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for Blå skog (NBFN) i 2018
Ny kunnskap om hva som skjer med taren
når den dør: Bra fra et klimaperspektiv
Forskere fra Norsk nettverk for blå skog gjennomførte i
2018 et banebrytende eksperimentelt prosjekt for å øke
forståelsen av hva som skjer med verdens tareskoger
når tarebladene løsner ved vekstsesongens slutt.
Undersøkelsene viser at en av de virkelige store globale
konsumentene av tare, dvs. kråkebollene, spiser opp taren
og omsetter denne. Dette er av stor global interesse da
det har rådet stor usikkerhet om hvilken rolle verdens
tareskoger spiller i det globale karbonkretsløpet. Funnene
fra studien, rapportert i prestisjetunge Nature Scientific
Reports, viser stort spredningspotensiale for tarerestene.
Det indikerer at et betydelig bidrag karbon fra tareskogene
transporteres til dyphavenes økosystemer, og akkumuleres
der og som da blir et stort globalt karbonsluk.

Blå vekst fra blå skog: Gode eksempler
vist fra Norge, Hellas og England
Interessen for bærekraftig blå vekst støttet av den blå
skogen er økende. I Arendalsuka 2018 var dette temaet for
vårt store fellesarrangement. Vi ønsket å løfte opp og frem
det potensialet som ligger i bruk av blå skog, særlig tare
og ålegress, som råmateriale for innovative produkter. To
spektakulære innslag var den spiselige væskebeholderen
Ohoo utviklet og laget av det britiske firmaet Skipping
Rocks Ltd. med basis i brunalger, og smarttelefondeksler
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og andre produkter utviklet av det greske firmaet Phee
basert på dødt, vissent sjøgress (Posidonia Oceanica), som
årlig skylles på land i store mengder rundt Middelhavet.
Statssekretær Rebekka Borsch innledet det velbesøkte
arrangementet, og lot seg imponere og inspirere av blåskog-gründerne sammen med over 100 besøkere.

Redusert avskoging og skogdegradering
(REDD+): Høynivåmøte med fokus på
hvordan mangrove bør inngå i REDD+skoger
NBFN var sterkt involvert i utformingen av en hovedsesjon
i Oslo Tropical Forest Forum (OTFF). OTFF er en av verdens
viktigste høynivåarenaer for diskusjon og politikkutvikling
for redusere avskoging og skogdegradering (REDD+).
Denne sesjonen så på mulighetene for i sterkere grad
å inkludere to økosystemtyper med eksepsjonelle
karbonlagringsegenskaper; torvmyrer og mangroveskoger.
Formålet med sesjonen var å løfte fram deres betydning
i karbonkretsløpet og diskutere hvordan man skal
øke oppmerksomheten til disse relativt små og derfor
undervurderte områdene i nasjonale og internasjonale
REDD+-strategier. Deltagere i sesjonen var bl a Arlette
Soudan-Nonault, miljøminister i Republikken Kongo, og
Ola Elvestuen, klima- og miljøminister Norge. Gjennom en
godt forberedt og gjennomført sesjon ble interessen for
å inkludere disse to høykarbon-økosystemene i REDD+strategier forsterket betraktelig hos aktuelle land og donorer.

Historien bak etableringen av NBFN
Norsk nettverk for blå skog (Norwegian Blue Forest
Network) ble etablert i 2014, og drives i dag i felleskap av
Norsk institutt for vannforskning (NIVA), GRID-Arendal
og Havforskningsinstituttet (HI). De samarbeidende
institusjonene har både komplementær og overlappende
kompetanse, som er svært nyttig for en helhetlig tilnærming til
arbeidet med blå skog, til glede for kunnskapsutvikling og
forvaltningen.

