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Status i dag når det gjelder overvåkning og varsling

• Ikke etablert noe Nasjonalt Overvåkningsprogram

• Noe overvåkning i regi av næringen

• Data tilgjengelig gjennom annen overvåkningsaktivitet

• Mangler en nasjonal database for rapportering av hendelser og data

• Ingen nasjonal plattform for varsling og informasjon



Skadelige alger, forts

HI’s rolle

• Implementering av ny overvåkningsmetodikk

• Ny metodikk, IFCB (3 stk)

• Vurdering av andre metoder

• Etablering av en «nasjonal database» for skadelige alger – fisk

• Database - rapporteringsplattform

• Standardisering – utarbeider en standard metodikk (jfr
skjellovervåkning)
➢Forenkler tolkninger og rådgivning med sentral samlet informasjon

• Etablering av en Nasjonal informasjon og varslings portal 

• Forskning

• Spredningsmodell (modellering)

• Utvikling og testing av verktøy (eks genetikk)

• Eksperimentell biologi 



Pilotområdet Ofotfjorden og Astafjord
• Benytter klassisk metodikk og prober i første fase, IFCB i andre fase

• HI foretar analyser fra disse stasjonene, data blir offentlige (webside)

Etablering av nasjonale overvåkningspunkter 
• Benytte eksisterende HI plattformer 



Rapportering, informasjon og varsling

https://algestatus.hi.no/

https://algestatus.hi.no/


Utfordringer

• «i sann tid» - behov for informasjon….. 

• Dekke store områder – «hele landet»…..

• Artsnivå – en håndfull arter er potensielt skadelige….

• Logistikk – prøvetakning og forsendelse…..

• Metodikk…….

• Taksonomisk kompetanse….. 

• Kostnads-effektivt….

• Ulike faser i overvåkningen…. 

•



Overvåkning og beredskap
Et helhetlig varslingssystem og beredskapssystem for skadelige alger vil 

kunne deles inn i 3 forskjellige faser, som hver vil kreve ulike verktøy og 

aktivitetsnivå (sett fra HI’s side)

Fase 1

Lav innsats

Overvåkning og 

analyser av innkomne 

informasjon 

(database)

Fjernmåling

Generell info

Fase 2

økt innsats

Innhenting av mer 

informasjon, utvidet 

prøvetakning, for 

avklaring omkring 

tilstedeværelse av 

skadelige alger 

Bekreftelse årsak til 

mortalitet/endringer

Artspesifikt

Fase 3

Høy innsats

Bekreftet skadelig 

oppblomstring som 

forårsaker mortalitet

Iverksetting av 

beredskapsplan og 

etablering av 

beredskapsgruppe 

sammen med ansvarlig 

myndighet

Kjøring av 

spredningsmodeller

Innhenting av prøver

Økt feltinnsats
HAB strategi HI, 2019



Nasjonal 

rapporteringsdatabase 

og analysesystem 

(NMDC)

Fjernmålinger

Overvåkning (CoastWatch)

SOOP
In situ, 

instrumentering

Mikroskop 

analyser

Modelltjenester

Genetiske 

analyser
Algestatus og 

Varsling

Beredskapsgruppe

(rådgivning)

Rutineovervåkning

Skadelige alger; 

Fysiologi, Biologi, 

økologi, “PCM” 

…..

Hydrografiske 

modeller

Biologiske 

modeller

Hindcast

Forecast

Spreading

«Nowcasting»

Laboratorietjenester

Grunnforskning

IMR



Bøyer (IFCB)
ESP, Enviro. Sample processor

Vannprøver

Sensorer

Fjernmåling

Fjernmålinger

Overvåkning (CoastWatch)

SOOP
In situ, 

instrumentering

Rutineovervåkning

Lidar (HLIF)

Vannprøver



Overvåkning 

Ulike metoder - ulik informasjon! 

Hva er nødvendig (formål) og når (overvåkningsfase)? 

• Ulike verktøy egnet i ulike faser 

• Viktig at man har fokus på formålet med 
overvåkningen

• Noe egner seg generell overvåkning (eks biomasse)

• Enkelte metoder nødvendig for artsnivå

➢ HI vil utrede ulike metoder (styrke og svakheter)



Maskinlæring (IFCB/FlowCam)

Mikroskopering

«Fjern» mikroskopering

Genetikk (qPCR/PCR, 

Metabar., fluor 

hybridization)

Mikroskop 

analyser
Genetiske 

analyser

Laboratorietjenester

Bildeanalyser



Modelleringsverktøy

Hydrografiske modeller
Høy risikoperioder

Spredningsmodeller

Modelltjenester

Hydrografiske 

modeller

Biologiske 

modeller

Hindcast

Forecast

Spreading

«Nowcasting»

Biologiske modeller
(Davidson et al 2019)



Pseudochattonella (Økologi)

Skadelige alger; 

Fysiologi, Biologi, 

økologi, “PCM” 

…..

Grunnforskning

Skadelige effekt (Toksiner)

(Illu: Kyst.no)

PCM (Forhindre, kontrollere 

og skadebegrense)

Foto; Vehice.com



Nasjonal 

database og 

rapportering 

(NMDC)

Laboratorietjenester

Overvåkning (CoastWatch)
Modelltjenester

Grunnforskning

Næringsovervåkning



Informasjonsplattform – hvilke behov har man?

Historisk utvikling?

Risikoperioder?

Utviklingen i et 

større område?

Havstrømmer og 

spredning?

Utvikling over en periode?

Beskrivende tekst for utviklingen 

de kommende dagene?

Pågående prosjekt: CoClime

Nasjonal 

database og 

rapportering 

(NMDC)

Informasjonsplattform

Beredskapsgruppe

(rådgivning)



For at dette skal bli et godt og helhetlig system for overvåkning 

og varsling er det helt nødvendig med et samarbeid mellom 

næringen, forskningsmiljøene og det offentlige !



Næringens rolle 

• Personell i felt

• Bistå i innsamling av informasjon, prøvetagning

• Bidra med informasjon til nasjonal database

• Analyseresultat, egne observasjoner (eks data fra sonder)

• Informasjonsportal

• Presisere behov for informasjon

Forskningsmiljøer

• Bidra med kunnskap, data og teknologi inn i et slik system



Portalen Algestatus er under utvikling: https://algestatus.hi.no/

Rapportering: utvikler en ny portal som gjør det 

enklere å foreta direkte innleggelse av informasjon. 

Hver bedrift sin «side», innlogging 

Rapportering: videreutvikler en ny portal 

for varsling basert på alle tilgjengelige 

data. Anonymisering av prøvepunkt, Ulike 

løsninger

Kort tekstbeskrivelse

Satellittbilder

Kartløsning (risiko eller 

tilstedeværelse; forutsetter 

datatilgang)

https://algestatus.hi.no/


Oppblomstringer, fare for 

eller rapportert mortalitet Ingen data rapportert

Skadelige alger tilstede, under 

mortalitetsgrenser, økende

Rapporter om skadelige algeoppblomstringer i 

utenforliggende område (Skagerrak, Storbritania)

Ingen observasjoner av skadelige alger

Et nasjonalt rapportering og 

varslings system for HAB



Takk for oppmerksomheten!


