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Historien bak etableringen av NBFN

Norsk nettverk for Blå skog (Norwegian Blue Forest 
Network) ble etablert i 2014, og drives i dag i fellesskap 
av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), GRID-
Arendal og Havforskningsinstituttet (HI). Nettverket 
er finansiert over Nærings-og Fiskeridepartementets 
midler og administreres via Havforskningsinstituttet. De 
samarbeidende institusjonene har både komplementær og 
overlappende kompetanse, som har vist seg svært nyttig 
for en helhetlig tilnærming til arbeidet med blå skog.

Betydningen av den blå skogen

Med blå skog menes alle fastsittende alger og planter som 
vokser i eller under vann i kystsonen, som for eksempel 
tareskog i Norge, eller mangroveskog og ulike arter sjøgress 
i tropiske farvann. Den blå skogen yter mange viktige 
økosystemtjenester. Globalt sett er den blå skogens 
evne til å ta opp og binde karbon fra klimagassen 
CO2 kanskje den aller viktigste økosystemtjenesten. 
Gjennom fotosyntese produserer den blå skogen energirike 
karbohydrater, og oksygen som mennesker og dyr er helt 
avhengige av for å leve. 

Over halvparten av naturens opptak av karbon skjer i havet 
og den blå skogen har vist seg å være spesielt effektiv til å 
fange karbon, selv om den bare arealmessig utgjør en liten 
del av jordens overflate. Det er beregnet at den blå skogen 
lagrer 5 ganger mer karbon per arealenhet enn tropisk 
regnskog. Dette er ny kunnskap som nå er blitt anerkjent av 
FNs klimapanel (IPCC).

Blå skog yter også andre økosystemtjenester til nytte for 
det globale miljøet og for mennesker. Blant annet er den 
viktig som leve- og oppvekstområde for ulike fiskearter som 
også brukes til matproduksjon. Mangroveskogen i tropiske 
farvann beskytter mot kysterosjon og er i likhet med vår 
tareskog et viktig leveområde for et stort mangfold av dyr 
og planter. 

På verdensbasis er den blå skogen under press fra 
menneskelige aktiviteter. Vern, restaurering og 
bærekraftig bruk bør være sentrale elementer i politikk, 
forvaltning og bruk av den blå skogen.

Overordnede mål for arbeidet

Norsk nettverk for blå skog har som mål å styrke den 
samlede norske kompetansen, og bidra til økt bevissthet og 
forståelse for betydningen av velfungerende blå skoger 
nasjonalt og internasjonalt.

Innsatsområder i 2017

De tre samarbeidende institusjonene NIVA, GRID-
Arendal og HI har med utgangspunkt i det overordnete 
målet for nettverkets arbeid valgt følgende tre innsats-
områder i 2017.

Øke kunnskap og bevissthet om betydningen av blå 
skog
Utføre forskning for å styrke kunnskap om den blå 
skogen
Kunnskapsstøtte til forvaltning og til 
politikkutforming

Nedenfor er det gitt en kort oversikt over aktiviteter innen 
de ulike innsatsområdene.

WP1

WP2

WP3



I 2017 ble det utført flere spennende aktiviteter som 
har bidratt til å øke synligheten til NBFN. En ny nettside 
har økt tilgjengeligheten på informasjon om blå skoger 
og modernisert nettverkets uttrykk. Nettsiden har også 
kunnet blitt promotert bedre etter opprettelsen av NBFN-
kontoer i ulike sosiale medier. Nettverket har dermed fått 
en mer tydelig profil utad, noe som også det godt besøkte 
Arendalsuka-arrangementet viste. Allerede i inngangen av 
2018 kommer flere spennende aktiviteter, som en workshop 
som støtter utviklingen av en Oceanic Blue Carbon rapport.

Prosjekt 1. Outreach 

Årets mål for formidling og kommunikasjon var å styrke 
nettverkets profil både nasjonalt og internasjonalt. En ny 
nettside er utviklet både på norsk og engelsk (nbfn.no)  
for å øke synligheten til NBFN og for å skape en lett 
gjenkjennelig merkevare som framhever NBFN som en 
regional og global leder innen sitt felt. Nettsiden vil også 
hjelpe partnere med å holde seg oppdatert om prosjekter  
og aktiviteter gjennom en egen medlemsside med  
relevante dokumenter. 

