
 

Tittel på innlegg/ poster Does kelp detritus fuel benthic communities in shallow and deep 
waters in Northern Norway? 

Foredragsholder Eva Ramirez-Llodra 

Institusjon Norsk Institutt for Vannforsking 

Medforfattere Filbee-Dexter, Pedersen, Wergner, Fredriksen, Norderhaug, van 
Gyseghem, Hauquier Vanreusel, Coll, Vilas-Gonzalez 

Prosjekttittel Kelp export: fuel for adjacent communities in changing arctic 
ecosystems? 

Prosjektleder Eva Ramirez-Llodra 

Prosjektnummer i Forskningsrådet 255085 

Program/ finansieringskilde MARINFORSK/NFR 

Tema (sett kryss): 1. Marine økosystemer (ØKOSYSTEM)  

Tareskog har høy produksjon og fungerer som leveområder for mange arter. Rundt 80% av 
primærproduksjonen eksporteres til andre økosystemer som tarepartikler, men rollen til dette 
tarematerialet er lite kjent. Store områder med tareskog har blitt tapt i Norge. For å forstå betydningen 
av dette tapet har KELPEX, et MARINFORSK-prosjekt knyttet til Norsk Blå Skogsnettverk, studert hvordan 
løsrevne tarebiter påvirker struktur og funksjon i grunne og dype nærliggende økosystemer, gjennom 
kombinasjon av feltstudier og modellering.  
 
Gjennom Intensive feltstudier av stortareskog i Nord-Norge, har KELPEX vist at en høy bladproduksjon (7.9 
kg FW m-2 or 465 g C m-2) ble tapt hvert år. Dette skjer gjennom regelmessig erosjon av små biter (2.1 kg 
FW m-2), løsrivelse av hele planter (1.5 kg FW m-2), og ved at taren årlig erstatter bladet med et nytt blad 
(4.8 g FW m-2). Den årlige bladfellingen utgjorde den viktigste kilden til tarepartikler i studieområdet (ca. 
57% av total produksjonen av tarepartikler). Studier viste som ventet tett akkumulasjon av partikler i 
tareskog og andre tilsvarende grunne områder. Men gamle blader ble også transportert ned til dypere 
vann (>400 m) få uker etter at bladene ble kastet på våren. In situ-målinger av synkehastigheten for 
tarepartikler viste at tarekarbon kan transporteres fra ti-talls meter til hundrevis av kilometer før de faller 
ned på bunnen. KELPEX studerte også hvilken betydning kråkebollenes omgjøring av taremateriale til 
kråkebolle-pellets («avføringsboller)» har for synkehastigheten og spredningspotensiale til taremateriale, 
og fant at kråkebollenes beiting øker spredningspotensialet for tarepartikler til de dype områdene med 
flere størrelsesordener. KELPEX resultater tyder på et betydelig bidrag fra tareskog til dypvannssamfunn 
og en stor rolle for global karbonlagring. Eksperimenter på blåskjell og rur fôret med taredetritus og 
planteplankton vist at blåskjell vokste like godt med begge matkildene, og at rur (som ikke vokste) hadde 
like stor overlevelse. Studiene viser at tarepartikler kan være en næringskilde for filtrerende organismer.  
 
Analyse av samfunnsstruktur på dype bunndyrsamfunn (420 m) ble foretatt på to steder med antatt ulik 
tilførsel av tarepartikler: Hekkingen, en fjordmunning omkranset av tareskog og med antatt stor tilførsel, 
og Malangendypet utenfor fjorden, med antatt lite tilførsel. Feltundersøkelser bekreftet tilførsel av store 
tarepartikler til dype bunndyrsamfunn nær tareskog (Hekkingen), men viste også store tilførsler av små 
partikler både til Hekkingen og til Malangendypet. Likheten i biomasse, antall og struktur til 
bunndyrsamfunnene på Hekkingen og Malangendypet tyder på at enten har små tarepartikler større 
betydning for disse samfunnene enn store tarepartikler, eller at tarepartikler ikke har en viktig 
strukturerende rolle. Men for å fullt ut forstå hvor tarepartiklene ender og hvilken rolle disse har, utfører 
vi nå stabil isotop-analyser. 
 
KELPEX har utviklet en økosystemmodell (Ecopath med Ecosim-metode) for Malangen basert på 
prosjektets resultater og publiserte data. Modellen viser en positiv sammenheng mellom tareeksport og 
økologisk aktivitet på dypt vann, som f. eks. koblinger mellom evertebrat predatorer og små tarepartikler 
og mellom heterotrofe nanoflagellater og store tarepartikler. Økosystemmodellen danner grunnlaget for 
å utvikle scenarier for mulige endringer i fremtiden, som f. eks. effekten av regimeskifter eller gjenvekst 
av tareskog på Arktiske dypvannsøkosystemer gjennom endret tilgang til taredetritus. Dette er spesielt 
viktig i lys av pågående klimaendringer som påvirker utbredelsen av tare, både i Norge og globalt.  

 