Blå skog yter også andre økosystemtjenester til nytte for det
globale miljøet og for mennesker. Blant annet er den viktig
som leve- og oppvekstområde for ulike fiskearter som også
brukes til matproduksjon. Mangroveskogen i tropiske farvann
beskytter mot kysterosjon og er i likhet med vår tareskog et
viktig leveområde for et stort mangfold av dyr og planter.
På verdensbasis er den blå skogen under press fra menneskelige
aktiviteter. Vern, restaurering og bærekraftig bruk bør være
sentrale elementer i politikk, forvaltning og bruk av blå skog.

Betydningen av den blå skogen

Overordnede mål for arbeidet

Med blå skog menes alle fastsittende alger og planter som
vokser i eller under vann i kystsonen, som for eksempel
tareskog og ålegras i Norge, eller mangroveskog og ulike
arter sjøgras i tropiske farvann. Den blå skogen yter
mange viktige økosystemtjenester. Globalt sett er den blå
skogens evne til å ta opp og binde karbon fra klimagassen
CO2 kanskje den aller viktigste økosystemtjenesten.
Gjennom fotosyntese produserer den blå skogen energirike
karbohydrater og oksygen som mennesker og dyr er helt
avhengige av for å leve.

Norsk nettverk for blå skog har som mål å styrke den
samlede norske kompetansen, og bidra til økt bevissthet
og forståelse for betydningen av velfungerende blå skoger
nasjonalt og internasjonalt.

Over halvparten av naturens opptak av karbon skjer i havet,
og den blå skogen har vist seg å være spesielt effektiv til å
fange karbon, selv om den arealmessig utgjør en liten del
av jordens overflate. Det er beregnet at den blå skogen
lagrer fem ganger mer karbon per arealenhet enn tropisk
regnskog. Dette er ny kunnskap som nå er blitt anerkjent av
FNs klimapanel (IPCC).

Innsatsområder i 2018
De tre samarbeidende institusjonene NIVA, GRID-Arendal
og Havforskningsinstituttet har med utgangspunkt i de
overordnede målene for nettverkets arbeid strukturert
arbeidet innen tre innsatsområder i 2018.
1. Øke kunnskap og bevissthet om betydningen av blå skog
2. Utføre forskning for å styrke kunnskap om den blå skogen
3. Kunnskapsstøtte til forvaltning og til politikkutforming
Nedenfor er det gitt en kort oversikt over noen hovedaktiviteter
innen de ulike innsatsområdene.
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Noen hovedaktiviteter i 2018
Innsatsområde 1.
Øke kunnskap og bevissthet om betydningen av blå skog
I 2018 ble det satt ambisiøse mål for å øke bevisstheten og
kunnskapen om blå skogsøkosystemer hos allmenheten.
Blå skoger spiller en kritisk og støttende rolle for
velferdsutvikling og bærekraftig blå vekst gjennom
verdifulle økosystemtjenester og ressurser. For eksempel
bidrar blå skog til økt matforsyning, rent vann og
klimagassregulering. For å øke graden av beskyttelse og
vern av kystøkosystemene, og drive bærekraftig styring
og forvaltning, trenger beslutningstakere, forvaltere,
og allmennheten oppdatert og korrekt vitenskapelig
informasjon som kan forstås på en helhetlig måte.
Nettverket har derfor brukt ulike formidlingsmetoder
for å nå ulike målgrupper, inkludert videoer, brosjyrer,
plakater, populærvitenskapelige artikler og kronikker
i lokalaviser. Nettverket arrangerte også et velbesøkt
arrangement under Arendalsuka, og har økt den digitale
tilstedeværelsen på sosiale medier og nettsider.

