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Innhold
• Hvorfor bry seg om miljøeffekter av
makroalgedyrking?
• Potensielle positive og negative effekter av
makroalgedyrking
• Andre konflikter/synergier med brukere av
kystsonen
• Rapport – veien mot mål…
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Hvorfor skal vi bruke tid på miljøeffekter?

Source: SES presentation 2016
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Hvorfor skal vi bruke tid på miljøeffekter?
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• Potensialet for vekst i dyrking av makroalger
anses som betydelig, med anvendelser som mat,
fôr, næringsstoffer, kjemikalier og energi.
• Regjeringen er opptatt av at vi skal få til en vekst i
oppdrettsnæringen som spiller på lag med
naturen. Det er bare slik vi kan opprettholde en
fremtidsrettet næring.
Regerings havstrategi Februar 2017
Kasper Hancke
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«.. Betydningen av mer grunnleggende
kunskap om marine økosystemer er viktig for
en fremtidig bæredyktig utvikling av
havnæringene..»

Kasper Hancke
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Markedspotential

Makroalgeindustrien er forventet å øke fra 1,2 mrd. kr. i 2010 til 40 mrd. kr. i
2050 (SINTEF, NTNU et al. - Verdiskapning basert på produktive hav i 2050).
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Potensielle konflikter og synergier av taredyrking med tanke
på miljø og andre brukere i kystsonen
M2, F2, R2.1 og R2.2
Av: Kasper Hancke, Trine Bekkby, Mona Gilstad, m. fl.
Bidragende institusjoner: NIVA, Herøy kommune (HK), Runde Miljøsenter
(RMS), Tango Seaweed (AS), Arctic Seaweed (AS) m. fl.
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Mulige effekter av taredyrking på det marine miljø
Positive effekter kan være:
• Opptak av næringsstoff reduserer
marin eutrofiering
• Redusering av CO2 konsentrasjon,
redusere havforsuring.
• Øker primær produksjonen
• Stimulere til økt biodiversitet
Negative effekter kan være:
• Begrensning av næringsstoffer og
deponering av (store) mengder
algebiomasse på havbunden, der kan
gi
• Dårlig økologisk tilstand,
• O2 mangle/begrensning, og
endring i naturlig biodiversitet
• Spredning av sykdom
• Areal konflikter
Kasper Hancke et al.
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Presentasjon av Kom-Til-Tare rapporten for
WP2, og status quo per i dag

Kasper Hancke et al.
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KELPPRO

Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems

- a research proposal funded by the RCN HAVBRUK2 program in Dec 2016

• Project lead: NIVA (Kasper Hancke)
• Scientific partners: SINTEF, NTNU, ApN, IMR, University of Southern
Denmark (SDU)
• Industrial partners: Seaweed Energy Solutions (SES), Hortimare
• Duration: 2017-2020 (4 years)
• Budget: 8.5 MNOK in total
Kasper Hancke, PhD, Researcher at NIVA
KELPPRO Kick-off meeting, Oslo Science Park 22. March 2017
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Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems
Aim:
Provide an integrated assessment of positive
and negative impacts of industrial-scaled kelp
farming on the marine ecosystem of coastal
Norway
Tre hovedspørsmål:
Objectives:
1) Vil industriell taredyrking påvirke de marine
1) Measure environmental
impacts
of kelpog på havbunnen
økosystemer
i vannsøylen
production on
coastal open water and sea floor
betydelig?
ecosystems.
2) Assess consequences of kelp production facilities
2) Vil organisk materiale fra dyrket tare bidra som
on natural kelp forest habitats and local
en resurs eller kunne utgjøre en ‘trussel’ for
environments.
naturlig tareskog og det marine miljø?
3) Provide guidance on environmental impact
assessment to Norwegian decision makers and
3) agencies
Vil dyrket
tare i anlegg
bidra som
managing
representing
scenarios
of et ‘kunstig’
habitat,
i sammenligning
med naturlig tareskog?
present to future
industrial
kelp production.

Kasper Hancke et al.
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Konklusjon

• Industriell skala algedyrking vil ha effekt på lokale og
regionale økosystemer – positive & negative
• Per i dag mangler vi datagrunnlag for fult ut å estimere
mulige miljøkonsekvenser på en faglig ansvarlig måte
• Kom-Til-Tare vil bidra betydelig til en overordnet forståelse.
KELPPRO vil bidra med konkret forskning på miljøeffekter
og er satt i gang, 2017-2020
Take home message:
Kunnskapsbasert drift og forskningsbasert overvåkning
vil sikre en bærekraftig næring i fremtiden, både
økonomisk og miljømessig
Photographs: K. Filbee-Dexter, NIVA
NIVA – research for a sustainable future
Kasper Hancke
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