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SAMMENDRAG. 

Siden 2002 har de vært registrert nedgang i bestanden av sukkertare (Saccharina latissima) 

langs store deler av den sørlige og vestlige delen av Norskekysten. Dette er områder der det 

tidligere var bevist etablerte bestander av arten, som etter nedgangen ble erstattet av 

hurtigvoksende trådalger.  

Flere faktorer har vært foreslått som årsak til den observerte nedgangen. I den konkluderende 

rapporten fra ”Sukkertareprosjektet” (2008), ble en kombinasjon av økt tilførsel av 

næringssalter og økt avrenning fra land, foreslått som årsaken til at taren ikke reetablerer seg. 

Høy sjøtemperatur, muligens som en effekt av global oppvarming, har blitt fremsatt som den 

enkelfaktoren som har initiert sukkertaredød på flere lokaliteter, da sommertemperaturer over 

19 ºC, over lengre tid har vist seg å være kritiske for taren. 

Sporofytter ble dyrket fra gametofyttkulturer opprettet for 4 forskjellige lokaliteter (Drøbak, 

Grimstad, Bergen og Tromsø), opp til en størrelse mellom 0,5 – 2 mm. Deretter ble det i 

forskjellige forsøk, målt overlevelse, vekst og sporofyttproduksjon ved temperaturer mellom 6 

– 24 ºC under relativt konstante lys og næringsforhold. Overlevelse ble målt i tap av 

pigmentering i tallus og i basalt meristem. Vekst ble målt ved arealmåling og sporeproduksjon 

ble målt som antall sporofytter  produsert pr. 1,2 cm³. 

Resultatene viste at ingen signifikant økotypisk differensiering kunne fastslås for øvre 

toleransegrense for temperatur. Det var derimot forskjellige optimumstemperaturer for vekst 

og sporofyttproduksjon, mellom bestandene. Bergens – og Tromsøbestandene viste 

signifikant høyere produksjon av sporofytter ved hhv 12 ºC – 6 ºC. Drøbakbestandene viste 

ingen signifikant forskjell i sporofyttproduksjon mellom 12 ºC – 6 ºC. Grimstadbestanden 

viste ingen signifikant forskjell mellom 6 – 12 ºC, eller 12 - 15 ºC, men 12 – 15 ºC var 

signifikant forskjellige. 
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1. INTRODUKSJON. 

1.1. Presentasjon av arten Saccharina latissima. 

1.1.1. Systematikk og utbredelse. 

Saccharina latissima [(Linnaeus) Lane, Mayes, Druehl & Saunders 2006], på norsk 

sukkertare, tilhører familien Laminariaceae, en av ti (7 (McDevit & Saunders, 2010)) familier 

innen orden Laminariales (van den Hoek et al., 1995; Kawai & Sasaki, 2000; Lane et al., 

2006). Ordenen tilhører klasse Phaeophyceae, brunalger (Bold & Wynne, 1985; van den Hoek 

et al., 1995; de Reviers & Rousseau, 1999; Graham & Wilcox, 1999). Inntil for få år siden bar 

den navnet Laminaria saccharina [(Linnaeus) Lamouroux 1813], men i 2006 ble den tidligere 

slekten Laminaria delt opp i seksjonene Laminaria og Saccharina på bakgrunn av 

molekylære funn (Lane et al., 2006). Tradisjonelt tilhørte S. latissima seksjonen ”Simplices” 

under slekten Laminaria, hvor lamina, eller den bladlignende strukturen er usplittet og hel. 

”Simplices” skilte seg fra den andre seksjonen ”Digitatae”, hvor lamina er vertikalt oppdelt, 

flikete (Agardh, 1868 i Bartsch, et al., 2008). Sekvensdata viste at den tradisjonelle 

morfologibaserte klassifikasjonen ikke var overensstemmende med evolusjonære forhold 

(Lane et al., 2006). Man gikk dermed inn for å dele de opp i de seksjonene som står i dag, da 

det ble funnet arter med begge typer tallusstrukturer i begge seksjonene, (Saunders & Druehl 

1993; Yoon et al., 2001; Lane et al., 2006). 

Det har over lang tid vært utfordrende å avgrense arter innad i den tidligere Laminaria-

slekten. Chapman (1974) viste at det eksisterte genetisk ulike, men interfertile populasjoner 

på vestsiden av Atlanterhavet. Det samme viste Lüning (1975) for østsiden av Atlanterhavet. 

Lüning et al. (1978), viste i tillegg at to ulike morfologiske former av (daværende) L. 

saccharina fra Europa, og Laminaria longicruris [(Bachelot de la Pylaie 1824] (nå 

Saccharina longicruris [(Bachelot de la Pylaie) Lane, Mayes, Druehl et Saunders 2006]) fra 

Canada kunne hybridisere med hverandre. McDevit & Saunders (2010) viste ved hjelp av 

molekylære analyser at det fantes større genetisk divergens innad i arten S. latissima, over de 

nordlige havområdene, enn tidligere antatt. Analysene viste tydelige forskjeller mellom 

Europeiske - , Vest-Atlantiske - og Stillehavspopulasjoner. Det var imidlertid ingen tvil om at 

de tilhørte samme artskompleks. Videre analyser viste at de europeiske populasjonene var mer 

i slekt med de Vest-Atlantiske - og Stillehavspopulasjonene, enn de to sistnevnte var med 
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hverandre. Noe som kan tyde på at det på et tidspunkt har vært isolasjon mellom Stillehavs -  

og de Vest-Atlantisk populasjonene, men at hybridisering mellom disse to områdene på et 

tidspunkt er gjenopptatt. De genetiske undersøkelsene foretatt viste også klart at S. latissima 

og S. longicruris tilhører samme artskompleks, et tema som lenge hadde vært diskutert 

(Chapman, 1974; Lüning et al. 1978; McDevit & Saunders, 2010).  

S. latissima er en kaldtvannsart med vid sirkumpolar geografisk utbredelse på den nordlige 

halvkule (Bolton et al., 1983). I Nordøst Atlanteren vokser den fra Svalbard i nord til Portugal 

i sør(van den Hoek & Donze, 1967). I Nordvest Atlanteren finnes den fra Nova Scotia til 

Nord-Grønland, og nord i Stillehavet finner man den langs kysten av Nord-Amerika fra 

Oregon til Beringhavet (Wilce, 1965; Druehl, 1968). I tillegg finnes S. latissima også i Japan 

(Druehl & Kaneko, 1973), og i det Artiske Russland (Børgesen & Jonsson, 1905 i Sjøtun, 

1985). Den sørlige utbredelsesgrensen for sukkertare ser ut til å sammenfalle med sommer-

isotermen på ca 19 ºC i overflatevannet ( Chrisp & Fischer – Piette (1959) i Sømod, 1963). 

Arten vokser på relativt beskyttede, eller i middels eksponerte hardbunnsområder i den øvre 

sublitoralsonen, men kan vokse helt ned til 30 meter, avhengig av eksponeringsgrad 

(Rosenvinge & Lund, 1947 i Sømod 1963). Laboratoriestudier har vist at høyeste temperatur-

tålegrense for sukkertare ligger på 23 °C og at maksimal vekstrate vil finne sted på 

temperaturer mellom 10-15 °C (Fortes & Lüning, 1980; Bolton & Lüning, 1982). Davison & 

Davison (1987), fant at maksimal vekstrate fant sted på 15 °C. Det er grunn til å tro at 

temperatur er en av de viktigste faktorene som begrenser både lokal og global utbredelse, 

sammen med eksponering og konkurranse (Kain, 1962; van den Hoek, 1975). 
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Figur 1. Utbredelse for S. latissima på den nordlige halvkule. (KILDE: Kystsonen) 

1.1.2. Morfologi og livssyklus. 

Lamina hos S. latissimas sporofyttgenerasjon kan enten være glatt eller undulert, uten 

midtribbe, og det kan være stor geografisk variasjon i utforming (eks. Lüning, 1975). Lamina 

vokser fra et interkalært meristem som er lokalisert i overgangen mellom lamina og stipes. 

Stipes, en stilklignende struktur, er kort, rund og festes til substratet med et rikt grenet 

festeorgan (hapter) (Kain, 1979). Både stipes og lamina har spesialisert vev, hvor det ytre 

laget består av pigmenterte meristiodermceller og fargeløse cortexceller (barkceller). Det 

indre laget består av spesialiserte celler (analoge til sieve – elementer hos høyere planter) som 

utgjør ledningsvevet i algen, og som transporterer hovedsaklig mannitol, aminosyrer og andre 

organiske komponenter (Lüning et al., 1972 i Schmitz & Lobban, 1976). 

S. latissima har diplo-haplontisk heteromorf livssyklus, som veksler mellom en mikroskopisk 

haploid gametofyttgenerasjon og en makroskopisk diploid sporofyttgenerasjon, hvor 

sporofytten kan bli opp til 3 meter lang (Hollenberg, 1939).  
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Figur 2. Skjematisk og forenklet oversikt over livssyklus for Laminariales (Aasland, 1997). 

Alle artene i orden Laminariales utvikler sori med unilokulære sporangier, hvor meiose 

produserer 32 bevegelige meiosporer (zoosporer) pr. sporangium, til forskjellige tider på året 

avhengig av alder, morfologi, vekstmønster, næringstilgang og voksested (Schreiber, 1930 i 

Parke, 1948; Lee & Brinkhuis, 1986). De fleste Laminaria-arters reproduksjonsperiode er 

høst og vinter, da det er lave temperaturer og korte dager, noe som også er tilfellet for S. 

latissima (Kain, 1979), men reproduksjonsperioden kan variere mellom forskjellige 

geografiske områder. Ved Helgoland viste Lüning (1982) at individer av S. latissima var 

fertile oktober – januar, mens Druehl & Hsaio (1977) rapporterte om fertilitet hele året, med 

hovedvekt på sommerhalvåret hos samme art ved British Colombia, Canada. I Skagerrak er 

fertilitet hovedsakelig høst/vinter, mens på Svalbard er det for eksempel funnet fertilt 

materiale av S. latissima i august (Fredriksen, pers. med.). 