Delaktivitet 1. Formidling og
kommunikasjon
Målet med årets kommunikasjonsaktiviteter var å øke
nettverkets synlighet, styrke merkevaren vår og å levere
målrettede meldinger i ulike kanaler. Antall Twitter-følgere

økte med 30 % i 2018 sammenlignet med året før. Antall
tweets har økt betraktelig og vi fikk flere besøkende på
vår moderne og nyutviklede nettside. Etter suksessen med
videoen om sjøgressenger i fjor, ble det i 2018 produsert
to nye videoer. Den ene handlet om tareskog, og den andre
om bærekraftig blå vekst basert på ressurser fra de blå
skogene. I 2018 har vi også produsert flere nyhetshistorier
om prosjekter vi har jobbet på, eller medfinansiert, og
aktiviteter vi organiserte eller deltok i. NBFN har også gitt
forelesninger til skolebarn i Arendal om betydningen av
marine kystøkosystemer for å redusere klimaendringer.

Delaktivitet 2. Vurdering av
økosystemtjenester i Raet Nasjonalpark
Nettverket har ferdigstilt en studie og rapport om
økosystemtjenestene i Raet Nasjonalpark, gjennomført i
samråd med nasjonalparkstyret og lokale interessenter.
Rapporten inneholder korte tekster og illustrasjoner
som markerer økosystemene under havets overflate.
Rapporten vil lanseres i begynnelsen av 2019 og vil være
tilgjengelig i nasjonalparkens besøkssenter, der norske og
internasjonale turister og lokalsamfunnet kan lære mer om
verdien av de marine økosystemene.

NBFN har gitt forelesninger til skolebarn i Arendal om betydningen av marine kystøkosystemer for å redusere klimaendringer.
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Illustrasjon fra NBFNs rapport om økosystemtjenestene i Raet Nasjonalpark
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Foredragsholderne inkluderte småskala entreprenører
og innovatører. Noen bruker tare som ingrediens i ulike
sorter mat, andre bruker alginat fra tare for å skape plastfri
emballasje med lav miljøpåvirkning, og andre igjen bruker
vissent sjøgress som er vasket i land, som råmateriale for
ulike produkter, som for eksempel mobildeksler. Noen av
foredragsholderne var norske, men vi hadde også invitert
talere fra Hellas og Storbritannia. Over 100 deltagere var
tilstede. Arrangementet ble godt mottatt av politikere,
media, ikke-statlige organisasjoner og forskere.

Delaktivitet 4. Vurdering av fisk sin rolle i
karbonkretsløpet

Tare som matingrediens under NBFNs Arendalsuka-arrangement

Delaktivitet 3. Arendalsuka: Bærekraftig
vekst i de blå skogene
Arrangementet var en oppfølger til de meget vellykkede
arrangementene som har blitt arrangert tidligere år. Fokus
denne gangen var å løfte fram innovativ tenkning og
produkter koblet til bruk av marine ressurser, blå økonomi
og vekst, og vise eksempler på at tang og sjøgress er
økologisk og kommersielt viktige. Statssekretær Rebekka
Borsch i Kunnskapsdepartementet åpnet arrangementet.

Et Oceanic Blue Carbon fortellingskart, utarbeidet med delvis
støtte fra NBFN, ble lansert på Eye on Earth toppmøtet i Abu
Dhabi i oktober 2018. Fortellingskartet beskriver de ulike
måtene marint liv bidrar til karbonlagring i havet og illustrerer
den nyeste kunnskapen om emnet. Pressemeldingen om
lanseringen og konseptet ble delt av NBFN, FN Miljø og
Global Environment Facility. Konseptet ble støttet av Ronald
Jumeau, representant i FN og ambassadør for klimaendringer
på Seychellene, som uttalte følgende: ”Å erkjenne hvilken
rolle det marine livet kan spille for å redusere klimaendringene, kan hjelpe små øyer og utviklingsland, spesielt
de som er store havnasjoner, til å inkludere marine tiltak i
deres nasjonalt fastsatte bidrag (NDC) i henhold til Parisavtalen. Seychellene mener at bærekraftig forvaltning av
marint liv er viktig i kampen mot klimaendringer. På grunn
av de alvorlige advarslene fra den ferske rapporten fra FNs
klimapanel som kom ut i oktober (2018), har vi virkelig ikke
råd til å utforske dette alternativet.”