I 2017 har NBFN også vært aktiv på sosiale media hvor 
meninger deles, samt at vi hjelper til med å dirigere 
besøkende til vår nettverksside. NBFN sin Twitter-konto  
(NBFNetwork) har 17 nye følgere og 185 besøk per 
måned i snitt fra mai til oktober, og bidrar både til å nå ut  
til publikum og tilrettelegge for nettverket. 
   

WP1 Øke kunnskap og bevissthet om betydningen av blå skog

Prosjekt 2. Raet

Nettverkspartnerne har utviklet et konseptnotat som 
vurderer økosystemtjenester i Raet nasjonalpark. Dette er 
basert på eksisterende arbeid gjennomført av HI, særlig 
arbeidet i forbindelse med opprettelsen av nasjonalparken, 
det NIVA-ledede Nordisk Ministerrådsprosjektet arbeid 
”Ecosystem Services in the Coastal Zone of the Nordic 
Countries”, og GRID-Arendals arbeid ”State of Marine 
Environment Assessment” på området. Konseptnotatet 
vil bli delt og lagt frem for det nye styret av Raet 
nasjonalpark.  Nettverket har også vært i kontakt med 
regionale universiteter for å finne ut om det er muligheter 
for at bachelor- og masterstudenter kan skrive oppgaver 
tilknyttet Raet nasjonalpark og NBFNs undersøkelse av 
økosystemtjenester i parken.

Prosjekt 3. Arendalsuka

Blå Skog, Jazz & Tapas
Årets arrangement var en oppfølger til fjorårets Frokost-
seminar og lunsjarrangementet i 2015. Målsetningen 
med kveldsarrangementet Blå Skog, Jazz & Tapas var å gi en 
inspirerende forestilling for å spre kunnskap om nettverket 
og blått karbon til publikum og potensielle støttespillere. 
Arrangementet som var åpent for alle, var godt besøkt. I 
forkant var det sendt ut over 200 invitasjoner med post og 
e-post. Det ble også laget en en-sider til Arendalsuka-avisa 
som presenterte blå skog og nettverket.

Arendalsuka 2017, Blå Skog, Jazz & Tapas
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Arbeidspakke 2 har fokus på å øke forståelsen for 
betydningen av blå skog, samt aksjonsrettede prosjekter 
for å forbedre forvaltningen av blå skog i Norge og 
internasjonalt. I 2017 ble to prosjekter på tareskog og 
et prosjekt på ålegras gjennomført. Ålegrasenger og 
tareskoger er de viktigste vegetasjonstypene for lagring 
av karbon langs kysten av Norge, og en betydelig del av 
Europas samlede tareskoger finnes langs vår lange kyst. I 
tillegg delfinansierte nettverket to workshoper som samlet 
det internasjonale forskningsmiljøet innen blå skog. 

Prosjekt 1. Transport av tarefragmenter 
(KelpFLOAT)
  

KELPFLOAT har som mål å kvantifisere tilførselen av 
taremateriale til dype og grunne økosystemer, samt å 
identifisere tareakkumulasjonsområder. Vi har utviklet en 
partikkeltransportmodell for ulike typer tarefragmenter 
(tarestilker, gammelt og nytt blad, små tarebladbiter), 
som kombinert med en høyoppløselig (160 m) 3D 
hydrodynamisk modell, er brukt til å simulere hvor de ulike 
fragmentene ender opp, gitt ulike utslippstidspunkt og 
utslippssted. Vi har kjørt 5 ulike simuleringseksperimenter 
for å belyse hypoteser om hvordan endringer i storm, 
vekstsesong og nedbeiting innvirker på mengden og 
skjebnen til transport av taremateriale. Vi har laget kart 
over mulige tarekirkegårder. Det gjenstår å analysere 
skjebnen til de ulike partiklene gitt ulike scenarier med 
henhold til storm, sesongvariasjoner og grad av nedbeiting. 

