
Sårbare naturtyper, 
naturmangfold, rødlistede arter

Vivian Husa 



Viktige rødlista arter i Troms (Norsk Rødliste for arter (revideres nå)

Vanlig uer: EN sterkt truet Kjøttkorall NT nær truet 

Sjøtre NT- nær truet  

Øyekorall NT- nær truet 

Blålange EN sterkt truet 



Naturtype:

• ensartet type natur som omfatter alle levende organismer som forekommer sammen på et gitt sted og 

miljøforholdene som virker der, samt natur med et ensartet preg forårsaket av systematiske mønstre i 

forekomsten av observerbare strukturer og elementer (Naturmangfoldloven) 

Tareskog

Korallrev

Sjøfjærbunn 





Tareskog

Truet i nord på grunn av 

kråkebollebeiting

Små effekter av akvakultur på 

bølgeeksponert kyst 

Kan være større i mer 

innelukkede områder

Utslipp av hydrogenperoksid er 

dødelig for små tareplanter 

Utslipp av organiske partikler kan 

stimulere kråkebollebestanden

Reetablerer seg relativt raskt der 

det ikke er kråkeboller 

Foto: Erling Svensen



Tareskog i Tromsø, Balsfjord 

og Karlsøy kommuner  



Ålegressområder er sjelden i Troms

Vi vet lite om effekter, trolig sårbare for næringssalter og badmidler 

Foto: Erling Svensen



Ruglbunn- løsliggende kalkalger 

Bruker veldig lang tid å reetablere 

seg 

Følsomme for utslipp av partikler 

og næringssalt

Følsomme for utslipp av 

hydrogenperoksid 

Kan bli ødelagt av mudring, 

høsting, skraping

Foto: Erling Svensen







Haneskjell-undersøker effekter av akvakultur (HI) Haneskjellfelt ved Rebbenesøya

Foto: Erling Svensen 



Observasjoner fra ArtsdatabankenHaneskjellfelt i Balsfjorden 



Grunne bløtbunnsområder

Vi vet ingenting om effekter av akvakultur

Trolig sårbare for organiske partikler og badmidler 



Sør-Lenangen



Sterke tidevannsstrømmer

Vi vet ingenting om effekter

Trolig sårbare for organiske partikler og badmidler  

Foto: Erling Svensen



Mareano stasjoner Marine grunnkart i kystsonen (oppstart Troms 2021)



Korallrev (øyekorall)

Kan bruke tusenvis av år å 

bygge seg opp

Permanent skade

Norsk ansvarsart 

Effekter av akvakultur opp til 

1 km fra anlegg 

Redusert vekst og økt 

erosjon 

Foto: Erling Svensen



Koraller i Karlsøy kommune 

Fugløybanken

Malangen 



Koraller i Tromsø kommune 

Kvaløya 



Gammel observasjon ved Kvaløya 



Hardbunnskorallskog

-nær truet 

Sjøtre

Risengrynskorall

Sjøbusk 

Blomkålkorall 

Vi vet lite om effekter fra 

akvakultur 

Foto: Erling Svensen



Foto: Epigraph

Bambuskorallskog-

sterkt truet  

Trives på bløtbunn

Finnes bare i Norge, er sjelden 

Større områder i Andfjorden 

Trolig følsom for alle typer av 

partikkelutslipp 



Svampskog- utslipp av partikler klogger                                         

pumpemekanismen 

Sjøfjærbunn

Foto: Erling Svensen Foto: MAREANO



?



Kartlegging Andfjorden



Intervju med fiskere (Fiskeridirektoratet)



Naturtypemodellering- sannsynlighet for at naturtypen finnes her 


