
Norwegian 
Blue Forests 
Network

NORSK NETTVERK FOR BLÅ SKOG (NBFN)

Et kompetansenettverk etablert av NIVA, GRID-Arendal
og Havforskningsinstituttet

ÅRSRAPPORT 2020



I november i 2020 ønsket Norsk Nettverk for Blå Skog 
Cecilie Wathne velkommen som ny prosjektlederen for 
nettverket. Cecilie er basert i Arendal og har hittil jobbet 
fra kontoret til Havforskningsinstituttet (HI) på Flødevigen. 

Kunngjøring

Prosjekter

Hun har mer enn 10 års erfaring med prosjektledelse og 
forskningskommunikasjon. Før hun begynte i NBFN jobbet 
Cecilie som seniorrådgiver ved Christian Michelsen Institute 
(CMI). Nettverket er veldig glade for å ha henne ombord!
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(seniorrådgiver, Aarhus Universitet) og Marianne Karlsson 
(forsker, NIVA). Mellom 35 og 40 personer deltok på 
arrangementet.

  JANUAR

Verdien av tare  

Året begynte med Arctic Frontiers-konferansen i Tromsø 
i januar. Under konferansen holdt NBFN et arrangement 
om samfunnsverdiene til arktiske tangøkosystemer 
og tangdyrking fra et globalt, regionalt og lokalt 
perspektiv. Temaene inkluderte verdien av tang for 
kystfiske, økoturisme, produktutvikling og andre blå 
vekstmuligheter. Bidragsyterne var Atle Hamar (tidligere 
statssekretær for i Klima- og miljødepartementet), Peter 
Haugan (programdirektør, Havforskningsintituttet), 
Kirsten Isensee (programspesialist Ocean Carbon 
Sources and Sinks, IOC/UNESCO), Susse Wegeberg 



  NOVEMBER

Blå skog-uka 

NBFN arrangerte sin første nasjonale konferanse i november. 
Det fem-dager lange, digitale arrangementet begynte med 
en studio-samtale med klima- og miljøminister Sveinung 
Rotevatn, professor Dag Olav Hessen og Vidar Helgesen 
(tidligere spesialrepresentant for det internasjonale 
havpanelet og administrerende direktør, Nobel Foundation). 
Konferansen ble avsluttet med en paneldiskusjon om 
hvordan beskyttelse og gjenoppretting av Blå skog kan 
være ‘naturbaserte løsninger’ mot klimaendringer, bevaring 
av biologisk mangfold og helse. Økten ble moderert av 
Peter Haugan (programdirektør, Havforskningsintituttet). 
Paneldeltakerne var Takehiro Nakamura (koordinator, Marine 
and Coastal Ecosystems Unit ved FNs miljøprogram), Vidar 
Helgesen (tidligere spesialrepresentant for det internasjonale 
havpanelet og administrerende direktør, Nobel Foundation) 
og Steven Lutz (senior programansvarlig og Blue Carbon 
Lead ved GRID-Arendal). 
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Nøkkelbeskjeder fra Blå Skog-Uka 

Blå skog er «et aller så viktig kinderegg.»
– Sveinung Rotevatn, Klima- og miljøminister 

Forskning viser at havet er enda viktigere enn vi 
trodde. Bærekraftig havøkonomi kan ta oss nærmere 
Parisavtalen. «Blue boost» kan være en del av Covid-19 
krisepakka. Men vi må bruke havets ressurser på en 
bærekraftig måte. Helhetlig, integrert forvaltning  
er avgjørende.
– Vidar Helgesen, tidligere spesialrepresentant for 
det internasjonale havpanelet og administrerende 
direktør, Nobel Foundation

Vi kan høste mer av havet. Men vi må lære av de 
feilene vi tidligere har begått. 
– Professor Dag Hessen, Universitetet i Oslo 

Vi er nødt til å forvalte naturen som en helhet. Men  
et slikt samarbeid er vanskelig å få til og dreier seg i 
stor grad om politikk og politiske prioriteringer.
– Gunnar Sander, NIVA 

Mer forskning er nødvendig for å dokumentere 
verdien og potensialet til blå skog. Vi kan imidlertid 
ikke vente på vitenskapen. Forskning må fortsette 
parallelt med endringer i politikk og praksis. Kort 
sagt, beslutningstakere må handle nå!
– Fra fredagens paneldiskusjon



