føre til større erosjon av sediment
i grunne områder og erosjon av sandstrender.

Der stortaren forsvinner vil også flora og fauna som er knyttet til den forsvinne. Tareskogen
erstattes av «barren grounds» (også kaldt marin ørken) i områder som er beitet ned av
kråkeboller. Erstatningshabitatene genererer mye mindre biomasse og har en mye færre
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planter og dyr knyttet til seg fordi habitatet får en annen struktur med færre vokse- og
gjemmesteder (ingen skogfunksjon) og mindre mat.
5.3.
Ålegrasenger – tjenester, påvirkningsfaktorer og trusler i mer detalj
Ålegras er utbredt langs hele norskekysten (men opptrer mer spredt i nord) og finnes på sand
og mudderbunn (0-10 m) i beskyttede områder. Estimert areal dekket med ålegras langs
norskekysten er 100 kvadratkilometer og den samlede biomassen er beregnet til 100 000 tonn.
Ålegras (Zostera marina) regnes som den absolutt vanligste Zostera-arten, men to andre arter,
Z. angustifolia og Z. noltii, finnes også hos oss (genetiske analyser vil vise om Z. angustifolia
virkelig er en egen art). Fravær eller nærvær av ålegras i områder som, ut fra
miljøbetingelsene i området, er egnet for ålegras er ikke alltid lett å forklare. Men i noen
regioner kan flekkvis fordelingen være et resultat av en ufullstendig og tilfeldig gjenvekst etter
at «wasting disease» (forårsaket av en slimsopp) førte til at store ålegrasområder ble utradert
på 1930-tallet. I Norge beites ikke ålegras i nevneverdig grad, selv om noen fuglearter, f. eks.
svaner, kan ha stor påvirkning i enkelte områder. Ålegras skaper leveområder for dyr og alger.
Ålegrasengene inneholder stor biodiversitet, er gyte- og leveområder for fisk og beite- og
leveområder for en del fuglearter. De tilhørende påvekstalgene er mat for dyr. Dyr som gresser
på rasktvoksende påvekstalger holder ålegraset rent og bidrar til at det får nok lys og gode
vekstvilkår. Bladene kan fornyes flere ganger i året og gjør det vanskeligere for epifytter å
etablere seg. Dyrene assosiert med ålegras kan utgjøre så mye som 200 000 individer per
kvadratmeter. Dette er mat for fisken. Ålegrasengene er viktige gyte-, oppvekst- og leveområde
for fisk som torsk, lyr, hvitting, svartkutling, sandkutling og torskefisk.
Sedimentet inne i en ålegraseng har større tetthet av dyr enn sedimentene utenfor. Dette kan
delvis forklares ved at plantenes fysiske nærvær reduserer vannets bevegelse og således
økes sedimentasjonsraten av partikler og detritus, noe som er mat for de dyrene som lever i
sedimentet. Rotsystemet stabiliserer sedimentet, gir gode leveforhold og en viss beskyttelse
mot predasjon. De vanligste dyregruppene i sedimentet (infauna) er børstemarker, krepsdyr,
snegler og skjell. Ålegrasengene har høy artsdiversitet. Høyt nivå av organisk materiale kan
være vanlig i ålegrasenger, noe som tiltrekker seg organismer som lever av organisk materiale
i nedbrytning (åtseletere). Disse organismene tåler også lavere oksygennivåer enn mange
andre.
En viktig trussel mot ålegrasengene er utbygging, utfylling og mudring i strandsonen. F.eks. så
truer etablering av marinaer og brygger mange ålegrasenger, i og med at engene ofte ligger i
områder som er attraktive for næringsvirksomhet og rekreasjon (f. eks. beskyttede bukter).
Denne virksomheten medfører også økt forurensning, økt fysisk forstyrrelse av bunnen (f.eks.
ankring) og av og til redusert oksygennivå (pga. endret sirkulasjon). I løpet av de siste 10
årene er det beregnet at ca. 5 % av potensielle ålegras-områder er forsvunnet i Skagerrak og
Nordsjøen.