Utslipp av meiosporer kan påvirkes av flere faktorer. Høye temperaturer eller stor andel av 

epifytter kan føre til reduksjon i sporeantallet eller stanse sporeutslippet helt (Lee & 

Brinkhuis, 1986; Saier & Chapman, 2004). Vannmasser og havstrømmer bestemmer 
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spredningen av meiosporer. Hos brunalger kan sporene spres alt fra 200 meter til 4 kilometer 

fra opphavsstedet (Reed et al., 1988; Norton, 1992; Fredriksen et al., 1995). Meiosporer er 

mellom 4-8 µm i diameter, har to flageller og hos noen arter er det vist at kjemotaksis er en 

vanlig mekanisme for aktivt næringssøk (Hasegawa, 1962 i Kain 1979; Amsler & Neushul, 

1990; Fukuhara et al., 2002). Etter at sporene kastes, fester de seg til substratet, mister 

flagellene og utvikler et befruktningsrør (germtube) som svulmer opp til en primærcelle i den 

distale enden, hvor alt celleinnholdet tømmes (Sauvageau, 1916, i Kain, 1979). Disse 

primærcellene spirer til gametofytter, hvor hunnen består av et oogonium, produsert av 

primærcellen, og hanngametofytten er grenet og filamentøs (Hollenberg, 1939). Spiring av 

meiosporer kan skje i mørket og gametofyttene kan overleve i totalt mørke i opp til 18 mnd 

(tom Dieck, 1989 i Lüning & tom Dieck, 1990). En kombinasjon av temperatur og blått lys 

trigger fertilitet hos gametofyttene. Ved økte temperaturer trengs nesten eksponentiell økning 

i mengden blått lys for å indusere fertilitet (Lüning & Dring, 1975; Lüning, 1980). Brinkhuis 

et al. (1984) fant at mengden lys som trengtes for å indusere fertilitet hos hunngametofytter 

varierte med tiden på året. De gametofyttene som ble samlet inn mai, hadde høyest 

fertilitetsrate ved lysnivå 60 µmol m¯² s¯¹, mens fertilitetsraten hos sporer samlet i oktober var 

høyest ved lysnivåer mellom 5.9 µmol m¯² s¯¹ og 42,3 µmol m¯² s¯¹ (Brinkhuis et al., 1983; 

Brinkhuis et al., 1984). Den øvre temperaturgrensen for fertilitet hos hunnlige gametofytter av 

Laminaria er avhengig av geografisk utbredelse (Lüning & Neushul, 1978). 

Fertile hunngametofytter produserer egg i oogoniet og hannen produserer antheridieceller 

med bi-flagellate spermatozoider (Hollenberg, 1939). Selve befruktningen involverer 

signalkjemikalier, feromoner, identifisert som Lamoxirene (cis-2-cyclohepta-2’, 5’-dienyl-3-

vinyloxiran) hos Laminariaceae, Alariaceae og Lessoniaceae, som sendes ut og induserer 

frigjøring av spermatozoidene fra antheridet (Müller et al., 1979; Müller 1989). De befruktede 

eggene utvikler seg til mikroskopiske kimplanter som etter hvert vokser og utvikler seg til den 

makroskopiske sporofytten.  

Vekstsesongen hos S. latissima er hovedsakelig vinter og vår, men den vokser også noe resten 

av året til forskjell fra Laminaria hyperborea [(Gunnerus) Foslie 1884] hvor veksten stopper 

helt opp i løpet av sommeren (Lüning 1979; Sjøtun 1993). Sjøtun (1985) undersøkte vekstrate 

hos S. latissima i Raunefjorden fra august 1981 til september 1982 og fant at vekstraten gikk 

fra å være høy, til lav mellom vår og høst, for så å stige utover vinteren. Karbon lagres i 

lamina i løpet av sommer og høst og brukes til vekst gjennom vinteren når lysmengden er 
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liten. Høy vekstrate sammenfaller med høye nitrogennivåer i vannet om vinteren. Overskudds 

nitrogen lagres også i lamina, og brukes til vekst om våren når nitrogennivået i vannet synker 

(Sjøtun, 1993).  

1.1.3. Betydning av økosystemet tareskog. 

Tareskog har høy primærproduksjon, og utgjør et av de viktigste økosystemene i tempererte 

og arktiske strøk (Kain, 1979; Mann, 1983). Med sin vertikale tredimensjonale form utgjør 

den habitat for et stort samfunn av andre alger, invertebrater og fisk (Dayton, 1985). I norske 

tareskoger er det funnet i gjennommsnitt 100 000 mobile makrofauna – individer pr m2 

(Christie et al., 2003). Norderhaug et al. (2005), fant at tareskog er et viktig område for 

matsøk for mange arter fisk, med forskjellige foringsstrategier, og at tareskogene også 

tiltrekker seg predatorer fra høyere trofiske nivåer.  

I tillegg til å være et viktig habitat går taren inn i næringskjeden enten ved at det slites av 

partikulært materiale som utnyttes av invertebratfaunaen, særlig vår og forsommer, eller ved 

at karbon frigjort fra lamina ved ekstracellulær sekresjon utnyttes av mikroheterotrofe 

organismer i systemet (Laycock, 1974; Newell et al. 1980).  

Langs norskekysten er det L. hyperborea som er den viktigste tareskogbyggende arten, men 

på relativt beskyttede eller middels eksponerte lokaliteter vil en finne store mengder S. 

latissima (Sjøtun, 1985). 

 1.2. Bakgrunn  for oppgaven. 

1.2.1. Tilstanden i Saccharina latissima bestandene langs norskekysten.

Siden 2002 er det registrert nedgang i bestanden av S. latissima langs store deler av 

Skagerrak-kysten (Moy et al., 2003; Moy et al., 2004;Moy & Christie, 2004; Moy, 2005). I 

perioden 1989-92 ble makroalgevegetasjonen på 107 strandnotlokaliteter i strekningen 

Hvaler-Søgne undersøkt bl.a. vha dykking. Disse dataene ble publisert av 

Havforskningsinstituttet i 2006, etter at forsvinningen ble oppdaget, og brukt til å 

sammenligne tilstanden nå og da. Dataene viser at sukkertare ble observert på 67 lokaliteter 

og var dominant (>60 % dekningsgrad) på 9 lokaliteter (Steen et al. 2006). 143 stasjoner på 

lokaliteter langs hele Skagerrakkysten fra Hvaler til Lindesnes ble undersøkt i 2004, og 
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resultatet viste at sukkertareskoger som normalt ville dekket 50 – 100 % av havbunnen ned til 

10 meters dybde, var totalt forsvunnet fra 87 stasjoner, kun enkeltindivider forekom på 16 

stasjoner, og ingen av de undersøkte stasjonene hadde tette tareskoger. Sukkertaren var 

erstattet av trådformede, opportunistiske alger, og Sargassum muticum [(Yendo) Fensholt] 

(japansk drivtang) (Moy & Christie 2004). Sammenlignet med disse observasjonene var det 

ikke vist tegn til bedring i tilstanden ved undersøkelse av 10 stasjoner fra Larvik-Lindesnes 

2005/06.  

  
Figur 3. Bildet til venstre viser frisk tett tareskog. Mens bildet til høyre viser samme område 

hvor tareskogen på bildet til venstre er byttet ut med matter av trådalger (foto: NIVA. Moy et 

al. 2008b). 

På bakgrunn av den kjente nedgangen i S. latissima bestandene i Skagerrak ble 

”Sukkertareprosjektet” (2005 – 2008) startet. Prosjektet var et samarbeid mellom Statens 

Forurensningstilsyn (SFT), (nå Klima – og Forurensningsdirektoratet), Direktoratet for 

Naturforvaltning (DN). Faglige instanser som Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA), 

Havforskningsinstituttet, Metrologisk Institutt, Universitetene i Oslo og Bergen, Agder 

Naturmuseum, Bioforsk, Nansensenteret m.fl. har vært med å bidra. 

Til sammen ble over 600 lokaliteter i Sør-Norge fra svenskegrensen til Kristiansund 

undersøkt i perioden 2005-2008. Resultatene viste at i ytre Oslofjord var tilstanden bedre enn 

på Sørlandet, men varierte fra områder med moderat forekomst ved Hvaler til dårlige 

forekomster i skjærgården ved Telemark. I Rogaland lignet forekomstene de for Skagerrak, 

gode forekomster ble bare funnet på bølgeeksponerte lokaliteter eller i strømrike sund. 

Tilstanden i Hordaland var bedre og mer variert enn Rogaland, men også her ble det på 

halvparten av de undersøkte lokalitetene funnet store og dominerende forekomster av 
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trådalger. Forholdene ble vurdert som gode på ca 1/3 av stasjonene som stort sett var 

lokalisert i fjordområder med god vanngjennomstrømning. I Fanafjorden og Raunefjorden var 

imidlertid tilstanden moderat til dårlig ved undersøkelser i 2005 og 2006 (Moy et al. 2007). 

Ved gjenundersøkelse i 2007 ble det observert ny tilvekst, og i 2008 var det igjen gode 

tilstander på disse lokalitetene, med unntak av enkelte steder (Moy et al. 2008). Tilstanden i 

Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal var generelt god, med unntak av lokaliteter med 

åpenbar menneskelig påvirkning, og redusert vanngjennomstrømning. Oppfølging av utvalgte 

lokaliteter i Rogaland og Hordaland i 2006 viste at bestandene av trådalger oppstår på 

sommeren og forsvinner i løpet av høsten (Moy et al. 2007) 

10 stasjoner i Skagerrak fra Larvik til Lindesnes ble overvåket regelmessig siden 

problematikken ble kjent, men viste ingen tegn til bedring sammenlignet med den regionale 

kartleggingen i 2004 (Moy et al., 2007). 

 

 

  



 

15	  

	  

 

Figur 4. Viser tilstanden i bestanden av Saccharina latissima i 2008. De fargede sirklene er 

stasjoner, og fargene indikerer tilstanden, fra god – grønn, middels god – gul, middels dårlig – 

oransje, til dårlig – rød (Moy et al. 2008b). 

1.2.2. Tilstanden til Saccharina latissima i andre land langs Skagerrak og Nordsjøen. 

Markant nedgang i sukkertarebestandene ble også registrert på svensk og dansk side av 

Skagerrak/Kattegat med tilsvarende endringer i bunnvegetasjon som på Norskesiden av 

Skagerrak. Tilstanden ble betegnet som normal på ytre svensk vestkyst og på steinrev i nordre 

Kattegat der det bare ble funnet mindre variasjon i sukkertarebestanden, slik som også var 

tilfellet på vår ytre kyst. Disse steinrevene eller utsjøbankene, ligger i strømrike og 

bølgeeksponerte områder hvor det fysiske miljøet er svært forskjellig fra fjorder og norsk – og 

svensk skjærgård. Ved Helgoland, Tyskland, er sukkertarebestanden gått tilbake, men her har 

stortare økt i forekomst og overtatt områdene som sukkertare tidligere dekket (Moy et al., 

2008). Fra kysten av Irland og Sør-England ble det rapportert om tilbakegang i bestanden av 

flere tarearter (Hiscock et al. 2004, Steinbeck et al. 2005). På kysten av Skottland var det ikke 



 

16	  

	  

observert tilbakegang i sukkertarebestandene, sannsynligvis på bakgrunn av at kysten av 

Skottland har stor tidevannsforskjell slik at vannutskiftningen er stor (Moy et al., 2008). 

