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Sammendrag:  
(maks 1 side inkludert tabellen over) 
Tareskogene langs kysten av Midt- og Nord-Norge har vært kraftig nedbeitet av kråkeboller helt 
siden 1970-tallet. Den er nå i ferd med å vokse til igjen ettersom kråkebollebestanden i de siste 
årene har gått ned. Tareskogen er et meget viktig økosystem og leveområde for mange marine 
organismer og er også nyttig for samfunnet gjennom for eksempel å rense vann og binde og lagre 
CO2. Det finnes en stor interesse for å bruke tare og alger til flere og nye bruksområder. Norge har 
enorme kystområder der tareskogen nå er i ferd med å vokse tilbake og dermed bidra med viktige 
økosystemfunksjoner og potensial for kommersiell utnyttelse gjennom høsting. Med de nye 
mulighetene som tareskogen gir langs kysten er det viktig å ha kunnskap som kan bidra til å 
forvalte og ivareta disse økosystemene best mulig for ulike sektorer og interesser. Det tverrfaglige 
forskningsprosjektet OPTIMAKELP skal bidra med relevant kunnskap om samfunnsmessige 
aspekter knyttet til forvaltning og utnyttelse av tare gjennom case-studier i Trøndelag, Nordland 
og Finnmark. Prosjektet består av forskere som er marinbiologer, miljøøkonomer, miljøjurister, 
geografer og historikere og har en helhetlig tilnærming til tareskogens viktige betydning og 
relasjon til samfunnet. Det overordnede fokuset for forskningsprosjektet er å undersøke hvordan 
tareskogen best kan bli forvaltet slik at viktige økosystemfunksjoner kan bevares og utnyttes best 
mulig i en framtid der både klimaet og samfunnet er i endring. Dette studeres gjennom fem ulike 
fokusområder der vi skal: 1) Modellere og lage kart av nåværende og framtidig utbredelse og 
biomasse av stor– og  sukkertare 2) Analysere økonomisk verdi  av ulik type utnyttelse  av tare 
3)Vurdere og integrere lokale og samfunnsmessige perspektiv inkl. historisk bruk i forvaltning av 
tare 3) Undersøke hvilke barrierer og muligheter som finnes innenfor dagens forvaltningsregime  i 
Norge og sammenlikne dette med Skottland 3) Gjennomgå hvordan tare forvaltes globalt og 
identifisere ulike alternativer for forvaltning av tareskog i fremtiden. Prosjektet setter fokus på å 
nå ulike brukergrupper og interesser gjennom å ha en referansegruppe der industri, forvaltning og 
miljøorganisasjoner er representert. I løpet av 2018 kommer OPTIMAKELP til å besøke 
ungdomskoler i caseområdene og undervise om tarens økologi og bruksområder. I Bodø, kommer 
prosjektet til å ha en utstilling om tarens historiske og framtidige rolle i kystsamfunn i en 
nordnorsk og nordisk kontekst.  
 
 

 


