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Havet spirer! 

Hver vår ser vi det samme i 

kystvannet.  Fjorder og viker blir 

grumsete og etter hvert 

melkegrønne.  Hva kommer det av.  

Er det farlig, er det forurensing eller 

er det noe som vi mennesker har 

stellt i stand? 

Svaret blir litt tja, ja og nei.  Det kan 

være farlig, hvis du er begrenset til å 

svømme i en not (som fisk 

selvfølgelig, ikke en uheldig røkter), 

det er ikke farlig for oss mennesker 

som kan finne på å svømme i grønn 

sjø.   

Det grønne er altså alger, ørsmå 

planter også kalt mikroalger, som 

blomstrer hver vår når sola står 

høyere og mer lys når havet. 
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Hvorfor blir havet mest grønt om våren! 

Som alle vet trenger alle planter to 
ting til å gro, sollys og næring.  
Planter på land trenger selvfølgelig 
også vann i tillegg. 

Mørke vintrer gjør at det ikke er nok 
sollys til å stimulere algene til å gro.  
De driver rundt i havet i et 
kvilestadium som avsluttets når lyset 
øker.   

Men algen trenger også næring.  
Etter vinteren har bølger og strøm 
rørt godt rundt i fjordene og ute ved 
kysten slik næringsrikt og kjølig vann 
kommer til overflaten.  Når så sola 
kommer til, blomstrer algene og 
fjorden blir hvitgrønn, mørkegrønn 
eller brun, allt etter hvilken alge 
blomstrer.  Etter hvert avtar 
tilgjenglig næring og 
algeblomstringen avtar.   

 

Blomstring i Hardanger.  Denne gangen er det nok Emiliana huxleyi som blomstrer med karakteristisk 
lysegrønn farge. 
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Nøkkelen til liv! 

Algene spiller en avgjørende rolle for 
livet i havet.  Uten den vil alt liv, 
utenom bakterier, i havet dø og det 
ganske fort.   

Algene kombinerer næringssalter i 
havet og sollyset og gjør dette 
tilgjengelig for øvrige organismer i 
havet.  For laksen (som er rovfisk) 
kan denne pyramiden se enkel ut, fra 
algen går veien via åte, brisling/sild 
eller lodde.  For alle andre 
organismer i havet finnes en 
tilsvarende, om kanskje mer 
kompleks, kjede mellom 
primærprodusenten alge til topp 
rovdyret.   

I vårt tilfelle kan veien være kort. 
Mange spiser spirulina alger direkte 
som kosttilskudd, og i andre tilfeller 
spiser vi alger, da store alger, direkte 
som nori alge i sushi. 
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Alger og havbruk! 

Havbruket er kilde til en liten del av 

næringssaltene i Norske 

fjordsystemer. 

For Hardangerfjorden fant man at 

havbruk utgjorde ca 4% av 

tilførselsen. 

Algene kan benytte seg av denne 

næringne umiddelbart om sommeren 

og høsten eller påfølgende år.  Med 

så lite bidrag til den totale tilførselen 

av næringssalter kan en ikke si at 

havbruk i Norge er årsaken til lokale 

oppblomstringer. 

Alger kan skape en del problemer for 

forskjellige typer havbruk, både laks 

og blåskjell.  I tillegg kan di påvirke 

marint liv der de blomstrer kraftig. 
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Når algene skader 

Alger kan være skadelige for fisk som 
ikke kan svømme av gårde eller dykke 
under algebeltene.   Men det er også 
godt kjent at alger dreper dyr i naturen. 

 En av måtene alger påvirker havbruk 
negativt er at algene forbruker oksygen 
om natta og kan da konkurrere med 
fisken. 

En annen påvirkning er at noen av 
algene har ytterskall av glassaktig stoff.  
Dette risper og stikker det ømfintlige 
vevet i gjellene og kan medføre dødlige 
skader. 

Den siste måten å påvirke fisk på er 
gift, algene produserer mange svært 
potente gifttyper som kan drepe fisken 
umiddelbart.   

Opprettere i Nore har mistet fisk av alle 
tre grunnene og dette vil nok skje igjen. 

 

 
Innvaderende arter, Heterosiga akasiwo danner 
spektakulære, men dødlige, oppblomstringer.  Denne 
arten er, desverre observert i Norge.  Den kan drepe alt liv 
ned til 10-15 meter der den blomstrer opp    
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Hvordan påvirker dette oss! 

Algeblomstringen er startskuddet for 

groesesongen.  Tilstedeværelsen av 

alger gjør at bland annet blåskjellen får 

signal om at nå kan den gyte. 

Den første groen som kommer på 

nøtene, nesten usynlig i mange tilfeller, 

er alger av ymse slag.  Ofte snakker 

man om at overflater og strukturer blir 

glatte, det legger seg en sleik på de.  I 

noen tilfeller kan dette bli så ille at det 

danner seg tykt lag.   

Blåskjellgytingen kommer så et par 

uker etter algeblomstringen.  Et par 

uker etter gytingen kjenner man så at 

blåskjellen har slått seg ned på not 

linet. 

http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/ 
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Hvordan påvirker dette oss! 

Vi mennesker kan påvirkes ved å 
spise giftig blåskjell. Noen gifter er 
svært potente og de to vanligste gir 
kraftige magesmerter med diare eller 
lammelser Den siste kan påvirke en 
sterkt i mange år ved at lammelser 
ikke går helt over. 

De giftige algene dukker opp nå 
uotver våren og sommeren og det er 
grunn til å være forsiktig.  Giftene er 
luktfri og usynlige i skjellet. 

En ide er å bruke Mattilsynets app 
eller portal på net, være årvåken og 
høre på lokale folk. 

En kjær gammel tante av meg, 
Petra, sa, „Tygg skjellmaten grundig, 
begynner du å bli nummen i tungen 
så spytt ut“ 

Petra ble 98 år gammel og spiste 
mye blåskjell.   

http://www.matportalen.no/verktoy/blaskjellvarsel/ 