Oceanic Blue Carbon fortellingskart, utarbeidet med delvis støtte fra NBFN
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Innsatsområde 2.
Forskningsaktiviteter og forvaltningsrettede prosjekter
Innsatsområde 2 har fokus på å utvikle ny kunnskap om
betydningen av blå skog, samt aksjonsrettede prosjekter
for å forbedre forvaltningen av blå skog i Norge og
internasjonalt. I 2018 ble det gjennomført tre aktiviteter

om tareskog og fire aktiviteter om ålegras. Ålegrasenger og
tareskog er de viktigste vegetasjonstypene for lagring av
karbon langs norskekysten, og en betydelig del av Europas
samlede tareskoger finnes langs vår kyst.

Blått karbon i tareskog

påvirker skjebnen til tarepartiklene, og ved å slippe partikler
fra områder der tareskog er beitet ned av kråkeboller,
kan vi beregne hvordan kråkeboller påvirker mengden
tare transportert til andre økosystemer. Tarebiter som
transporteres ut til dypt vann blir regnet som lagret for
lang tid. Andelen som blir transportert til dypt vann,
og hvilke forhold som påvirker denne andelen (type og
størrelse på partikkel, sted, tidspunkt, storm) vil gi viktig
informasjon om tareskogens rolle til karbonlagring. Vi
har brukt både teoretiske og feltmålte synkehastigheter i
simuleringer. De teoretiske synkehastighetene er brukt til
å beregne effekten av kråkebollers beiting på hvor langt fra
tareskogene de løsrevne tarepartiklene kan transporteres.
Ved å fange og «makulere» tareblad gjennom beiting
til små feces-partikler fulle av bittesmå tarebiter, og
med lav synkehastighet, er kråkebollene i stand til å tidoble rekkevidden av løsrevne tarepartikler Det gjenstår
å analysere skjebnen til de ulike partiklene gitt ulike
scenarier med hensyn til storm, sesongvariasjoner i
vekst og slipp av tareblad (som skjer vårlig) og grad av
nedbeiting, basert på feltmålte synkehastigheter.

Delaktivitet 1. Transport av tarefragmenter
(KelpFLOAT)
KelpFLOATs mål er å tallfeste transporten av taremateriale
ut av tareskogen, og finne ut hvor løsreven tare typisk samler
seg i store mengder. Slike områder kalles tarekirkegårder. For
å klare dette har vi laget en spredningsmodell som vi bruker
til å undersøke hvor ulike typer og størrelser av løsrevne
tarebiter ender opp. Ved å slippe ut partikler som skal
forestille hele blad og hele stilker, små og store tarebladbiter,
tareblad som er blitt knust til småbiter av kråkeboller, fra
mange steder i tareskogen ved Malangen i Troms, har vi
brukt en finskalig (160 m) og tredimensjonal strømmodell, til
å simulere hvor de ulike partiklene ender opp. Partiklene er
sluppet ut fra tareskogsområdene gjennom et helt år slik at
vi kan finne ut både hvordan partikkeltypen og størrelsen på
partikkelen, samt utslippssted og utslippstidspunkt, påvirker
hvor partikkelen havner. Ved å identifisere tidspunkter
for stormaktivitet, kan vi belyse hvordan stormhendelser
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Kjell Magnus Norderhaug, Havforskningsinstituttet

Delaktivitet 2. Begraving av tarekarbon på
dypt vann (BURSE)
Målet i BURSE er å kvantifisere tarekarbon som begraves
i sedimenter på dypt vann og dermed forsvinner fra
det raske karbonkretsløpet. I 2018 har vi vært på tokt
utenfor Malangen, Tromsø, med Havforskningsinstituttets
forskningsskip Kristine Bonnevie og gjennomført
kartlegging av tare på bunnen i transekter med den
fjernstyrte undervannsfarkosten (ROV) Aglantha.
Sedimentkjernene dateres og analyseres for organisk
innhold i jakten etter tarekarbon. For å skille tarekarbon fra
annet karbon vil resultatene fra Malangen sammenlignes
med resultater fra en annen fjord, Kaldfjorden. Dette
er en fjord med lite tare. Hypotesen vår er at data fra
Kaldfjorden kan fungere som referanse for sediment fra
Malangen. Resultatene fra BURSE skal publiseres som
vitenskapelig artikkel.
Den fjernstyrte undervannsfarkosten Aglantha utenfor Malangen,
Troms i juni 2018.