Prosjekt 2. Begraving av tarekarbon på 
dypt vann (BURSE)
 

Målet i BURSE er å kvantifisere tarekarbon som begraves 
i sedimenter på dypt vann og dermed forsvinner fra det 
raske karbonkretsløpet. Vi har gjennomført søk på bunnen 
etter tare med ROV og sedimentkjerneprøvetaking på 
350-450 m dyp utenfor Malangen, Tromsø, i samme 
område som drift av tarefragmenter er beregnet. 
Feltarbeidet ble gjennomført den 28.-30. november 
2017 under Havforskningsinstituttets tokt Fjord i Nord. 
Sedimentkjerner ble samlet i områder både nær og langt 
fra tareskog, og skal analyseres med hensyn til tarekarbon. 
Sedimentkjerner snittes lagvis og forberedes for analyse 
av akkumulasjonsrater av organisk karbon. I prosjektet 
deltar også Universitetet i Oslo (Elisabeth Alve) som 
er langt fremme innen forskningsfeltet sedimentologi. 
Prosjektet skal som planlagt videreføres i 2018.

WP2 Forskningsaktiviteter og forvaltningsrettede prosjekter
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Prosjekt 3. Blått karbon i ålegrasenger 
(SEAME)
 

Karbonlagringskapasiteten til norske ålegrasenger er 
ukjent. For å lukke dette kunnskapshullet undersøkes 
karbonlagring i ålegressenger (Zostera marina) i SEAME. 
Dette er så vidt vi vet den første undersøkelsen i sitt 
slag av det som er den viktigste ålegrasarten i Norge 
og den mest utbredte arten i den nordlige hemisfæren. 
I prosjektet undersøkes karbonlagringskapasiteten i 
en rekke ålegrasenger langs Skagerrakkysten, fra sand 
til mudderbunn og fra bølgeeksponerte til beskyttede 
områder. Prosjektet skal også beregne karbonlageret i 
norske ålegrasenger på nasjonalt nivå. Prøver er samlet inn 
og kjemiske analyser er snart avsluttet. En vitenskapelig 
artikkel er under utarbeidelse og skal etter planen 
ferdigstilles tidlig i 2018.

Prosjekt 4. Blå skog restaurering nord-
sør-kunnskapsutveksling

Formålet er å skaffe kunnskap til NBFN fra gode, 
internasjonale restaureringsprosjekter av mangroveskog, 
sjøgressenger og tareskog. Videre ønsker vi å bruke denne 
kunnskapen til å initiere et eget blå skog prosjekt. Det har 
ikke vært noe aktivitet i denne oppgaven i 2017 og den 
planlegges å starte i 2018. 

Prosjekt 5. KELCO workshop
 

I workshopen KELCO ble nasjonale og internasjonale 
eksperter innen feltene tareskog og bunnøkologi samlet 
for å dele data og erfaringer og for å oppnå synergi mellom 
pågående forskningsprosjekter. KELCO ble delfinansiert 
av NFR-MARINFORSK og NBFN i tillegg til The British 
Ecological Society-Aquatic Group og MERP programmet 
(Storbritannia). Workshopen ble holdt i Forskningsparken 
Oslo i september 2017. Den skulle fremme diskusjon 
om transport av tare og effekter i ulike økosystemer over 
en stor geografisk skala. Workshopen representerte et 
meget godt strategisk rammeverk for kunnskapsutveksling 
mellom ledende forskere innen tareskogsforskning. 
Den styrket også samarbeid og la til rette for fremtidig 
forskningssamarbeid. Workshopen ble organisert over to 
dager med 20 deltagere fra 7 ulike land, 11 fra Norge, 3 fra 
Storbritannia, 1 fra Irland, 1 fra Danmark, 1 fra USA, 2 fra 
Canada og 1 fra Australia. 

