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Norges Naturvernforbund krever strakstiltak mot 
sukkertaredøden

Norges Naturvernforbund samlet til landsmøte på Torpo 1.–3. juni 2007 ser 
med bekymring på den omfattende sukkertaredøden langs hele 
Skagerakkysten de siste årene. Vi ber om betydelig økt innsats fra regionale 
og sentrale myndigheter for å sikre sukkertaren og andre viktige naturtyper 
i sjøen.

Det omfattende økosystemskiftet fra frisk sukkertareskog til nedslammet og begrodd 
hardbunn i skjærgård og fjorder er behørig dokumentert av Statens 
forurensningstilsyn (SFT) sitt overvåkingsprogram. Tapet av sukkertaren er forventet 
å gi påfølgende tap av det store biologisk mangfold som holder til i denne 
naturtypen.

I mars i år slo SFT for første gang fast at den mest sannsynlige årsaken til 
sukkertaredøden er todelt:

a) Høye temperaturer i sjøen dreper episodevis direkte de voksne 
sukkertareplantene. Dette er en naturlig prosess, men har tiltatt de siste 
årene grunnet svært høye temperaturer flere år på rad. 

b) Forurensning med partikler og næringssalter fra menneskelige aktiviteter gjør 
det vanskelig for sukkertare å gjenetablere seg på ledige hardbunnsområder 
etter dødelighetsepisoder. Forurensningen er dermed klart over naturens 
tålegrense på tross av omfattende kloakkrensing i norske kommuner. Dagens 
uholdbare situasjon skyldes både lokal avrenning og utslipp, og 
langtransportert forurensning med kyststrømmen.

Vi forventer at sentrale myndigheter straks iverksetter et større program langs 
Skagerakkysten for å få begrenset sukkertaredøden og ødeleggelse av andre viktige 
naturtyper i sjø, og at det i mye større grad enn i dag satses på tiltak parallelt med 
den allerede etablerte overvåkingen. Programmet bør inneholde blant annet 
medfinansiering av følgende tiltak i kommuner og regioner:

a) Øke rensegraden på kommunale avløp. 
b) Redusere industribedrifters utslipp av næringssalter. 
c) Utvide bruk av blåskjellanlegg utplassert i indre skjærgård som 

tilleggsrensing. Blåskjell er en velprøvd naturmetode som er svært effektiv for 
å rense ut partikler og næringssalter fra fjorder. 

d) Oppmuntre til vern og økt utplanting av randvegetasjon langs vassdrag og 
strandlinje for å hindre den økte partikkelavrenningen en har observert de 
siste årene. Dette betyr blant annet at det må slås hardt ned på ulovlig 
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planering og fjerning av naturlig vegetasjon ned mot sjø og vassdrag, 
herunder etablering av kunstige strender og gressplener.

e) Hjelpe kommunene å gi økt arealvern til gjenværende sukkertareforekomster 
og andre viktige naturtyper i sjø langs kysten.

Med vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken
leder
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