Delaktivitet 3. Storskala omsetning av blått
karbon (SUKER)
Målet i SUKER har vært å måle omsetning av tarekarbon
på tvers av hele den nordlige hemisfære. Vi har kvantifisert
oppholdstid og omsetning av tare ved å gjennomføre et
felteksperiment som en global forskningsdugnad med
forskere fra 7 land og 13 institusjoner. Vi fokuserte på
sukkertare så langt som mulig fordi den har vid utbredelse.
Nedbrytning av sukkertare var konsistent på tvers av sin
globale utbredelse, omtrent 50 % tap av biomasse på
90 dager. Unntaket var de varme områdene øst i USA
og Portugal der tapet var større (75 % tap på 40 dager).
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Ettårig og invaderende tarearter ble fortere brutt ned enn
sukkertare, mens mer robuste arter generelt ble brutt ned
langsommere, men hadde ulik tap av biomasse. Mens
biomassen i Arktis økte med 20 %, ble den helt borte i
sørlige deler av Europa. Isotopanalyser gjennomføres nå.
Foreløpige resultater tyder på at tare brytes langsomt ned
på nordlige breddegrader og har derfor større potensial for
karbonfangst i dype områder enn tare på lave breddegrader.
SUKER er en unik eksperimentell studie utført som en
global forskningsdugnad innenfor rammen av NBFN og
dens finansiering samt egentidsdekning av medvirkende
institusjoner.

Blått karbon i ålegrasenger

Delaktivitet 4. SEAME Extended

Delaktivitet 4. Lagring av karbon i
ålegrasenger (SEAME)

I SEAME Extended ønsker vi å sammenligne historisk
lagring av blå karbon i og utenfor ålegress-enger. Gjennom
å aldersbestemme lag i sedimentkjerner og deres
karboninnhold er målet å beregne lagringshastigheten
over en periode på 100 år eller lengre. Dette prosjektet vil
bidra med informasjon om hvor mye som er lagret i enger
beskyttet for vind-eksponering, og hvor mye de potensielt
vil lagre i fremtiden. Prøvetaking ble utført i september
på halvparten av lokasjonene og avdekket et behov for
ytterligere utvikling av metode og verktøy for å kunne
sikre uforstyrrete sedimentkjerner til sammenlignbar
aldersbestemmelse mellom lokasjonene. Prøver fra 2018
er under analyse for karboninnhold. Verktøy er nå designet
og ny innsamling planlegges tidlig i 2019.