De overordnede temaene for hver dag var:
Mandag: Åpnings- og innledende samtaler 
Tirsdag: Menneskelig påvirkning på blå skog og klima
Onsdag: Tareoppdrett - en ny næring for fremtiden?
Torsdag: Forvaltning av blå skog og tareoppdrett i 
Norge
Fredag: Det globale perspektivet på blå skog

Konferansen besto av 12 timers kringkasting og 45 
foredragsholdere. For å produsere både en profesjonell 
og engasjerende digital konferanse, valgte NBFN et 
studioproduksjonsformat og brukte elementer fra TV 
som videoer, vignetter, rapporter, debatter og intervjuer. 
Deltakerens interaksjon ble oppmuntret på tre måter:

1. sende spørsmål til foredragsholdere under 
studiodiskusjoner;

2. delta i ‘blå diskusjoner’ på slutten av hver dag; og
3. delta i et Blå skog-forum spesielt opprettet for 

konferansedeltakere.

Totalt deltok anslagsvis 600 personer på konferansen, 
med et gjennomsnitt på over 200 som fulgte live-
streamen hver dag. Deltakerne kom fra et mangfold av 
organisasjoner, inkludert sentrale myndigheter, regionale 
og lokale myndigheter, forskningsinstitutter, privat sektor, 
universiteter, skoler og ikke-statlige organisasjoner. 

“En av de beste (om ikke det beste) digitale konferansene 
jeg har vært på i coronatid. Svært dyktig innleder/
webianarleder med gode og godt forberedte spørsmål 
til fordragsholderne som høynet nivået på konferansen. 
Spennende og variert innhold. Passelig antall timer å sitte  
på video, veldig fornøyd.” 
– Conference participant.

Tilbakemeldinger fra konferansen var overveldende 
positive. Deltakere som evaluerte konferansen ga en 
gjennomsnittlig poengsum på 4.4 av 5 for innhold og 
generell kvalitet, 4.4 for variasjon av programmet og 
4.0 for spørsmål og svar. Som forventet for en digital 
konferanse, var det litt lavere poengsum på spørsmål om 
konferansen ga deltakerne tilstrekkelige muligheter til å 
dele kunnskap, stille spørsmål og bygge nettverk.

Opptak av sendingene er tilgjengelige på NBFNs nettside 
og Vimeo.

  DESEMBER

EuroMarine Workshop: Syntesestudier  
om binding av blått karbon  

NBFN arrangerte en workshop for å estimere den 
mengden karbon som årlig blir bundet i makroalger i 
havet. Deltakerne bygde på et revidert estimat av den 
globale distribusjonen og produksjonen av makroalger 
fra EuroMarine Workshop i 2019 om makroalgenes rolle i 
det globale karbonbudsjettet. De brukte en kombinasjon 
av litteraturundersøkelser, datasett og modeller for 
å revidere og forbedre prosessene i estimater av 
makroalger.

De endelige datasettene, kartene og havstrømmodellene 
vil bli brukt til å kalkulere mengden karbon som blir lagret 
i makroalger globalt. Resultatene vil til slutt brukes i en 
rekke populære og akademiske publikasjoner i 2021, 
inkludert en rapport som gir oversikt makroalger globalt.
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viktigste truslene og driverne for tap av tang. Rapporten 
vil også fremheve viktige tangøkosystemtjenester og 
potensialet til tang i en bærekraftig blå økonomi. Til slutt 
vil rapporten utforske tarevern, bærekraftig forvaltning og 
restaureringsalternativer. Rapporten vil bli publisert i 2021. 

Kartlegging av blå skog-forvaltning    

NBFN og FNs miljøblå skogprosjekt var medfinansiert av 
GRID-Arendal for å gjennomføre en landskapskartlegging 
av blå skogspolitikk. En litteraturgjennomgang, 
dokumentgjennomgang og interessentintervjuer 
ble gjennomført for å identifisere innenlandske og 
internasjonale blåskogprosjekter finansiert av den norske 
regjeringen. Potensielle muligheter og oppfatninger om blå 
skogspolitikk i Norge ble også vurdert. Mot slutten av året  
var et første utkast til rapporten på plass. Rapporten ble 
lansert på Jordens dag i 2021. 

  PÅGÅENDE

Kommunikasjon   

NBFN fortsatte bruken av Twitter og opprettet også en 
Facebook-side i forbindelse med Blå skog-uka. Planen er 
å fortsette å bruke sistnevnte mer i fremtiden for å nå et 
bredere publikum. NBFN var aktiv både i tradisjonelle (fire 
nyhetssaker) og sosiale medier (50 tweets). Fremgangen på 
kommunikasjonspakken fortsatte i tillegg til fotobiblioteket 
som også ble oppgradert. Mot slutten av året ble også 
planene om å oppdatere NBFNs nettsted startet. 

