
Strategi for Norsk nettverk 
for blå skog

Havet blir mørkere, varmere, surere, mer forurenset og 
mer utsatt for ekstreme hendelser som for eksempel 
stormer. Det skiftende havet er ikke bare en bekymring for 
kystnasjoner som Norge. Hele klodens velvære avhenger av 
et sunt hav – en realitet som i stadig større grad erkjennes. 
Derfor er det økende fokus på kystøkosystemer som blå 
skog, både i Norge og globalt.    

Verden sett fra et blå skog-perspektiv

Blå skog er en viktig naturbasert løsning på klima- og 
miljøkrisen. Den tilbyr en rekke essensielle økosystemtjenester, 
inkludert karbonfangst, bevaring av biologisk mangfold, 
habitater og mat til fisk, og vern mot erosjon av kysten. 
Tare er det mest tallrike blå skog-økosystemet i Norge. 
Bærekraftig dyrket og høstet tare kan brukes til å redusere 
klima- og miljøbelastningen til mat, gjødsel og drivstoff. 

Blå skog er en naturbasert løsning på 
klima- og miljøkrisen 

Hva er blå skog

Blå skog er kystøkosystemer som tang og 
tareskog, sjøgressenger, tidevannseng og 
-sump og mangroveskog. 

Blå skog tilbyr mange økosystemtjenester. 
De fanger og langtidslagrer karbon; 
produserer oksygen; er hjem og matkilde 
for fisk og annet dyreliv; forbedrer 
vannkvaliteten; beskytter kystsamfunn mot 
erosjon, stormer og flom; og er av kulturell 
betydning for mange. 

Blå skog er også en kilde til miljøvennlig 
mat, fôr til husdyr og oppdrettsfisk, medisin 
og gjødsel.
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Blå skog finnes langs kysten hvor menneskelig aktivitet er 
på sitt høyeste. Over hele kloden er blå skog i tilbakegang 
på grunn av faktorer som forurensning, overfiske, 
arealbruksendring, hetebølger og hyppigere stormer. Mange 
av Norges tang- og tareskoger og sjøgressenger er også 
forringet. Ytterligere tap vil ha ringvirkninger for vårt klima, 
våre kystøkosystemer, vår trivsel og vår økonomi.

Norges historie, kultur og økonomi er knyttet til havet. Vi er 
den nest største eksportøren av sjømatprodukter. Fisk, krabbe, 
hummer og andre dyr er avhengige av sunne blå skoger for å 
finne mat og søke ly under oppveksten. Taredyrking har også 
potensial til å bli en ny, blå industri i Europa.

Norge har en av de lengste kystlinjene i verden og er vertskap 
for omfattende blå skog-habitater. Med fortsatt oppvarming 
av havet og tilhørende stress på tropiske blå skoger, er det 
avgjørende at arktiske land som Norge beskytter og bevarer 
sine blå skoger. Dette krever at vi innfører tiltak rettet mot de 
aktivitetene som har negativ påvirkning på blå skog gjennom 
økosystembasert forvaltning. Vern av kyst- og havområder og 
restaurering av blå skog er også viktige tiltak. 

Norge er i en god posisjon til å være verdensledende på 
blå skog på grunn av vårt fokus på havet i innenriks- og 
utenrikspolitikk, bistand og forskning.

Selv om det er mye vi vet om blå skog, er det også store 
kunnskapsmangler, både i Norge og internasjonalt. Vi vet 
for eksempel at blå skog gir mange økosystemtjenester, 
men vi har så vidt begynt å beregne størrelsen og verdien av 
disse tjenestene. Samtidig som vi tester ut lovende metoder 
for å beskytte og gjenopprette blå skog, er det også behov 
for flere undersøkelser og alternative løsninger. Denne 
forskningen må gå hånd i hånd med å formidle resultatene 
og sørge for at de tas i bruk.

En mørk fremtid for blå skog?

Det Norge gjør har betydning – for 
Norge og resten av verden

Utnyttelse av potensialet i blå skog 
forutsetter mer forskning og bedre 
formidling

Vår visjon
Produktive blå skoger som bidrar til en 
sunn planet og bærekraftig samfunn 

Dette vil kreve
Å bedre tilstanden til blå skoger og 
sikre økosystemtjenestene de leverer, 
inkludert å fjerne karbon, beskytte 
biologisk mangfold og sikre livskraftige 
fiskebestander

Vårt oppdrag
Å være den beste kilden til pålitelig og 
oppdatert kunnskap om norske blå skoger 
for å øke bevisstheten, tilby løsninger, 
inspirere til økosystembasert forvaltning 
og oppmuntre til bærekraftig bruk av blå 
skog i Norge og ellers i verden

For å oppnå dette vil vi
• Samle: Sammenstille den nyeste 

forskningen på blå skog 
• Dele: Dele kunnskap og kompetanse 

på blå skog
• Arrangere: Samle bredden av aktører 

som er interessert i blå skog

Vårt fokus
All blå skog, spesielt i Norge (tang, tare, 
ålegress og tidevannseng og -sump) og 
skog som finnes i områder støttet av 
norsk bistand 
Alle økosystemtjenester i blå skog, 
inkludert karbonfjerning, biologisk 
mangfold og fiskeri 
Både naturlige og kommersielt  
dyrkede skoger