Vegetasjon i kystområder har en viktig rolle for karbonlagring.
Ålegras har høy produksjon og nettofangst av karbon. Selv
om det kvantitative bidraget fra ålegras i global karbonlagring
er vel anerkjent, er de fleste målinger utført på små
og få lokasjoner og begrenset til noen få ålegrasarter.
Nettverket startet derfor et spennende prosjekt i 2017
som skal kvantifisere ålegraskarbon i enger i Sør-Norge og
lage beregninger av karbonlagringskapasiteten på nasjonalt
nivå. I 2018 ble de biokjemiske analysene ferdigstilt
og forskergruppen er i ferd med å sende inn den første
undersøkelsen av karbonlagre i sitt slag til en peer review
journal. Gruppens resultater og planer ble også presentert
på 13th World Seagrass Conference and International
Seagrass Biology Workshop in Singapore.
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Innsatsområde 3.
Kunnskapsstøtte til forvaltning og politikkutforming
Medlemsorganisasjonene i NBFN har alle kunnskapsutvikling og kunnskapsbruk som fokus i sine gjerninger
nasjonalt og internasjonalt. Et sentralt mål innenfor
nettverket er å videreformidle vår kunnskap om blå skog,
dens økosystemtjenester og styringen av den til gavn
og nytte for nasjonale og internasjonale nøkkelaktører
i deres utvikling av politikk og forvaltningsregimer for
bærekraftig bruk og vern av blå skog. Reaktivt og proaktivt
forsøker vi derfor å lydhørt fange opp kunnskapsbehov i
nasjonal og internasjonal forvaltning og politikkutviklende
organer. Nettverket har i 2018 lagt mye ressurser i å støtte
regjeringen i å løfte blå skog opp på den internasjonale
REDD agendaen ved å bidra inn til regjeringens høynivåkonferanse Oslo Tropical Forest Forum: REDD+ Exchange
og særlig arrangementet som omhandlet økosystemer med
høy karbonlagring og hvordan man kan integrere disse i
REDD+ strategier.

Delaktivitet 1. Støtte til utvikling
og gjennomføring av sesjon om
høykarbonøkosystemer under Oslo
Tropical Forest Forum: REDD+ Exchange
Oslo Tropical Forest Forum: REDD+ Exchange (OTFF:RE)
er en av verdens viktigste arenaer for diskusjon og
politikkutvikling når det gjelder å redusere avskoging
og skogdegradering. Målet med forumet er blant
annet å identifisere gjenværende utfordringer ti
år etter at reduksjonen av utslipp fra avskoging og
skogdegradering i utviklingslandene (REDD +) ble
inkludert i klimaforhandlingene, og å fremme strategier
for mobilisering av skogsøkosystemer for å hjelpe oss

med å nå ambisjonene i Paris-avtalen om klima og mange
av bærekraftsmålene. Basert på en workshop arrangert
av NBFN i samarbeid med Klima- og miljødepartementet
høsten 2017, ble NBFN involvert i utformingen av
en hovedsesjon som så på mulighetene for i sterkere
grad inkludere to økosystemtyper med eksepsjonelle
karbonlagringsegenskaper; våtskoger (eng: peatlands) og
mangroveskoger. Formålet med sesjonen var å løfte fram
deres betydning i karbonkretsløpet og diskutere hvordan
man skal øke oppmerksomheten til disse relativt små og
undervurderte områdene i nasjonale og jurisdiksjonelle
REDD+-strategier. Deltagere i sesjonen var Arlette
Soudan-Nonault, minister for miljø og turisme, Republikken
Kongo, Ola Elvestuen, klima- og miljøminister, Norge,
Catherine Lovelock, professor, University of Queensland,
Daniel Murdiyarso, seniorforsker, CIFOR og Nazir Foead,
Indonesia Peatland Restoration Agency. Gjennom en
godt forberedt og gjennomført sesjon ble interessen for
å inkludere disse to høykarbonøkosystemene i REDD+strategier økt betraktelig hos aktuelle land.

Delaktivitet 2. Internasjonalt
nettverksarbeid
Sammenlignet med 2017, har 2018 vært et år uten særlig
omfattende internasjonalt nettverksarbeid.
Sammen med nordiske kolleger ble vi kontaktet av Blue
Carbon Initiative (BCI), et av verdens ledende nettverk for
blå karbon kunnskap og policy-utvikling med forespørsel
om å være vertskap for deres hovedmøte i 2019. I
samarbeid med hovedsakelig danske kolleger har det nå
blitt bestemt at av praktiske årsaker vil dette avholdes
i København. Midler har blitt søkt og innvilget fra den
danske Willumstiftelsen og NBFN er godt representert i
programkomiteen.
Vi bidro også til etableringen av The International Seagrass
Experts Network (ISEN) i 2018. I forbindelse med
workshopen Towards an international seagrass science,
policy and conservation agenda, International Seagrass
Biology Workshop 13–15 June 2018, Singapore ble ISEN
etablert. ISEN er et konsortium av eksperter og utøvere
som ønsker at sjøgressøkosystemene kommer bredere med
inn i verne- og forvaltningsdiskusjoner, at deres betydning
når frem til beslutningstakere. ISEN ønsker å arbeide for
lokale kystsamfunns interesser og utvikle ressurser for å
fremme sjøgressforskning, vern og forvaltning.