1.2.3. Økologiske konsekvenser av tap av sukkertareskoger. 

Overgangen fra flerårig sukkertareskog til dominans av ettårige, trådformede alger kan føre til 

at bentosalgesamfunnet mister sin økologiske funksjon i et område. Fra å være et 

tredimensjonalt system som gjennom hele året gir et stabilt habitat for andre organismer, vil 

trådalgene kun ha en viss funksjon som habitat og næringskilde gjennom sommeren da de dør 

og råtner bort i løpet av høsten. I løpet av sommeren vil det bygge seg opp slamlag i disse 

mattene, slik at de vil fungere dårlig som habitat for filtrerende dyr (Moy et al., 2007). 

Kystovervåkningsrapporten fra 2006 viste at slike filtrerende organismer hadde gått kraftig 

tilbake i områdene hvor tilbakegangen av sukkertare bestandene var stor (Moy et al., 2006). 

Fastsittende organismer vil til en viss grad fortsatt kunne leve her om sommeren, men vil 

forsvinne med døende habitat på høsten (Moy et al., 2007). Tareskogen gir et godt skjul for 

fiskeyngel, og beskytter mot predatorer. Norderhaug et al. (2005) fant at leppefisk og 

torskefisk var de dominerende fiskefamiliene i stortareskog. Observasjoner gjort etter 2004 

viste relativt store forekomster av tangkutling og leppefisk i algemattene om sommeren, men 

svært lite annen fisk (f.eks yngel av torskefisk). Dette kan tyde på at næringstilbudet var blitt 

svekket, og kvaliteten på habitatet redusert (Moy et al. 2007).  

Beregninger gjort i sammenheng med undersøkelsene av sukkertarebestandene i 2005/06 viste 

redusert biomasse på de ulike mattene av trådformede alger, sammenlignet med tidligere 

studier av tareskog. Noe som sannsynligvis sammenfaller med redusert bentisk 

primærproduksjon og dermed redusert næringstilgang i neste trofiske ledd. Dette kan være 

årsaken til observert reduksjon i dyreliv rundt de påvirkede områdene. I tillegg til dette så det 

ut til at artene hadde skiftet dominans fra mer frittlevende, bevegelige dyr til gravende 

bunnfauna (Moy et al., 2007). Sluttrapporten for ”Sukkertareprosjektet” (Moy et al., 2008b), 

konkluderte med at antall dyr i trådalgenmattene kontra sukkertareskogen var redusert med 75 

%. En slik endring både i antall og kvalitet vil få konsekvenser oppover i næringskjedene, 

både for fisk, fugl og sjøpattedyr. En beregning basert på 20 % teoretisk energioverføring 

mellom hvert trofiske ledd (opp til tredje) i næringskjeden, viste at et tap av 250 000 tonn 

smådyr, kan omsettes til 50 000 tonn fisk (Moy et al. 2008b). 
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Et rikt samfunn av mikroalger, cyanobakterier, bakterier og andre mikroorganismer ble 

tilknyttet de tette trådalgemattene om sommeren, og noen av disse kan være toksiske. Utover 

senhøsten ble det registrert tette matter med svarte, råtnende alger, som var dekket med et 

tykt, hvitt belegg av bakterien Beggiatoa. Denne bakterien trives på grensen mellom oksiske 

og anoksiske lag, noe som kan tyde på at de råtnende algene danner anoksiske miljøer. Dette 

vil sannsynligvis ha negativ effekt på bunndyr i den perioden disse bakteriene er tilstede (Moy 

et al., 2007).  

Tareskog langs norskekysten er i tillegg viktig for CO2 - binding. Moy et al. (2008a) 

kalkulerte et estimat på at tareskog tapt i de årene tilbakegangen av S. latissima har vært kjent 

kunne bundet opp 1, 15 mill. tonn CO2.  

1.2.4. Temperatur som mulig årsaksforklaring. 

Siden den observerte nedgangen i S. latissima populasjoner langs norskekysten ble kjent, har 

det vært usikkerhet knyttet til den fulle årsakssammenhengen. Mye tyder på at nedgangen 

skyldes en kombinasjon av mange årsaker. S. latissimas sørlige utbredelses ser, som nevnt 

tidligere  ut til å falle sammen med 19 °C – sommerisotermen (Sømod, 1963), og flere 

undersøkelser tyder på eksponering for høye temperaturer (>19 ºC) over lang tid fører til 

redusert overlevelse (Bolton & Lüning, 1982; Gerard & DuBois, 1988; Gerard, 1997).  

Økte havtemperaturer som følge av klimaendringer kan ha negative konsekvenser for 

kaldtvannsarter som for eksempel S. latissima. Økte temperaturer i kombinasjon med økt 

avrenning, eutrofiering og nedslamming av havbunnen er pekt på som de mest sannsynlige 

årsakene til nedgangen i S. latissima bestandene i Skagerrak og Sør - Vestnorge (Moy et al. 

2008b).  

To hovedvanntyper dominerer langs norskekysten; Atlanterhavsvann og kystvann. 

Atlanterhavsvannet strømmer inn langs norskekysten fra Færøyene og Shetland, og har en 

middeltemperatur på 9 °C og saltholdighet på over 35 ‰. Kystvannet har saltholdighet på 

mindre enn 35 ‰ og har sitt opphav hovedsakelig fra overskuddsferskvann fra Skagerrak. En 

del av det varme og salte Atlanterhavsvannet strømmer nordover, mens en mindre del følger 

kysten sørover og inn i den sørlige Nordsjøen (Sætre, 1973). Her blandes det med kystvannet, 

og føres oppover langs norskekysten. Denne kyststrømmen tilføres omkring 400 km³ 

ferskvann fra Norge pr. år (Tollan, 1968 i Sætre, 1973). Videre nordover  vil kystvannet 
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blande seg med det saltere Atlanterhavsvannet, noe som fører til at man får økt saltholdighet 

desto lenger nord man kommer. Blandingen mellom Kystvann og Atlanterhavsvann fører 

også til at forskjellen mellom temperatur og saltholdighet i overflatelaget og dypere lag blir 

mindre desto lenger nord man kommer. Dette er med på å forhindre isdannelse i Nord – 

Norge om vinteren (Sætre, 1973). På samme måte fungerer kyststrømmen ved at den sender 

kjøligere vann oppover Norskekysten om sommeren, slik at desto lenger nord, man kommer 

desto lavere blir sommertemperaturene (Sætre, 1973). 

Temperaturdata for store deler av kysten er gode og går lang tid tilbake. Data fra 

målestasjoner langs kysten av Sør- og Sør- Vestlandet går tilbake til 1930 på enkelte 

stasjoner, fra satellittdata av havoverflatetemperatur fra perioden1985-2004 er gjort 

tilgjengelig på oppdrag fra (tidligere) SFT, og fra Havforskningistituttets termograftjeneste på 

Hurtigruten MS Trollfjord og MS Vesterålen hvor det finnes data så langt tilbake som 1936, 

og strekker seg fra Rogaland til Finnmark (Aure & Strand, 2001).  

Analyser av vanntemperaturer målt på den Svenske vestkysten, på Sørlands- og 

Vestlandskysten viser en klar trend, med stigende temperaturer på alle målestasjoner siden 

1960. Siden 1997 har gjennomsnittstemperaturen på stasjonen i Flødevigen, Arendal på 1 og 

19 m dyp for både august og september, i de fleste år, vært høyere enn det som er optimalt for 

vekst av sukkertare. Langtidseksponering for subletale temperaturer vil kunne svekke algens 

reproduksjonsevne, konkurranseegenskaper og øke sårbarheten overfor andre 

miljøpåvirkninger (Moy & Stålnacke, 2007).  
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Figur 5. Grafisk fremstilling av sommertemperaturer målt på 1m dyp, ved Flødevigen 

forskningstasjon, fra 1960 – 2007. Viser antall målte dager med over 19 °C (Figur: 

Havforskningsinstituttet. Moy et al. 2008b). 

En geografisk sammenligning viser at sommertemperaturene i sjøen avtok fra øst mot vest, 

men perioden 1980-2006 var det generelt hyppige frekvenser av høye sommertemperaturer på 

alle målestasjonene, og spesielt mellom juni og september i årene 1997, 2002 og 2006. I disse 

årene ble det registrert temperaturer på 19 °C eller høyere i henholdsvis 58, 36 og 45 dager i 

Flødevigen (se figur 5). I tillegg har det vært registrert dager med over 22,0 °C på samme 

stedet i disse tidsperiodene. Dette kan muligens ha hatt direkte dødelig effekt på sukkertaren. 

Analyser gjort av Havforskningsinstituttets termograftjenestes data fra Sogn og Fjordane – 

Sør Trøndelag, 1984 – 2006, viser en økning i overflatetemperaturen for august måned på ca 2 

ºC. Også her kom ekstremårene 1997, 2002 og 2006 klart frem av dataene. Høy sjøtemperatur 

er den enkeltfaktor som mest sannsynlig kan ha utløst en regional sukkertaredød i 1997 og de 

varme årene 2002 og 2006 kan sannsynlig ha forårsaket bestandsreduksjoner (Moy & 

Stålnacke, 2007). 



 

20	  

	  

 

   

   

   

Figur 6. Viser gjennomsnittelig overflatetemperatur i Nordsjøen i august mellom 2001 og 

2009. Den mørkeste røde fargen avbildet i denne figuren 20 ºC, og denne dukker opp på små 

områder langs norskekysten i Skagerrak i 2004 og i 2006. 
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Figur 6 viser tydelig at gjennomsnitttelig sommertemperatur varierer fra år til år. 

Gjennomsnittstemperaturen i august 2002 var mellom 19 ºC og 20 ºC i Skagerrak, og 19 ºC 

langt oppover på vestlandet. 2003 og 2004 var ikke fullt så varme, men 

gjennomsnittstemperaturen lå fortsatt mellom 18 ºC  og 19 ºC i august disse årene.  

1.2.5. Økotyper. 

En arts mulighet til å vokse over store geografiske områder, og under varierende klimatiske 

forhold og habitater avhenger av to mekanismer: økotypisk differensiering og fenotypisk 

plastisitet. Økotypisk differensiering er genetisk variasjon mellom populasjoner av samme art, 

som er et resultat av tilpasning til forskjellige miljø (Turesson, 1922 i Gerard, 1988). 