På eutrofe steder (f eks. hvor det er stor tilførsel av nitrogen) kan ålegraset være overgrodd av
påvekstalger, som i stor grad består av rasktvoksende trådformede alger. Disse tar lys fra
ålegraset slikt at veksten hemmes. I tillegg kan også redusert siktedyp føre til at ålegraset får
mindre lys til fotosyntese og vekst og at den nedre voksegrensen presses oppover. Lave
oksygennivåer kan forårsakes av store mengder driftalger og påvekst, og kan føre til at dyrene
i sedimentene dør. Når ålegraset forsvinner kan det erstattes av mattedannende mikroalger og
løstliggende trådalger. De plantene og dyrene som er knyttet til ålegraset blir da borte og
erstattes med et habitat som har helt andre arter, lavere biomangfold, produserer mindre
biomasse og har en annen struktur, blant annet med mindre gjemmesteder (ingen
engfunksjon). Ofte kan det ende opp med å bli en ren bløtbunn eller en bunn med løstliggende
alger eller blågrønnalger. Der oksygenforholdene er dårlige kan vi finne hvite bakteriebelegg
som dekker store områder av bunnen.
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6. Oppsummering
Tareskog og ålegrasenger produserer viktige økosystemtjenester, som f.eks. fotosyntese og
binding av karbondioksid. Naturtypene har høy biologisk mangfold og opprettholder og
vedlikeholder et rikt og robust næringsnett. Dette er leveområder og matfat for mange av våre
kommersielle arter (f.eks. krabbe, torsk), toppredatorer som hval og sel, samt et rikt fugleliv.
I korte trekk kan truslene mot de tre naturtypene stortareskog, sukkertareskog og
ålegrasenger som økosystem oppsummeres som økning i havtemperatur, eutrofi, forsuring av
havet, sykdommer og endring i arter (inkl. introduserte arter og endring i mengde av allerede
eksisterende arter). Av disse anses økning i eutrofi (økning i næringstilgang som gir økt vekst
av mikroalger og ettårige trådalger), økt avrenning fra land (som følge av økt nedbør), økt
havtemperatur og utbygging/mudring/dumping i kystsonen å være de største truslene.
Konsekvensene er tap av resiliens (evne til å reparere seg etter en belastning) og
biodiversitet, samt forandring i artssammensetning. I ytterste konsekvens vil disse naturtypene
bli borte og erstattet av andre samfunn med en annen, og muligens dårligere, økologisk
funksjon, noe som igjen vil påvirke næringsnettet, naturtypenes evne til å regulere prosessene
i havet og den marine naturens stabilitet (inkludert motstandsdyktighet mot introduserte arter).
Et tap i mengden av disse naturtypene vil også redusere deres rolle i CO2-binding.
Negative effekter på naturtypene vil ha negative konsekvenser for hvilke økosystemtjenester
disse vil bidra med. Ved redusert motstandskraft vil vi kunne få helt andre økosystemer, noe
som vil kunne påvirke både mengden høstbare arter og forutsigbarheten i høstingsaktiviteten.
Hvis vi passerer en terskel («tipping point») vil vi kunne få irreversibel (og uforutsigbare)
endringer i økosystemtjenestene. Effekten av multiple stressfaktorer, dvs. at flere faktorer
virker sammen, er ikke kjent. Men effektene vil potensielt kunne bli større sammen enn hvis de
virker alene.
I følge «Millenium Ecosystem Assessment» er 60 % av verdens økosystemtjenester forringet
pga. menneskelig aktivitet. I Norge har lignende beregninger ikke blitt gjort, men truede arter
har blitt registrert, og sukkertareskog som naturtype er sårbar (VU) i Nordsjøen og sterkt truet
(EN) i Skagerrak (Norsk rødliste for naturtyper 2011). Stortare og vanlig ålegras er ikke på
denne rødlisten. Tiltak som reduserer eutrofi, hindrer etablering av introduserte arter og
stopper forringelse av leveområdene til ålegras og tare er viktig for at disse naturtypene skal
kunne fortsette å produsere økosystemtjenester som vi mennesker nyter godt av og som så
langt også har vært helt gratis
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