Klima- og miljøminister Ola Elvestuen var en av innlederne og
paneldeltagerne i sesjonen om høykarbonøkosystemer under Oslo
Tropical Forest Forum fasilitert av bl.a. NBFN.
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Leveranser fra NBFN i 2019
Vitenskapelig publikasjoner

Filmer

Filbee-Dexter K, Foldager Pedersen M, Fredriksen S,
Norderhaug KM, Rinde E, Kristiansen T, Albretsen J,
Wernberg T (2018). Carbon export is facilitated by
marine shredders transforming kelp detritus. Oecologia.
(Submitted)

Video om sjøgressenger (2017): https://vimeo.com/
232961427

Wernberg T, Filbee-Dexter K (2018) Grazers extend blue
carbon transfer by slowing sinking speeds of kelp detritus.
Scientific Reports 8:17180. https://www.nature.com/
articles/s41598-018-34721-z

Populærvitenskapelige publikasjoner
Nytt flygeblad som presenterer NBFN (engelsk): http://dev.
grida.no/nbfn/flyer2018/NBFN_flyer2018_eng_hires.pdf
Nytt flygeblad som presenterer NBFN (norsk): http://dev.
grida.no/nbfn/flyer2018/NBFN_flyer2018_nor_hires.pdf

Video om tareskoger: https://vimeo.com/273840074
Video om Blå vekst og blå skog: https://vimeo.com/
296394701
Video om Fish carbon: https://vimeo.com/295991431
Oceanic Blue Carbon Story Map: http://www.grida.no/
publications/417
Video recording of the session High carbon stock
ecosystems: Incorporating mangroves and peatlands
into REDD+ strategies, at Oslo Tropical Forest Forum
2018, facilitated by NBFN; https://www.youtube.com/
watch?v=zzydjoRKMKI

Nettartikkel NBNF (norsk). Ny viktig puslespillbrikke lagt
om tarens rolle i karbonkretsløpet. Maria Potouroglou,
225 Nov 2018. http://nbfn.no/2018/11/ny-viktigpuslespillbrikke-lagt-om-tarens-rolle-i-karbonkretslopet/
Nettartikkel NBNF (engelsk). New Insight into the Fate of
Blue ‘Kelp’ Carbon. Maria Potouroglou, 225 Nov 2018.
http://nbfn.no/en/2018/11/new-insight-into-the-fate-ofblue-kelp-carbon/
Nettartikkel Science Nordic, September 18 (engelsk):
Marine forests - Nature’s own carbon capture and storage.
Dorte Krause-Jensen, Carlos Duarte, Helene Frigstad.
http://sciencenordic.com/marine-forests-natures-owncarbon-capture-and-storage
Nettartikkel NBFN (norsk). Et surere hav får denne taren
til å vokse. Maria Potouroglou, april 2018. http://nbfn.no/
2018/04/et-surere-hav-far-denne-taren-til-a-vokse/
Nettartikkel NIVA/NBFN (norsk). Et surere hav får denne
taren til å vokse. Liv Mildrid Melkild Avset. https://
forskning.no/2018/04/vil-klimaendringene-positivt-panorske-tareskoger/produsert-og-finansiert-av/norskinstitutt-for-vannforskning
Nettartikkel NBFN (norsk) Tareskogane nesten borte i
Skagerrak. Maria Potouroglou. http://nbfn.no/2018/01/
tareskogane-nesten-borte-i-skagerrak/
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