Fenotypisk plastisitet er akklimatisering for en individuell genotype til forskjellige miljø 

(Gerard, 1988).  

Det er stor variasjon i morfologiske trekk hos S. latissima. Som nevnt tidligere finnes det to 

morfologiske typer i Europa, med undulert eller glatt lamina. Flere hybridiseringsforsøk har 

vært foretatt for forskjellige morfologiske former i Nord Atlanteren, og disse har vist at det er 

høy interfertilitet (de forskjellige artene kan krysses og få forplantningsdyktig avkom) mellom 

dem.  Både krysninger innen S. latissima fra forskjellige områder, og mellom forskjellige 

arter innen tidligere ”Simplices” og ”Digitatae”, og mellom disse tidligere undergruppene har 

det vært vist vellykkede resultater (Bartsch, 2008). Lüning (1975) krysset undulerte og glatte 

individer av S. latissima fra henholdsvis Helgoland i Nordsjøen, og Isle of Man fra Irskesjøen, 

og fikk frem undulerte sporofytter med normal vekst og utvikling. Han konkluderte med at 

laminas morfologi var genetisk betinget og at den undulerte formen dominerte over den glatte 

(Lüning, 1975). De undulerte formene fra S. latissima og S. longicruris fra Irskesjøen, og 

Canada, ble også krysset med den glatte varianten fra Helgoland, med de samme resultatene 

(Lüning et al., 1978; Bolton et al., 1983). McDevit & Saunders (2010) viste ved hjelp av 

genetisk analyser at S. latissima og S. longicruris tilhører samme artskomplekset (se 1.1.1). 

Funado (1980) viste resultater med fertilt avkom i krysningsforsøk med enkelt-bladede taxa i 

Nord-Stillehavet (S. angustata[(Kjellman) Lane, Mayes, Druehl et Saunders 2006], S. 

diabolica [(Miyabe) Lane, Mayes, Druehl et Saunders 2006], S. japonica [(Areschoug) Lane, 

Mayes, Druehl et Saunders 2006] S. religiosa [(Miyabe) Lane, Mayes, Druehl et Saunders 

2006] and S. ochotensis[(Miyabe) Lane, Mayes, Druehl et Saunders 2006]), og Bolton et al. 

(1983) klarte å generere fertilt avkom fra krysninger mellom S. latissima fra Nordøst-



 

22	  

	  

Stillehavet og Atlanterhavet, S. longicruris fra Atlanterhavet og S. ochotensis fra Japan. For 

Nordøst-Atlantisk L. digitatae [(Hudson) Lamouroux, 1813], L. hyperborea og L. ochroleuca 

[Bachelot de la Pylaie, 1824], krysset med L. setchellii [Silva 1957] og S. 

groenlandica[(Rosenvinge) Lane, Mayes, Druehl et Saunders 2006] (senere identifisert som 

Saccharina bongardiana [(Postels & Reprecht) Selivanova, Zhigadlova & G.I. Hansen 2007], en egen 

art tidligere trodd å være S. groenlandica fra Kamchatka-området) fra Nordøst-Stillehavet ble det 

ikke dannet levedyktige sporofytter, men Vest og Øst Atlantiske isolater av L. digitata 

hybridiserte, og produserte sporofytter helt opp til F3 generasjon, noe som kan tyde på et 

fjernere slektskap mellom Stillehavs-arter og Atlanterhavs-arter (tom Dieck, 1992). En 

hypotese delvis støttet av molekylære funn (McDevit & Saunders, 2010) (se 1.1.1.). Flere 

krysningsforsøk som dette viste at innen arter med forskjellig geografisk utbredelse og 

mellom ulike arter finnes det delvis interfertilitet innenfor både Laminaria og Saccharina 

(Lüning, 1975; Lüning 1978; Funado, 1980; Bolton et al. 1983; tom Dieck, 1992).  

Unduleringer i lamina er i følge Gerard, 1987 vist å være en tilpasning til mekanisk stress. En 

annen tilpasning til stress er vist av Parke (1948) hvor alger funnet ved eksponerte lokaliteter 

hadde smalere lamina i forhold til høyde, enn de funnet ved beskyttede lokaliteter. Senere 

studier viste at populasjoner på beskyttede lokaliteter uten bølgeaktivitet førte til brede og 

ikke-digitate lamina hos L. hyperborea, en morfotype tidligere beskrevet som L. cucullata 

[(Le Jolis) , Foslie, 1883] (Kain, 1979). Klinger og Wreede (1988) fant i sine studier av L. 

setchelllii at sporofyttene i samme årsklasse fra eksponerte lokaliteter hadde lenger og tykkere 

stipes enn de på mer beskyttede lokaliteter. Dette var til forskjell fra rapporter fra Østlige 

Canada hvor stipes var lenger på beskyttede lokaliteter (Chapman, 1973; Gerard & Mann, 

1979).  

På samme måte som det finnes forskjellige morfologiske former av arten, finnes det også 

fysiologiske forskjeller. Gerard og DuBois (1988) utførte en undersøkelse der S. latissima fra 

New York og Maine ble testet for temperaturtoleranse og vekst i laboratorium under 

kontrollerte temperaturer. New York populasjonen som eksponeres for temperaturer over 20 

ºC i sommer månedene, og Maine populasjonen som sjeldent eksponeres for temperaturer 

over 17 °C, viste stor forskjell i vekst og overlevelse på høyere temperaturer. Ved 20 °C 

overlevde over 90 % av NY plantene i 6 uker, mens 100 % av ME plantene døde innen 3 

uker. Ved 8 º, 15 º og 18° viste både NY og ME planter høy overlevelse (>50 %) og ved 24 

°C viste begge 100 % dødelighet etter 3 dager. Tendensene var de samme for vekst. 
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Resultatene kan støtte en hypotese om genetisk tilpasning til temperaturtoleranse hos sørlige 

utbredelser av S. latissima som eksponeres mot ekstreme sommertemperaturer (Gerard & 

DuBois, 1988). En lignende observasjon ble gjort av Lüning (1978), som nevnte i diskusjonen 

at den glatte lamina formen av S. latissima fra Helgoland, tålte sommertemperaturer over 18 

ºC, mens den undulerte formen fra Nova Scotia døde ved temperaturer over 16 °C. En 

undersøkelse gjort med S. japonica fra 4 forskjellig områder viste at sporofytter fra den 

sørligste utbredelsen langs kysten av Kina, viste seg å tåle høye temperaturer bedre enn de 

nordlige bestandene (Liu & Pang, 2010).  

Müller et al. (2008) fant at det var forskjell mellom antall spirte zoosporer av S. latissima fra 

Helgoland og Svalbard over et temperatursprang mellom 2 °C  til 18 °C. Mens 85 – 92 % av 

zoosporene fra Helgoland (Nordsjøen) spirte over hele temperaturspranget, skjedde dette kun 

hos 8 – 35 % av algene fra Svalbard (Arktis) mellom 2 °C  og 12 °C. Ved 18 °C spirte ingen 

av zoosporene fra Svalbard.  

1.2.6. Målsetning med oppgaven. 

På bakgrunn av den observerte nedgangen i Sukkertarebestandene langs kysten av Skagerrak, 

og de fremlagte hypotesene om temperaturpåvirkning på adulte sporofytter er det intressant å 

se på temperaturpåvirkning også på juvenile stadier. Flere forsøk har vist responser til økende 

temperatur for flere faser av livssyklus hos S.  latissima (Bolton & Lüning, 1982; Gerard & 

DuBois, 1988; Davison et al. 1991; Gerard 1997).  

Sukkertaren på Vestlandet og i Nord-Norge vil på grunn av Atlanterhavsvannet ikke bli 

eksponert for like høye sommertemperaturer som sukkertaren i Skagerrak, og heller ikke for 

like store sesongvariasjoner som bestanden i Skagerrak (Sætre, 1973). Det kan på bakgrunn 

av undersøkelser gjort på vestsiden av Atlanterhavet med S. latissima, og i Stillehavet for  S. 

japonica, (Gerard & DuBoise, 1988; Liu & Pang 2010) være grunn til å anta at Vestlands – og 

populasjoner fra Nord –Norge er mer følsomme for høye temperaturer, enn populasjoner i 

Skagerrak, som trolig er mer adaptert for høye sommertemperaturer.  

Målsetningen med denne oppgaven er å se på responser for overlevelse og vekst hos juvenile 

sporofytter eksponert for temperaturer mellom 6 –  24 °C. Det ble foretatt 3(4) forsøk med 

materiale fra 4 forskjellige lokaliteter langs norskekysten (Drøbak (Oslofjorden), Grimstad 

(Skagerrak), Bergen (Vestlandet) og Tromsø (Nord-Norge)). En del av målsetningen består i å 
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undersøke om det finnes forskjeller mellom lokalitetene, spesielt mellom den nordlige og de 

sørlige bestanden.  

Forsøk A (vekst): H0 – man vil ikke se noen forskjell i vekst mellom sporofytter fra Drøbak, 

utsatt for temperaturer mellom 6 – 20 °C. 

Forsøk B og C (overlevelse og vekst): H0 – man vil ikke se noen forskjell i overlevelse, 

kondisjon eller vekst mellom sporofytter fra Bergen, Grimstad og Tromsø utsatt for 

temperaturer mellom 12 –  24 °C. Videre antar hypotesen at det ikke er forskjellige respons på 

temperatur mellom de 3 lokalitetene. 

Forsøk D (sporofyttproduksjon): H0 – man vil ikke se noen forskjell mellom antall sporofytter 

produsert fra Bergen, Drøbak, Grimstad og Tromsø når dyrket på temperaturer mellom 6 –  20 

°C. Videre antar hypotesen at det ikke er forskjellig respons på temperaturøkning mellom de 4 

lokalitetene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25	  

	  

2. MATERIALER OG METODER. 

2.1 Generelle opplysninger. 

Alle laboratorieeksperimenter ble utført ved Program for Marin Biologi, Biologisk institutt 

ved Universitetet i Oslos laboratoriefasiliteter.  

2.1.1 Algemateriale. 

Fertilt materiale ble samlet inn fra relativt beskyttede omårder ved fire forskjellige lokaliteter 

langs norskekysten i løpet av høsten/vinteren 2007/2008 (Guri S. Andersen pers. med.). Ved 

Drøbaksundet i Oslofjorden utenfor Drøbak, i Groosefjorden ved Grimstad, ved Espegrend i 

Raunefjorden utenfor Bergen, og i Sandnessundet utenfor Tromsø. Heretter går sporofyttene 

fra de forskjellige lokalitetene under navnene til de respektive nærliggende byene. 

