
Blå skog er kystøkosystemer med vegetasjon som tang- og 
tareskog, sjøgressenger, saltmarsh og mangroveskog. Disse 
habitatene er i økende grad anerkjent for sin betydning for 
naturbaserte løsninger på klima- og miljøkrisen. Blå skog 
bidrar med mange viktige økosystemtjenester. De fanger 
og langtidslagrer karbon; produserer oksygen; forbedrer 

Blå skog er ikke bare svært effektive karbonlagre. De er biodiversitetsrike kysthabitater 
som gir mat og ly til arter som er viktige både økologisk og økonomisk. Tiltak for å 
bevare og restaurere blå skog kan derfor bidra til å redusere nedgangen i det biologiske 
mangfoldet. Denne løsningen bør anerkjennes fullt ut i både nasjonale og internasjonale 
forpliktelser og planer for biomangfoldet.

vannkvaliteten; og beskytter kystsamfunn mot erosjon, 
stormer og flom. Blå skog demper ikke bare klimaendringene 
– de hjelper kystsamfunn med å tilpasse seg. Disse verdifulle 
naturressursene bidrar også til turisme og trivsel, fungerer 
som hjem og matkilde for fisk og andre kommersielt viktige 
arter, og øker naturmangfoldet langs kysten.
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Beskytte og restaurere 
blå skog
En viktig løsning for å redusere nedgangen i det 
biologiske mangfoldet



Blå skog er grunnlaget for biodiversitetsrike økosystemer. 
Tusenvis av virvelløse dyr samt mange fisk, fugl og 
pattedyr er avhengige av blå skog for gyting, oppvekst, 
beskyttelse og mat. Blå skog bremser vannstrømmer, 
demper bølger og tilbyr skjul fra rovdyr og ly fra stormer. 

Mange marine arter tilbringer hele eller deler av livet i 
og rundt blå skog. Dette gjelder bl.a. krabber, hummer, 
reker og mindre snegler og alger som lever direkte på 
de skogdannende marine plantene. Én kvadratmeter blå 
skog kan faktisk være hjem til over 100 000 små dyr fra 
hundrevis av forskjellige arter. 

Mange kommersielt og økologisk viktige marine arter 
tilbringer også kritiske perioder av livssyklusen sin i disse 
habitatene. Torsk, sjøørret, tropiske fisker som papegøyefisk 
og kjempehavabbor, blekksprut, oter, sjøløve, sel, hval, 
lunde, måker og mange trekkfugler er blant de som er 
avhengige av blå skog for beskyttelse og mat. 

Det økologiske fotavtrykket til blå skog og effektene den 
har på biologisk mangfold strekker seg langt utover de 
smale kystområdene. Tare, mangrove og sjøgressblader 
transporteres for eksempel til strender, dyphavet og andre 
økosystemer der de gir næring til økosystemer som ellers 
ville ha fått begrenset produksjon.

Blå skog styrker biologisk mangfold 
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Omfanget og tempoet på reduksjonen av blå skog i 
mange deler av verden er alarmerende. Videre tap av blå 
skog vil ha ringvirkninger på det biologiske mangfoldet. 
Vitenskapelige studier har funnet en tydelig kobling 
mellom kysthabitatenes tilstand og populasjonsvekst 
i fiskestammer og andre kommersielle og økologiske 
viktige arter.

Å snu disse trendene vil kreve at alle aktiviteter med 
negativ påvirkning på blå skog blir vurdert og at det settes 

inn tiltak for å redusere den samlede belastningen. Dette 
er hovedprinsipper for økosystembasert forvaltning. Tiltak 
som retter seg mot påvirkninger i stor skala så vel som 
lokalt krever vanligvis mobilisering på tvers av sektorer, 
styringsnivåer og skillet offentlig - privat.  Lokale løsninger 
inkluderer marine forvaltningsplaner, marine verneområder 
og restaurering. Flere lovende restaureringsteknikker er 
i ferd med å bli testet ut. I hvilken grad disse viser seg å 
være effektive avhenger av om de lokale miljøforholdene 
er gunstige for langsiktig overlevelse.

Tiltak er nødvendig for å snu nedgangen i blå skog
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I oktober samles ledere til FN-konferansen om biologisk 
mangfold for å forhandle frem og forplikte seg til et 
nytt globalt rammeverk for naturmangfold. I motsetning 
til Aichi-målene for 2011–2020, fremhever ikke 
den foreslåtte teksten spesifikke økosystemer. Men 
kystøkosystemene bør ideelt sett spesifiseres i setninger 
som ”ferskvanns-, marine- og landbaserte naturlige 
økosystemer.”* 

Blå skog må anerkjennes og prioriteres ved implementering 
av det globale rammeverket for biologisk mangfold 
– på globalt, regionalt, nasjonalt og lokalt nivå. Mens 
stadig flere anerkjenner hvor viktig blå skog er, får disse 
naturtypene ofte mindre fokus enn skog på land eller 
korallrev. Når blå skog anerkjennes, legges det først og 

Bærekraftig bruk av produktiv blå skog er løsningen på 
mange av målene som er foreslått i utkastet til det nye 
rammeverket. Det gjelder delmål nummer 7 om reduksjon av 
klimaendringer, tilpasning og håndtering av katastroferisiko, 
og delmål nummer 8 om ernæring, matsikkerhet og helse. 
Utkastet foreslår også å beskytte og bevare minst 30 prosent 
av jorda, særlig «områder spesielt viktige for naturmangfold.» 
Blå skog hører opplagt med blant slike områder. 

*Mens utkastet til rammeverket summerer kystøkosystemene 
innenfor begrepet ’marine økosystemer’, har globale rammeverk 
som Aichi-mål 11 og SDG-mål 14.2 og 14.5 valgt begreper som 
’kyst- og marine områder’ og ’økosystemene i havet og langs kysten’.

fremst vekt på mangrovetrær, i mindre grad sjøgress og 
sjelden tang- og tareskog eller saltmarsh. Det til tross 
for at blå skog er blant de mest produktive og dynamiske 
økosystemene i verden. Dersom vi skal ha sunne hav med 
et rikt naturmangfold, må vi sørge for at den blå skog 
beskyttes og restaureres.

Blå skog kan hjelpe oss å nå de foreslåtte 
biomangfoldmålene 

Blå skog må anerkjennes og prioriteres
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En liste over kildene som er brukt for å lage denne 
policy briefen finner du her: nbfn.no/policy_brief21