NBFN-UNEP tilstandsrapport for tare

I 2020 begynte NBFN og FNs miljøprogram (UNEP) å 
utvikle en global synteserapport om tang. Rapporten 
vil gi en oversikt over global tangdistribusjon, samt de 

5



Følgende publikasjoner ble helt eller delvis gjort mulig 
med NBFN-støtte. Listen inkluderer papirer utviklet 
i 2020 på sporet for publisering i 2021, og papirer 
publisert i 2020.

Populærvitenskap  

Berge J, Duarte C, Krause-Jensen D, Filbee-Dexter K, 
Howland K, Archambault P (2020). Arctic Ocean: Climate 
change is flooding the remote north with light – and new 
species. The Conversation, December 6 2020. 

Publiserte artikler  

Gundersen H, Rinde E, Bekkby T, Hancke K, Gitmark 
JK, Christie H (2021). Variation in population structure 
and standing stock of kelp along multiple environmental 
gradients and implications for ecosystem services. 
Frontiers in Marine Science. https://doi.org/10.3389/
fmars.2021.578629

Filbee-Dexter K (2020). Ocean Forests Hold Unique 
Solutions to Our Current Environmental Crisis. One Earth 2.

Filbee-Dexter K, Wernberg T (2020). Substantial blue 
carbon in overlooked Australian kelp forests. Sci Rep 10, 
12341. https://doi.org/10.1038/s41598-020-69258-7

Filbee Dexter K, Foldager Pedersen M, Fredriksen S, 
Norderhaug KM, Rinde E,Kristiansen T, Albretsen J, 
Wernberg T (2020). Carbon export is facilitated by sea 
urchins transforming kelp detritus. Oecologia 192:213-
225. https://doi.org/10.1007/s00442-019-04571-1

Pedersen MF, Filbee-Dexter K, Norderhaug KM, 
Fredriksen S, Frisk NL, Fagerli CW, Wernberg T (2020). 
Detrital carbon production and export in high latitude kelp 
forests. Oecologia 192:227-239. https://doi.org/10.1007/
s00442-019-04573-z

Vilas D, Coll M, Pedersen T, Corrales X, Filbee-Dexter K, 
Pedersen MF, Norderhaug KM, Fredriksen S, Wernberg T 
and Ramírez-Llodra E (2020). Kelp-carbon uptake by Arctic 
deep-sea food webs plays a noticeable role in maintaining 
ecosystem structural and functional traits. Journal of 
Marine Systems. Elsevier BV, 203, p. 103268. https://doi.
org/10.1016/j.jmarsys.2019.103268

Artikler på vei til publisering  

Duarte CM, Gattuso J-P, Hancke K, Gundersen H, 
Filbee-Dexter K, Pedersen MF, Middelburg J, Burrows 
M, Krumhansl K, Wernberg T, Moore P, Pessarrodona A, 
Ørberg SB, Sousa Pinto I, Assis J, Queiros AM, Smale D, 
Bekkby T, Serrão EA, Krause-Jensen D. Global Estimates of 
the Extent and Production of Macroalgal Forests. Global 
Ecology and Biogeography. (Sendt inn)

Filbee-Dexter K, Feehan CJ, Smale D, Krumhansl KA, 
Augustine S, de Bettignies F, Burrows MT, Byrnes JEK, 
Campbell J, Davoult D, Dunton KH, Franco JN, Garrido I, 
Grace SP, Hancke K, Johnson LE, Konar B, Pedersen MF, 
Moore PJ, Norderhaug KM, O’Dell A, Salomon AK, Sousa-
Pinto I, Tiegs S, Yiu D, Wernberg T. Cool high-latitude kelp 
forests display slow kelp decomposition and enhanced 
carbon-sink potential. Proceedings of National Academy  
of Science. (I gjennomgang) 

Krause-Jensen D, Andersen GS, Asplund ME, Banta G, 
Bekkby T, Brodeur JR, Björk M, Boström C, Dahl M, Duarte 
C, Frigstad H, Gullström M, Gundersen H, Graversen 
AEL, Howard J, Gyldenkærne S, Holmer M, Hancke K, 
Lutz S, Marbà N, Pedersen MF, Pedersen ÅAB, Pidgeon 
E, Ragnarsdóttir SB, Thormar J. Nordic Blue Carbon 
ecosystems: Status and outlook. Frontiers in marine 
science, review article. (Under forberedelse)

Publikasjoner
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