Laminabiter med fertile områder vaskes i ferskvann for å fjerne eventuelle epifytter, og 

skylles tilslutt i saltvann. Deretter pakkes bitene inn i gjennomfuktet avispapir el. l, og 

pakkene med disse legges kjølig i en plastpose ved 6 °C over natten. De fertile laminabitene 

klippes så i enda mindre biter, og legges i petriskåler med medium. Disse settes på 6 ºC, 

og/eller 12 °C i hvitt lys. Etter mellom 1 og 3 timer vil sporulering inntreffe og dette kan ofte 

sees som en ”brun sky” fra kanten av laminabitene. Svermere fra denne sporuleringen kan 

pipeteres over, i små mengder til egne petriskåler med medium. I dette tilfellet ble disse 

petriskålene deretter satt i et skap med rødt lys for at gametofyttene skulle vokse vegetativt. 

Etter noen uker i rødt lys er gametofyttene store nok til å skilles, og det ble skilt ut hunnlige 

og hannlige gametofytter, som ble isolert i egne skåler. Disse skålene med hunn- og 

hanngametofytter ble satt tilbake i rødt lys og dannet etter hvert tette og kraftige filamenter 

(Stephen et al., 1971; Futsæter & Rueness, 1985). Disse prosessene ble i denne oppgaven 

utført av Stein Fredriksen og Guri Sogn Andersen. 

2.1.2 Befruktning og etablering av sporofytter. 

For å indusere befruktning ble 1 hunnlig og 4 hannlige gametofytter forsiktig fragmentert opp 

ved hjelp av en elektronisk morter. Deretter ble 3-4 dråper av denne gametofytt-suspensjonen 

dryppet med en dråpeteller ned i små petriskåler med 20 ml IMR ½ (30 ‰) medium . 

Sterilfiltrert IMR½ (30 ‰) medium ble brukt i alle kulturene (Eppley et al. 1967). Skålene ble 
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merket med dato og navn, og satt på 6 ºC, på hvit bakgrunn, med dag-/nattlengde 16:8. 

Skålene ble her stående på 6 °C, med lysintensitet ca 4 – 6 µmol m¯² s¯¹, i minimum 4 uker til 

de ble store nok til å kunne brukes i forsøkene, dvs. at man tydelig kunne se de på minste 

forstørrelse (0,75) i lupe, ca 1 mm lange. Videre ble de satt til akklimatisering på 12 ºC og 17 

ºC i varierende tidsrom, og lysforhold mellom 7 – 10 µmol m¯² s¯¹.  Alle lysforholdene ble 

målt med et lysmålingsinstrument (LI-COR, LI-250A, Light-Meter) med en tilkoblet sensor 

(LI-COR QUANTUM – Q 40126).   

2.1.3 Boblekulturer. 

I noen tilfeller ble de oppdyrkede sporofyttene overført til en 1L stor kolbe, og koblet til en 

akvariepumpe med luftrenser, med en plastslange og et glassrør som en stakk ned i kolben. 

Åpningen på kolben ble lukket med en bit aluminiumsfolie rundt glassrøret. Akvariepumpen 

pumpet luft ned i kolben og gav omrøring i vannet. Dette for å sikre maksimal utnyttelse av 

næringen i mediet, gi større CO2/O2 – tilgang, og dermed gi bedre vekstvilkår og raskere 

vekst for sporofyttene. For enkelthets skyld kalles dette for en boblekultur videre i oppgaven, 

og denne ble brukt kun for sporofytter brukt i forsøk A.  

2.1.4 Gradientbord. 

Gradientbordet som ble brukt i alle forsøkene fungerer ved at det blir dannet en 

temperaturgradient, fra lavere til høyere temperatur over bordplatene. Slik er det mulig å 

dyrke frem sporofytter under like lysforhold, men eksponert for mange forskjellige 

temperaturer. Det er et bord bygget opp av varmeledende aluminiumsplater, med isolerende 

isopor rundt, som er koblet til et varmtvanns- og et kaldtvannskar, og en elektronisk 

pumpefunksjon. Det renner vann gjennom rør i aluminiumsplatene, og ut i rør som er koblet 

tilbake til karene. Vannet i varmtvannskaret er varmet opp av et elektrisk varmeelement, mens 

kaldtvannkaret er kjølt ned av et elektrisk kjøleelement. Karet med varmtvann er koblet til på 

den ene langsiden av bordet, mens karet med kaldtvann er koblet til på den andre langsiden. 

Med varmtvann på den ene siden og kaldtvann på den andre, dannes en temperaturgradient 

som går fra den ene langsiden av bordet til den andre. Temperaturen kan kun reguleres ved 

hjelp av varmeelementet i varmtvannstanken, og ikke på selve bordet. Dette gir en noe upresis 

temperaturregulering, men det gir en brukbar gradient på ca 1 ºC per 5-6 cm langs bredden av 

bordet. 2 av 3 aluminiumsplater på bordet var i bruk under forsøkene, og hver av disse har 
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plass til ca 9x9 av de små petriskåler. Bordet blir belyst av 2 OSRAM L36W 1950 lysrør med 

hvitt fluoriserende lys. 

 

Figur 7. Sjematisk tegning av gradientbordent. To kar som produserer varmt og kaldt vann er 

koblet til bordet av varmeledende materiale. Slik dannes en temperaturgradient på tvers av 

bordplatene. (Obs: tegningen er noe upresis, da aluminiumsplatene i bordet er rektangulære). 

Rommet hvor gradientbordet er lokalisert har en lufttemperatur på 17 °C.  
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2.2. Forsøk A – Lengdevekstforsøk med unge sporofytter av Saccharina latissima fra 

Drøbak. 

Formålet med dette forsøket var å se på vekst hos mikroskopiske sporofytter av S. latissima 

fra Drøbak.  

Sporofytter fra Drøbak, dyrket i petriskåler ved 6 ºC, lysintensitet mellom 4 – 5 µmol m¯² s¯¹, 

ble etter 48 dager overført til en boblekultur og satt ved 12 ºC med lysintensitet 5 – 7 µmol 

m¯² s¯¹.  

Etter 78 dager i boblekultur ble det plukket ut 18 levende sporofytter uten flekker av dødt 

cellevev på tallus, som ble kuttet ned til 1cm fra basis. Lengden av rhizoidene var ikke med i 

lengdeberegning. Deretter ble en og en sporofytt lagt i hver sin 50 mm (diameter) petriskål 

med 20 ml IMR ½ medium. 3 replikater i nummererte skåler ble satt på hver temperatur på et 

gradientbord og i klimarom, på henholdsvis ca 6 °C, 12 °C, 14 ºC, 16 °C, 18 ºC og 20 ºC, 

lysforholdene 13 – 15 µmol m¯² s¯¹.  Alle skålene stod på grå bakgrunn, fra ferdig 

akklimatisering, og gjennom hele forsøksperioden. Alt mediet i alle skålene ble skiftet ut en 

gang i uken, med medium som hadde stått på de samme temperaturene, for å unngå 

temperaturforskjeller ved medieskifte. I tillegg ble skålene beveget på hver dag for å gi 

sporofyttene omrøring og mest mulig tilgang på næringsstoffene. Temperaturen ble målt med 

et digitalt termometer, (VWR-NA 82021-152 EU 609-0908). Termometeret ble holdt i 

skålene 10 sekunder etter at den viste temperaturen hadde stabilisert seg på displayet (dette 

var standard i alle forsøkene). 

Etter endt forsøkstid, på 27 dager ble alle individene målt ved hjelp av to objektglass og et 

millimeterpapir, og total vekst ble regnet ut i Excel, (Microsoft Office Excel 2007) ved å 

trekke 1cm fra sluttresultatet.  

Saltholdigheten ved avslutning av forsøket ble målt med et ATAGO hand refractometer 

S/Mill-E (0 – 100 ‰).  

2.3. Forsøk B og C - Vekst/overlevelsesforsøk med unge sporofytter av Saccharina 

latissima fra tre forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 
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Formålet med disse forsøkene var å se på overlevelse og vekst i forhold til temperatur, hos 

mikroskopiske sporofytter av S. latissima fra forskjellige lokaliteter langs norskekysten.  

Det ble utført to forsøk, med nesten samme fremgangsmåte. Disse behandles derfor sammen i 

dette avsnittet. Der hvor metodene er forskjellige blir det spesifisert om det gjelder forsøk B 

eller C. 

Omtrent like store sporofytter fra Grimstad, Bergen og Tromsø ble plukket ut. Sporofyttene 

fra forsøk B ble sådd i juli 2009, og sporofyttene fra forsøk C, ble sådd i januar 2010 (metode 

beskrevet i 2.1.2), i ca 200 ml skåler. 162 små petriskåler ble fylt med 20 ml IMR½ medium. 

54 ca like store sporofytter fra henholdsvis Grimstad, Bergen og Tromsø, dyrket i klimarom 

med 6 ºC i lysforhold 5 – 6 µmol m¯² s¯¹, ble lagt en og en i hver sin petriskål. Deretter ble de 

satt til akklimatisering på 12 ºC ved lysforhold 5 - 7 µmol m¯² s¯¹ i tre dager. Videre ble de 

satt på 17 ºC ved lysforhold 5 - 7 µmol s¯¹ m¯², i en dag for videre å bli satt utover 

gradientbordet på sine respektive temperaturer. På gradientbordet var lysforholdene mellom 9 

– 12 µmol s¯¹ m¯². 3 replikater fra hver lokalitet ble satt på 9 temperaturer på 2 bordplater på 

gradientbordet. 

I forsøk B ble 5ml av mediet byttet en gang i uken. Alle skålene ble beveget på en gang per 

dag både i forsøk B og C, slik at sporofyttene skulle få tilgang til all næringen i mediet, og 

kondensen skulle falle tilbake i mediet, slik at saltholdigheten ikke økte som følge av 

fordampning. Det viste seg imidlertid etter at forsøk B var unnagjort at dette ikke var nok til å 

unngå økt saltholdighet. Dermed ble det i forsøk C byttet 5ml av mediet 2 – 3 ganger i uken, 

og alt mediet ble byttet dersom det ble oppdaget forhøyet saltholdighet, ved målinger 1 gang i 

uken. I forbindelse med mediebytte ble sporofyttens overlevelsesstatus notert. Sporofyttene 

ble ansett som døde når over 50 % av thallus og den delen av lamina hvor meristemet er 

lokalisert var fargeløst. Etter at de første radene ble konstatert døde, ble skålene flyttet på slik 

at de hadde en tilfeldig plassering på den raden de sto på, for å unngå at individene på høyre 

siden skulle ha høyere eller lavere temperatur enn de på venstre side av de to bordplatene. 

