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Dyrket vs naturlig 
tareskog

Naturlige tareskoger: 
komplekse 3D-strukturer som 
år etter år vokser på bunnen; 
stabile og robuste 
økosystemer med mange arter 
og individer

Tareanlegg: enkle 
monokulturer i vannmassene; 
taren vokser der kun noen 
måneder før den blir høstet; 
kunstig substrat blir stående 
hele året

Foto: SESFoto: Hartvig Christie, NIVA

Foto: Trine Bekkby, NIVA



4 forskningsspørsmål

Vil et tareanlegg (“tareplantasjen”) 
ha en funksjon som en “kunstig 

tareskog”?

1. Har tareanlegget organismesamfunn som 
ligner på det vi finner i naturlig tareskog?

2. Hva slags betydning har tiden tare får 
vokse i anlegget på samfunnet? 

3. Hva slags funksjon har tareanlegget når 
det står tomt?

4. Kan tareanlegget har en rolle for rødlistede 
eller fremmede arter?
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Hovedfunn 1

Anlegget tiltrakk seg mange 
individer og arter og hadde 
mange arter felles med naturlig 
tareskog

Det var færre individer, færre 
arter og lavere artsmangfold i 
anlegget enn i naturlig tareskog

Anlegget representerte et helt 
eget økosystem

Samfunnet i anlegget lignet på 
stortareskogen som omringet 
anlegget og var mindre lik den 
naturlige tareskogen av den 
arten som ble dyrket (hhv. 
sukkertare og butare) 
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Tareanlegget er et 

eget økosystem, men 

ligner omgivelsene



Hovedfunn 2

Tiden taren fikk vokse i 
anlegget påvirket hvilke 
samfunn vi fant 

Antall mobile individer og 
arter varierte ikke mye, 
mens det var flere stedfaste
individer og arter når taren 
fikk vokse lenger i anlegget* 

* sammenlignet 3 og 7 måneder
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Tarens veksttid 

påvirker samfunnet



På høsten fant vi store mengder av den 
fremmede arter Japansk spøkelseskreps 
(Caprella mutica) *

På våren (før høsting) var det flere
spøkelseskreps-arter i anlegget, men ingen C. 
mutica

På høsten ble det ikke funnet noen annen
Caprella-art i anlegget enn C. mutica

Uansett sesong ble det ikke funnet noen C. 
mutica i naturlig tareskog

Det virker altså som om C. mutica “tar over” 
anlegget etter at taren er høstet. Er det taren i 
anlegget som blokkerer tilgangen til det kunstige
substratet (tauet) før høsting?
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Hovedfunn 3

Tareanlegget kan være en 

vektor for fremmede arter

* Klassifisert som “Svært høy risiko” (SE) i 

Fremmedartslista pga. stort 

invasjonspotensiale og middels økologisk 

effekt – Opprinnelig fra nord-Asia, vanlig 

på kunstig substrat, kjent for å utkonkurrere 

andre arter – Flere spøkelseskreps-arter 

hører naturlig hjemme i Norge, men ikke C. 

mutica



Så hva betyr dette?

Tareplantasjen er et eget økosystem, med mange arter 
og individer. En diskusjon av positive og negative effekter 
av dette er viktig

Samfunnet ligner på nærliggende tareskog, noe som er 
relevant for diskusjonen av plassering av anlegget for å 
realisere potensialet som “kunstig tareskog”. F. eks. 
hvordan blir dette i områder der tareskogen er redusert 
eller borte (gjelder f. eks. i kråkebollenedbeitede områder)

Tiden taren får vokse i anlegget påvirker samfunnene 
der. Dette må tas i betraktning når man skal 
vurdere/realisere de potensielt positive effektene av et 
tareanlegg 

Tareanlegget kan være en vektor for spredning av 
fremmede arter. I perioden uten tare (ca. 9 måneder per 
år) er anlegget en “åpen nisje” som kan koloniserer av 
arter med stort invasjonspotensial. 

Oppskaleringsstudier er viktige for å kunne 
generalisere resultatene, inkludert studier av flere anlegg 
og over lenger tidsperiode. Ulike materialer (tvinnet tau og 
annet) bør testes ut Foto: Trine Bekkby, NIVA
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