Prosjekt 6. Internasjonal Workshop om 
trådalgers trussel for de blå skogene
 

Målet var å samle nasjonale og internasjonale ledende 
forskere, samt norske forvaltere, for å fastsette 
kunnskapsstatus og for å identifisere forskningsbehov 
for skifter fra verdifulle blå skoger til kortlevde trådalge-
systemer. Workshopen ble holdt 31. mai – 2. juni 2017, i 
CIENS lokaler i Forskningsparken, og omfattet deling av 
data, kunnskap og metodikk mellom 19 deltakere fra 7 land 
(Norge, Danmark, Sverige, Storbritannia, Portugal, Australia, 
Canada). Gjennom presentasjoner og diskusjoner skaffet 
workshopen oversikt over kunnskapsstatus og de viktigste 
forskningsspørsmålene. Workshopen dannet grunnlaget 
for en NIVA-ledet Forskningsrådssøknad, ”TURFALGAE” 
(september 2017). Det er laget en nettartikkel om 
aktiviteten på nettverkets hjemmesider.
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Introduksjon

Medlemmene i NBFN er alle organisasjoner som har 
kunnskapsutvikling og kunnskapsbruk som fokus i 
sine virker nasjonalt og internasjonalt. Et sentralt mål 
innenfor NBFN er å videreforedle den kunnskapen som 
vi besitter om den blå skogen, dens økosystemtjenester 
og styringen av den til gavn og nytte for nasjonale og 
internasjonale nøkkelaktører i deres utvikling av politikk 
og forvaltningsregimer for bærekraftig bruk og vern 
av blå skog. Reaktivt og proaktivt forsøker vi derfor 
å lydhørt fange opp kunnskapsbehov den nasjonale 
og internasjonale forvaltninga og politikkutviklende 
organer har for relevante kunnskapsbiter, enten det 
er for å bedre forstå tareskogens rolle i det globale 
karbonkretsløpet, hvordan Kenyansk mangroveskog 
bedre kan rapporteres til IPCC eller for videreutviklingen 
av FNs Havrettskonvensjon innen blå skog området.

Faglige innspill og bidrag til den første 
norske internasjonale havmeldinga

I 2016 lanserte regjeringa planer for Norges første 
stortingsmelding med et internasjonalt – utenrikspolitisk 
og bistandspolitisk fokus på maritime og marine sektorer, 
ressurser og miljøtematiske utfordringer. Målet med 
meldinga var å belyse de mulighetene og utfordringene 
som havet representerer for landet vårt, og tydeliggjøre 
hvordan utenriks- og utviklingspolitikken kan støtte 
opp under norske havinteresser og bidra til å nå FNs 
bærekraftsmål. NBFN spilte inn både relevant kunnskaps- 
og policy-forslag samlet enkeltvis fra de ulike instituttene 
sent høsten 2016 og tidlig vinter 2017 omkring blå skog 
og dens mulige rolle og muligheter i norske internasjonal 
utenriks- og bistandspolitikk, særlig koblet til den blå 
skogens rolle i klimasammenheng. Disse innspillene ble til 
stor del inkludert i den internasjonale havmeldinga som 
siden ble lagt fram for Stortinget med et eget avsnitt om 
blå skog. Meldinga ble i den videre behandling vedtatt av 
Stortinget inklusive blå skog delen.

Regjeringen vil i den sammenheng:
• forsterke norsk deltagelse i internasjonale 

kunnskapsprosesser rettet mot blå skog som ledd i å 
nå bærekraftsmål 13 og bærekraftsmål 14 forsterke 
kunnskaps- og kapasitetsstøtte til tropisk blå skog-tiltak 
i partnerland med blå skog, det vil si Haiti, Somalia, 
Myanmar og Tanzania 

• styrke innsatsen for å inkludere mangroveskoger i 
arbeidet med reduserte klimagassutslipp fra avskoging 
og skogforringelse

• bidra til å prioritere forskning om tarens rolle i det 
globale karbonkretsløpet, blant annet gjennom 
inkludering i Klimapanelets rapporter