Temperaturen ble målt 3 ganger i løpet av forsøkstiden (se detaljer om termometer i 2.2).  

Etter 55 dager på gradientbordet ble forsøkene avsluttet. De gjenlevende sporofyttene ble tatt 

bilder av i en stereolupe (NIKON SMZ-U, Sendai 1:10 zoom), med et kamera (NIKON 
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microflex FX DS-5M), koblet til en DS-L1 NIKON digital sight og DELL PC-skjerm, for å 

måle areal av sporofyttene. 

Bildene av sporofyttene ble sortert og arealet ble målt ved hjelp av 

bildebehandlingsprogrammet Image J. 

 

2.4. Forsøk D – Utvikling av sporofytter ved varierende temperaturer, for Saccharina 

latissima fra fire forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 

Formålet med dette forsøket var å se på produksjon av sporofytter fra en 

gametofyttgenerasjon for fire forskjellige lokaliteter langs norskekysten.  

2 hanngametofytter og 1 hunngametofytt fra fire forskjellige lokaliteter (Bergen, Drøbak, 

Grimstad og Tromsø) ble forsiktig fragmentert i hver sin omgang i en elektronisk morter. 5 

dråper av suspensjonen pr lokalitet ble dryppet i petriskåler med IMR ½ medium. 3 skåler pr. 

lokalitet ble satt ved 6 ºC, lysintensitet 4 – 6 µmol m¯² s¯¹. 6 skåler ble satt ved 12 °C, 

lysintensitet 5 – 8 µmol m¯² s¯¹. Og 6 skåler ble satt ved 17 ºC, 9 – 12 µmol m¯² s¯¹. Slik ble 

de stående til akklimatisering i ca 1 uke. De tre skålene pr. lokalitet ved 6 °C ble stående, og 3 

skåler ved 12 ºC ble stående. De neste 3 skålene som hadde stått til akklimatisering ved 12 °C 

ble flyttet til 15 ºC. 3 av skålene som hadde stått ved 17 °C ble flyttet til 18 ºC og de 3 siste 

ble flyttet til 20 °C. 

Gradientbordet ble benyttet for algene som stod på 15 ºC, 18 ºC og 20 ºC. Temperaturene her 

ble målt to ganger og flyttet etter hvor det var nærmest de beskrevne temperaturene. Det er 

imidlertid grunn til å tro at temperaturene har variert noe i forhold til utgangspunktet. I 

forhold til de andre målingene blir det gått ut i fra at temperaturene varierte med ca ±1 °C.  

Forsøket foregikk over 2 uker, og ved avslutning ble antall sporofytter i hver skål talt i lupe, 

og benevnt som antall sporofytter pr. 1,2 cm². I tillegg ble det tatt bilder av hver skål.  

2.5 Resultatbehandling og statistikk. 

De resulterende datasettene fra alle forsøkene ble behandlet i statistikk programmet R, versjon 

2.11.0 (2010-04-22). 
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2.5.1. Modeller og kriterier for modellseleksjon. 

For statistisk modellering ble det brukt GLM (Generalized Linear Models) og LM (generell 

lineær modell) (se Crawley 2007). Disse tester lineære sammenhenger mellom en respons og 

en prediktorvariabel, og forskjellen mellom dem er linkfunksjonene knyttet til GLM (f. eks 

Binomisk, Poisson). En Poisson fordeling er en diskret sannsynlighetsfordeling som utrykker 

sannsynlighet for at et antall hendelser skjer i løpet av en gitt tidsperiode, og disse hendelsene 

skjer i en viss gjennomsnittelig rate uavhengig av når hendelsen inntraff sist. En binomial 

fordeling er en diskret sannsynlighetsfordeling av antallet suksesser i en sekvens av n 

uavhengige ja/nei – hendelser (Crawley, 2007). 

Ved statistisk modellseleksjon ble AIC (Akaike Information Criterion) og BIC (Bayesian 

Information Criterion) lagt til grunn for valget av modell. 

AIC er et relativt mål på hvor godt en statistisk modell er tilpasset et datasett.  AIC-verdien 

sier noe om hvor mye av informasjonen i datasettet som går tapt når en modell skal beskrive 

realiteten. Derfor er modellen med lavest AIC regnet som den best tilpassede modellen 

(Crawley, 2007). BIC som er en forkortelse for Bayesian information criterion er nært 

beslektet med AIC (Schwarz, 1978). Fordelen med BIC er at den ”straffer” modeller med 

høyt antall parametre for dermed å redusere faren for ”overfitting”. Modellseleksjon basert på 

BIC gir mer kompakte modeller, spesielt i større datasett. AIC/BIC gir et relativt tall som kan 

ha begge fortegn. Desto lavere tallet er, desto bedre passer modellen til datasettet.  

AIC ble mest vektlagt ved modellseleksjon, siden datasettene ikke inneholdt mange 

uavhengige variabler. BIC ble i alle forsøkene testet for å fastslå modellenes tilpasning til 

datasettet.  

2.5.2 Forsøk A – Lengdevekstforsøk med unge sporofytter av Saccharina latissima fra 

Drøbak. 

Vekstresponsen hos unge sporofytter av S. latissima fra Drøbak ble analysert ved hjelp av 

GLM (Generalized linear model). Dataene var ikke normalfordelte, og ble transformert med 

4. rot før GLM ble utført. Modellseleksjon basert på kriteriene AIC og BIC ble utført.  
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Ut i fra den resulterende figuren kunne det se ut som en mulig unimodal respons. Denne typen 

respons vil ikke bli plukket opp av en GLM og det ble derfor i tillegg besluttet å teste 

forskjellene mellom de forskjellige gruppene ved hjelp av en kombinasjon av ANOVA og 

Tukey HSD. En Tukey HSD-test ble foretatt for å kunne gjøre multiple sammenligninger av 

gruppene i en operasjon (Crawley, 2007). 

Signifikansnivået i analysen av parametere ble satt til α = 0,05. 

2.5.3. Forsøk B og C - Vekst/overlevelsesforsøk med unge sporofytter av Saccharina latissima 

fra tre forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 

Av forsøk B og C, var det kun forsøk C som ble tatt med i resultatene (se forklaring i 

resultatdelen).  

I dette forsøket  ble det testet for overlevelse, overlevelsestid, kondisjon, vekst, og form. Alle 

disse responsvariablene hadde egne egenskaper som måtte tas hensyn til med valg av 

statistiske metoder.    

For overlevelse, kondisjon og form hvor responsen falt under en av to kategorier (levende 

eller død, god eller dårlig, normal eller deformert), ble det bygget en GLM med binomisk 

fordeling. Stegvis  modellseleksjon ble foretatt på bakgrunn av AIC og BIC-verdier. 

Resultatene tolkes som sannsynlighet for en gitt respons ved påvirkning av en eller flere gitte 

variabler. 

For overlevelsestid ble det bygget en GLM-modell av Poisson familie. Også her ble det 

foretatt stegvis modellseleksjon basert på AIC/BIC (se 2.5.1.). Overlevelsestid er målt i uker. 

Vekst (arealøkning) er en kontinuerlig variabel. Dataene var ikke normalfordelte og ble 

transformert ved hjelp av 4.rot. For analyse av vekstrespons ble det bygget en LM modell. 

Modellseleksjonen ble foretatt stegvis og basert på AIC/BIC (se 2.5.1.).   

Signifikansnivået i analysene av parametere ble satt til α = 0,05. 

2.5.4. Forsøk D – Utvikling av sporofytter ved varierende temperaturer, for Saccharina 

latissima fra fire forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 
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I dette forsøket var de resulterende dataene antall. Dataene innenfor hver temperatur og pr 

lokalitet var nært normalfordelte, designet var balansert, og en ANOVA ble derfor funnet 

passende for analyse av forskjeller mellom temperaturene. Antallet sporofytter produsert for 

hver temperatur og for hver av de 4 lokalitetene ble testet, for å  detektere påvirkninger på 

antall ved stigende temperatur. For multiple sammenligninger mellom grupper ble det utført 

en Tukey HSD.  

Signifikansnivået i analysene av parametere ble satt til α = 0,05. 

3. RESULTATER 

3.1. Forsøk A – Lengdevekstforsøk med unge sporofytter av Saccharina latissima fra 

Drøbak 

I dette forsøket ble vekstrespons hos individer fra Drøbak undersøkt etter 58 dager ved relativt 

konstante temperaturer. I alt ble 18 individer undersøkt. 

Tabell 1. Oversikt over målte temperaturer, standard avvik, og saltholdighet (‰) per 

temperaturstasjon. Det ble kun foretatt 2 temperaturmålinger i løpet av forsøksperioden. 

Stasjon Temp.max i ºC Temp.min i ºC Temp.gj.sn i ºC St.avvik  ‰ 
6 6,0 6,0 6,0 0 30 
12 12,0 12,0 12,0 0 30 
14 14,8 14,4 14,6 0,3 33 
16 16,9 16,5 16,7 0,3 33 
18 18,3 18,1 18,2 0,1 35 
20 20,5 19,8 20,15 0,5 35 
 

Temperaturen viste seg å variere noe. Saltholdighet ble målt ved avslutning av forsøket (se 

tabell 1). 



 

34	  

	  

Figur 8. Lengdevekst i cm plottet mot 6 temperaturstasjoner. Punktene i plottet representerer 

de 3 individene. (På 20 ºC-stasjonen overlapper 2 av punktene hverandre.) 

Variasjonen i vekst mellom individene med samme temperaturbehandling er stor. Man kan på 

bakgrunnen av resultatene i dette forsøket ikke si noe generelt om optimal temperatur for 

vekst. Det en imidlertid kan legge merke til er at maksimumsveksten (hos sporofytten med 

størst lengdevekst) ser ut til å avta etter 18 ºC. Vekstresponsen hos sporofyttene er noe 

dårligere ved 20 ºC enn ved lavere temperaturer (se figur 8).  

Overlevelsen hos disse algene var på 100 %. Det ble ikke notert kondisjon.  

På grunn av den observerte temperaturvariasjonen i løpet av forsøksperioden, ble det avgjort å 

skille mellom maksimums-, minimums- og gjennomsnittstemperatur i statistikken. I tillegg 

ble standardavviket beregnet (beskriver variasjon fra gjennomsnittstemperaturen).  

Med signifikansnivå (P-verdi) < 0,05 var ingen av miljøvariablene signifikante.  

Det ble dermed besluttet å teste forskjellene mellom de forskjellige gruppene ved hjelp av en 

kombinasjon av ANOVA og Tukey HSD. En Tukey HSD-test ble foretatt for å kunne gjøre 

multiple sammenligninger av gruppene i en operasjon (Crawley, 2007). Ingen av disse viste 

signifikante forskjeller mellom gruppene. 
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Selv om veksten ved 20 ºC av figur 8 ser ut til å være noe dårligere ut enn for de andre 

temperaturene, blir en evt sammenheng ikke støttet av de statistiske analysene. H0 kan på 

bakgrunn av dette resultatet ikke forkastes. 

3.2. Forsøk B og C - Vekst/overlevelsesforsøk med unge sporofytter av Saccharina 

latissima fra tre forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 

Forsøk B og C var to nesten like forsøk hvor individer fra tre forskjellige lokaliteter (Bergen, 

Grimstad og Tromsø), ble eksponert for temperaturer mellom 12 ºC og 24 °C, over en periode 

på 55 dager. Ved avslutning av forsøkene ble overlevelse, overlevelsestid, kondisjon, form og 

vekst registrert. 

3.2.1. Temperaturvariasjoner. 

Temperaturene ble målt tre ganger i løpet av hver forsøksperiode, og på høyre og venstre side 

av hver bordplate. Målingene viste at temperaturene varierte en del. Størst var variasjonen 

mellom bordplatene, men også mellom høyre og venstre side av hver bordplate var det 

forskjeller. Dette var spesielt tydelig i forsøk B. Sannsynligvis var dette et resultat av at rørene 

i gradientbordet var tilstoppet under den første forsøksperioden, slik at 

vanngjennomstrømningen ble dårlig mellom de to bordplatene. Dermed ble temperaturen 

høyere på bordplate 1 enn på bordplate 2. I følge temperaturmålingene så det ut til at 

temperaturen på bordplate 2 sank ytterligere etter hvert som tiden gikk, noe som kan tyde på 

at rørene ble mer og mer tilstoppet etter hvert. En sammenligning av de forskjellige 

temperaturene som ble målt i de to forsøkene viser, at variasjonen i forsøk B var mye større 

enn variasjonen i forsøk C (vedlegg 2 og 3). 

I alle temperaturplott er forsøk B navngitt som forsøk 1, og forsøk C navngitt som forsøk 2. 

Temperatur er plottet mot rad. 
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Figur 9. Plot som viser sammenslått temperaturvariasjon (fra to bord) over de 9 radene, for 

henholdsvis forsøk B og forsøk C 

Av figur 9 kan man se at variasjon mellom temperaturene i forsøk B (forsøk 1, i figur 9) er 

store, spesielt på de 3 øverste radene. For maksimumstemperatur ble det målt forskjeller på 

over 5 ºC på rad 1. På rad 1 til rad 6, kunne maksimumstemperaturen variere mellom 5,3 ºC 

og 2 ºC for de ulike målingene. I forsøk C (forsøk 2, i figur 9) var forskjellen mindre, og fra 

og med rad 4, var temperaturvariasjonen minimal.  

For å se forskjellene mellom de to bordplatene (i plottene navngitt som bord 1 og bord 2) i 

forsøk B, ble temperatur plottet mot rad for begge bordplatene (forsøk 1 = forsøk B). 
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Figur 10. Plot som viser temperaturvariasjon over de 9 radene, for henholdsvis bordplate 1 og 

bordplate 2 i forsøk B. 

Figur 10 viser variasjoner i målte temperaturer ved alle radene på bordplate 1 og bordplate 2 i 

forsøk B. Det er tydelig at de høyeste temperaturene på bordplate 2 ligger et stykke under 

temperaturene på bordplate 1.  

For forsøk C viste temperaturmålingene at variasjonen var liten mellom de to bordplatene. 

I forsøk B ble variasjoner i saltholdighet gjennom forsøksperioden ikke tilstrekkelig undersøk. 

Dette kan muligens ha vært en faktor som har påvirket resultatene. Av individene fra forsøk 

B, var en svært høy andel deformerte. Figuren nedenfor (figur 11) viser et eksempel på en 

deformert sporofytt fra forsøk B, kontra en normalformet sporofytt fra forsøk C. Disse 

individene hadde begge stått like lenge på rad 5, på bordplate 1, og begge er fra samme 

lokalitet (Grimstad).  
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Figur 11. To bilder som viser individer fra Grimstad fra henholdsvis forsøk B(t.v, 

lupeforstørrelse; 0,75) og forsøk C(t.h, lupeforstørrelse; 0,75). Begge algene har stått på rad 5, 

og på bordplate 1.  

Form ble i forsøkene definert som normal eller deformert, og ble observert for både døde og 

overlevende alger ved endt forsøksperiode (se resultater 3.2.6). Form er plottet mot rad (se 

tabell 2 under for temperaturer pr rad). 

Figur 12. Stolpediagram som viser andel deformerte individer av totalt antall sporofytter på de 

9 radene, for henholdsvis forsøk B (1) og forsøk C (2). Begge bord. Svart/- = død eller ingen 

observasjoner, mellomgrå/deformert = deformert, lysegrå/normal = normal. 
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Av figur 12 kan man se at litt i underkant av 80 % av alle observerte individer fra forsøk B, 

rad 6 – 8, er deformerte. I tillegg er ca 70 % av alle observerte individer på rad 6, og ca 50 % 

av alle observerte individer på rad 5 deformerte. I forsøk C er andelen deformerte mye 

mindre. 

På bakgrunn av temperaturvariasjoner, deformerte alger, og manglende redegjøring for 

saltholdighet, ble det besluttet ikke å legge vekt på resultatene fra forsøk B. I forsøk C ble  

mediet byttet jevnlig slik at målt saltholdighet aldri oversteg 33 ‰. Rørene i gradientbordet 

ble også staket opp slik at temperaturene var relativt konstante. Resultatene fra dette forsøket 

regnes derfor som mer pålitelige.   

Resultatene som presenteres heretter er dermed utelukkende fra forsøk C. 

Selv om resultatene fra temperaturmålingene i forsøk C viste at variasjonene ikke var veldig 

store, ble det besluttet å dele temperaturvariabelen opp i maksimumstemperatur, 

minimumstemperatur, gjennomsnittstemperatur, og standard avvik, også i dette forsøket.  

Tabell 2. En oversikt over maksimums og minimumstemperatur og standardavvik for de 

forskjellige radene.  

Rad Maks.temperatur i 
ºC 

Min.temperatur i 
°C 

Gj.sn.temperatur i 
ºC 

Standardavvik 

1 24,1 21,9 22,8 0,66 
2 23,8 21,7 22,6 0,60 
3 22,3 20,3 21,2 0,55 
4 20,5 19,3 19,8 0,36 
5 19,1 18,0 18,5 0,39 
6 18,2 16,6 17,2 0,51 
7 16,5 15,1 15,7 0,40 
8 15,1 13,7 14,2 0,35 
9 13,5 12,6 12,9 0,23 
 

3.2.2. Overlevelse 

Om individer som gjennomgår en bestemt behandling overlever, er den viktigste og mest 

akutte responsen i dette forsøket. Dersom algene ikke overlever gitte temperaturbehandlinger, 

er andre responser irrelevante. Alger med mer enn 50 % dødt cellevev, og uten levende 

cellevev i området rundt vekstsonen (det basale meristemet) ble kategorisert som døde.  
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Figur 13. To bilder som viser eksempler på et henholdsvis klart dødt (t.v., 

mikroskopforstørrelse 10x10) og klart levende (t.h., mikroskopforstørrelse 4x10) individ. 

Begge disse har stått på rad 4. Den døde algen til venstre er fra Bergen og har stått på 

bordplate 1, mens den levende algen til høyre er fra Grimstad og stod på bordplate 2.  

Overlevelse ble plottet for alle tre lokaliteter som andel døde/levende pr. rad.  

 

Figur 14. Stolpediagram som viser andel overlevende pr. rad for de tre undersøkte 

lokalitetene. Svart = død, lysegrå = levende.  
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Av figur 14 ser vi at Bergens-algene har mye høyere dødelighet enn Grimstad- og Tromsø-

algene, spesielt på de lavere temperaturene (rad 7 – 9, se tabell 2). Også hos Grimstad-algene 

er det en liten andel døde på rad 8. 

For overlevelse ble det gjennomført stepwise generell lineær modell-seleksjon på bakgrunn av 

AIC/BIC – verdier for data med binomisk fordeling.  Responsen faller inn under en av to 

kategorier, levende eller død.  

Tabell. 3. Viser en oversikt over variabler som i følge modellen påvirker overlevelse, estimat, 

standardfeil, P-verdi og signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) P-verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  
Intercept 8,80824 1,67443 1,44e-07 *** 
Temp.max -0,55171 0,08856 4,67e-10 *** 
Lokalitet G 1,99957 0,57333 0,000487 *** 
Lokalitet T 1,99979 0,60537 0,000955 *** 
Antall 1,09739 0,51430 0,032864 * 
 

Tabell 3 viser at i følge modellen er det maksimumstemperatur (temp. max), lokalitet og 

antall alger i skålen som påvirker overlevelse. Estimatet viser at med økt temp. max vil 

sannsynligheten for overlevelse bli mindre. For lokalitet viser modellen at både Grimstad – og 

Tromsø – algene er signifikant forskjellige fra Bergens - algene, men ikke fra hverandre. 

Estimatene er veldig like for både Grimstad (1,99957) og Tromsø (1,99979), og standardfeil 

på hhv 0,57 og 0,6 viser at usikkerheten knyttet til estimatene gjør at de ikke kan skilles. 

Positivt fortegn for estimatet til lokalitetene betyr at det er signifikant større sannsynlighet for 

overlevelse dersom sporofytten er fra Grimstad eller Tromsø, kontra dersom den er fra 

Bergen. Modellen viser også at det er signifikant større sannsynlighet for overlevelse med 

stigende antall alger i skålen. Dette har sannsynligvis sammenheng med at der ikke finnes 

observasjoner om antall for mange av de døde algene. 

Alle temperaturvariablene (temp. max, temp. min og gj.sn. temp.) ble testet i en stegvis GLM-

seleksjon, og alle de resulterende modellene viste det samme. Økt temperatur gav mindre 

sannsynlighet for overlevelse. Siden AIC/BIC (som er et mål for hvor godt modellen passer 

datasettet) ble minst (desto mindre, desto bedre) med temp.max som temperaturvariabel, ble 

denne modellen valgt (tabell 3).  
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Nullhypotese (H0) kan på bakgrunn av dette resultatet forkastes for overlevelse. Det er 

synkende overlevelse ved økte temperaturer. Det er også signifikant forskjell mellom 

Grimstad- og Bergens-algene og mellom Tromsø- og Bergensalgene. 