NBFN på plass i FNs toppmøte om 
bærekraftsmål 14 Bærekraftig hav

Med fokuset rettet mot blå skog og blå karbon var NBFN 
godt representert da det historiske FN-toppmøtet om 
bærekraftsmål 14  «The Ocean Conference» ble arrangert. 
Konferansen i New York 9-13 juni 2017 hadde som mål å 
bidra kraftfullt til å reversere den synkende helsetilstanden 
vil verdens hav. Blå skog og særlig blå karbon var et av de 
heteste temaene på konferansen. Trusselen mot verdens 
mangroveskoger var en mye omtalt utfordring, både i den 
såkalte offisielle partnerskapsdialogen om forvaltning, 
bevaring og restaurering av marine og kystøkosystemer 
ledet av Italia og Palau, og i en rekke «side-events». Diverse 
løsninger ble også presentert, hvorav GRID-Arendals 
Blue Carbon Code of Conduct var én. Dette er en frivillig 
forpliktelse og et bidrag til at mangrovebevaringsprosjekter 
finansiert av klimamidler, også støtter utviklingen 
av rettferdige, sosialt fokusert og ansvarlige blå 
karbonprosjekter. Verdt å notere seg var at ingen store 
tarenasjoner løftet opp tarens rolle i verken klimakonteksten, 
fra et verneperspektiv  eller som en verdifull blå vekst ressurs. 
Dette gir gode muligheter for Norge å ta en lederrolle 
framover når det gjelder global tareforvaltning.

WP3 Kunnskapsstøtte til forvaltning og politikkutforming
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NBFN bidro med kunnskap om blå skog 
inn i FNs havrettskonvensjon

Havretten spiller en sentral rolle i forvaltningen av havet 
og kystressursene. FNs havrettskonvensjon omtales ofte 
som havets grunnlov. På samme måte som en grunnlov 
skaper forutsigbarhet og stabilitet på nasjonalt nivå, 
fremmer havretten fredelig internasjonalt samarbeid om 
vern og bærekraftig bruk av verdens hav. Sammen med 
andre folkerettslige instrumenter utgjør den det rettslige 
rammeverket for Norges samarbeid internasjonalt om vern og 
bærekraftig bruk av hav og marine ressurser både på globalt, 
regionalt og bilateralt nivå. Regelmessig foretas justeringer 
av Havrettskonvensjonen i lys av utvikling innen teknologi, 
politikk og/eller kunnskapsområdet. FNs medlemsstater 
arrangerte i mai 2017 et møte i FN-hovedkvarteret for å 
vurdere noen mulige områder der ny kunnskap muligens 
kunne lede til justeringer i deler av Havrettskonvensjonen. 
Et slikt var ny kunnskap om blå skog og karbon, og Sindre 
Langaas fra NBFN (og NIVA) var invitert til å holde et innlegg. 
Det aspektet i innlegget som vekket mest oppsikt, var de 
nye internasjonale forskningsresultatene som indikerer at 
tareskogens rolle i det marine og globale karbonkretsløpet 
er mye større enn tidligere antatt. 

NBFN medarrangør av workshop for å 
diskutere mangrove inn i REDD+

Stortinget tok i 2015 initiativ til at regjeringen innenfor den 
internasjonale klima- og skogsatsinga (KOS) i større grad 
burde sikre at mottagerland som ble foreslått vernet og 
forvaltet på en bærekraftig måte innen REDD+ mekanismen 
inkluderte land med mangroveskog. Hovedargumentene var 
at mangroveskog er en svært viktig CO2 opptaker og CO2 
lagrer, atskillig viktigere enn tropisk terrestrisk regnskog, og 
at mangroveskog er en verdifull skogtype som produserer 
mange økosystemtjenester. 

Etter  dialog med Klima- og Miljødepartementet tilbød 
NBFN å være medarrangør av en internasjonal workshop 
med ca 15 deltagere fra 16-17. oktober med tittel 
Integrating mangrove forests into REDD+. Workshopen 
identifiserte nøkkelutfordringer delt med terrestrisk 
regnskog og unike for mangroveskog. Foreslåtte løsninger 
ble strukturert under følgende hovedkategorier av 
utfordringer: sosiale, policy-relaterte, markedsbaserte, og 
overvåkingsrelaterte. Flere mulige interaksjonspunkter 
som Oslo REDD Exchange, som vil arrangeres i Oslo 27-
28 juni 2018 med ca 500 deltagere, ble også identifisert.  
Det ble foreslått at temaet – om mulig – skulle inngå i 
programmet som en del av en felles sesjon på høylagrende 
karbonøkosystemer (torvmyrer og mangrove) og i 
tillegg som et mer åpent sidearrangement der det for 
begge er ønskelig med programstøtte fra NBFN. Det 
ser ut som at forslaget om felles sesjon på høylagrende 
karbonøkosystemer har blitt akseptert av programkomiteen.
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