3.2.3. Overlevelsestid. 

Overlevelsestid kan være en viktig faktor for å detektere mulige forskjeller mellom de tre 

lokaliteten. Det var relativt stor variasjon i overlevelsestid hos de avdøde algene, og i begge 

forsøkene ble antall døde individer notert ved medieskifte 1 – 2 ganger i uken. Forsøkene 

foregikk over 9 uker, og siden overlevelsestiden ikke er helt eksakt på dagen, er de registrert 

som døde innen uke 1, 2, 3 osv.  

Tabell 4. En oversikt over de forskjellige temperaturene (i ° C) på de to øverste radene, målt 

de to første ukene av økotypeforsøket. 

 

Slik det ser ut fra tabell 4, har temperaturene på de to øverste radene vært relativt like. De har 

heller ikke variert mye fra uke 1 – 2.  

Overlevelsestid ble plottet mot rad, for de tre lokalitetene. 

 

  Bordplate 1, temperaturer i ºC Bordplate 2, temperaturer i °C 
Rad Uke Venstre Høyre Venstre Høyre 

1 1 22,6 23,1 21,9 22,0 
 2 22,2 23,3 22,3 22,8 
2 1 22,1 22,8 - - 
 2 22,6 23,1 22,9 21,7 
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 Figur 15. Boksplot som viser overlevelsestid for de døde sporofyttene på de 9 radene, pr. 

lokalitet. Boksene viser lengst målt overlevelse (øverste horisontale linje), 3. kvartil (75 %) av 

verdiene, (eller lengst målt overlevelsestid dersom den stiplede linjen mangler), median 

(tykkeste horisontale linje i boksen), 1. kvartil (25 %) av verdiene (eller kortest målt 

overlevelsestid dersom den stiplede linjen mangler), og lavest målt overlevelsestid, pr rad. 

Dersom delen over medianen er større enn delen under, betyr det at dataene er skjevfordelt.  

Av figur 15 ser man at det finnes en viss forskjell i overlevelsestid mellom de tre lokalitetene. 

Medianen i boksene hos de to første radene er lav hos alle tre lokalitetene. Dette sier noe om 

hvor høy overlevelsestid det var for flesteparten av individene, i og med at medianen er 

midten av en tallrekke på her 6 individer pr lokalitet, pr rad. Grimstad-algene har lengst 

overlevelsestid på rad 1, hvor halvparten av individene døde i løpet av uke 2 og den 

resterende halvpart i løpet av uke 3. Både Bergens- og Tromsø-algene hadde individer som 

døde innen den første uken. Hos Bergens-algene døde halvparten av individene på rad 1 i 

løpet av uke 1 og den resterende halvpart i løpet av uke 2. Hos Tromsø-algene var det større 

spredning i overlevelsestid. Noen overlevde ikke den første uken, flesteparten døde i uke 2, og 

ett individ overlevde til uke 3. Av tabell 4 kan man se hvilke temperaturer som ble målt for de 

forskjellige radene i løpet av uke 1 og 2.  
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På rad 2 var det kun spredning i overlevelsestid hos Grimstad algene. Halvparten av 

individene døde i løpet av uke 2, mens to overlevde til uke 3, og en til uke 4. Alle Bergens- og 

Tromsø-algene døde i løpet av uke 2. 

På rad 3 var det litt varierende antall individer fra de forskjellige lokalitetene som døde. Hos 

Bergens-algene var det 100 % dødelighet på rad 3 (se figur 14), og alle disse døde i løpet av 

uke 4. For Tromsø-algene var dødeligheten mye lavere (2 av 6 = 33,333 %) på rad 3, og 

overlevelsestiden for de som døde var til uke 5. Hos Grimstad-algene overlevde de fleste av 

de som døde (4 av 6 = 66,667 %) ved rad 3 til uke 5, men ett individ døde i løpet av uke 4.  

Ett individ ved rad 8 fra Grimstad og individene som døde ved rad 7, 8 og 9 fra Bergen (figur 

14),  hadde en overlevelsestid på 5 uker.  

For å finne ut hvilke av variablene som er mest utslagsgivende for overlevelsestiden ble det 

bygget en GLM, med Poisson fordeling for data som beskriver et antall, på bakgrunn av 

AIC/BIC – verdier.  

Tabell 5. Viser en oversikt over variabler som i følge modellen påvirker overlevelse, estimat, 

standardfeil, P-verdi og signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) P-verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  
Intercept 3,29926 0,17640 < 2e-16 *** 
Temp.max -0,07241 0,01209 2,08e-09 *** 
St. avvik -0,49827 0,27998 0,07513  
Lokalitet G 0,21480 0,07597 0,00469 ** 
Lokalitet T 0,22761 0,07576 0,00266 ** 
 

Også modellen viste at temp. max var signifikant, med signifikant lavere overlevestid med 

økende temperaturer. Lokalitet Grimstad og Tromsø er signifikant forskjellig fra Bergen, men 

estimat og standardfeil for Grimstad (0,21480 og 0,07597) og Tromsø (0,22761 og 0,07576) 

er så likt at de ikke kan skilles fra hverandre.  

Nullhypotese (H0) kan på bakgrunn av dette resultatet forkastes for overlevelsestid. Det er 

negativ sammenheng mellom økende temperatur og antall uker overlevelse. Man kan også se 

av figur 15, at der er forskjell mellom spesielt Grimstad – og Bergens – algene. 
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3.2.4. Kondisjon. 

For å få et inntrykk av de overlevendes suksess, ble kondisjon for de levende algene observert 

både i løpet av, og etter at forsøket ble avsluttet.  

 

  

Figur 16. To bilder som viser alger av henholdsvis ok kondisjon (t.v., lupeforstørrelse 0,75) 

og dårlig kondisjon (t.h., lupeforstørrelse 0,75). Begge disse individene har stått på rad 9, 

begge er fra Grimstad, men algen til høyre har stått på bordplate 1, mens algen til venstre har 

stått på bordplate 2. 

Man så at det i overlevelse og overlevelsestid, var forskjeller mellom de tre lokalitetene. For å 

teste om dette også var tilfellet for kondisjon ble denne plottet mot rad for hver lokalitet.  



 

46	  

	  

Figur 17. Stolpediagram som viser kondisjon hos gjenlevende individer for de 9 radene, for de 

tre lokalitetene. Svart/ -  = ingen observasjon, eller døde, mellomgrå/dårlig = dårlig, lysgrå/ok 

= ok.  

Dersom en ser på de lysegrå feltene i figur 17 kan man se at det er ganske stor forskjell 

mellom lokalitetene. Spesielt skiller Bergens-algene seg fra de andre ved at det kun finnes 

individer av god kondisjon på rad 5 og 6. På rad 5 var kondisjonen god for 100 % av 

individene, mens den kun var god hos 2 av 6 (33,333 %) av individene på rad 6. Tromsø-

algene hadde høyere andel individer av god kondisjon enn Grimstad fra rad 4 – 9; men 

Grimstad-algene hadde som Tromsø-algene, 100 % god kondisjon på rad 5.  

For kondisjon ble det gjennomført stepwise generell lineær modell-seleksjon, på bakgrunn av 

AIC/BIC-verdier for data med binomisk fordeling, hvor resultatene faller inn under en av to 

kategorier, god eller dårlig kondisjon.  

Ved modellseleksjon for alle variablene fantes det ingen sammenheng mellom god/dårlig 

kondisjon og temperatur. Dette var muligens fordi utvalget mellom de forskjellige lokalitetene 

var ulikt i og med at kondisjonen kun ble observert for de overlevende algene, og antallet 

varierte, som vist ovenfor, mellom de tre lokalitetene. Det ble derfor foretatt en ny GLM, for 

binomialfordelte data, hvor de døde sporofyttene ble tatt med i modellen. Valg av modell ble 

foretatt på bakgrunn av AIC/BIC verdier. Det ble også tatt med interaksjonsledd mellom 
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temperatur og lokalitet, for å se om noen lokaliteter responderte forskjellig  på temperatur enn 

andre.  

Tabell. 6. Viser en oversikt over variabler som i følge modellen påvirker overlevelse, estimat, 

standardfeil, P-verdi og signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) P-verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standard feil P-verdi  
Intercept -1.50937 2.08778 0.469708  
Temp. gj. sn -0.01313 0.11270 0.907241  
Lokalitet G 4.07647 2.63198 0.121425  
Lokalitet T 23.17352 6.46374 0.000337 *** 
Lokalitet G:temp.gj.sn. -0.15824 0.14315 0.268981  
Lokalitet T:temp.gj.sn. -1.11787 0.33672 0.000901 *** 
 

I følge modellen skissert i tabell 6 er ikke temperatur signifikant for kondisjon. Tromsøalgene 

har høyere sannsynlighet for god kondisjon enn Bergensalgene. Man kan ikke se utifra 

modellen om Grimstad – er forskjellig fra Tromsøalgene, med ved å se på estimatet og 

standardfeil, ser man at tallene ikke overlapper, i tillegg til at figur 17 viser noe forskjellig 

andel ok og dårlig kondisjon mellom de to lokalitetene. I følge modellen er Tromsøalgene de 

eneste som viser en respons til økt temperatur. Det er signifikant større sannsynlighet for 

dårlig konisjon hos Tromsøalgene ved stigende temperatur. Dette er også tydelig i figur 17.  

Nullhypotese (H0) kan på bakgrunn av dette resultatet forkastes. Det ser ikke ut til at det er 

noen sammenheng mellom temperatur og kondisjon for Grimstad- eller Bergensalgene, men  

økende temperaturer vil derimot påvirke Tromsø-algene som er de eneste som ser ut til å ha 

økt sannsynlighet for dårlig kondisjon ved høye temperaturer (se figur 17). Det er også andre 

forskjeller i kondisjonsrespons mellom de 3 lokalitetene.  

3.2.5. Form. 

Et av de største problemene med resultatene i forsøk B, var at en ekstremt høy andel av 

individene som overlevde var sterkt deformerte. Det er uvisst hva som direkte fører til 

deformering, men det antas å være en stressreaksjon. 

 



 

48	  

	  

  
Figur 18. To bilder som viser alger med henholdsvis normal form (t.v., lupeforstørrelse; 1,0) 

og deformert form (t.h., forstørrelse; 2,0). Den normale algen til venstre er fra Grimstad, mens 

den deformerte algen til høyre er fra Bergen. Begge stod på bordplate 1, og på rad 6. 

For forsøk C, viste figur 12 at andelen deformerte alger var mye mindre enn for forsøk B. 

Form ble observert både for  døde og levende individer. 

For å se om det eventuelt kan være forskjeller mellom de tre lokalitetene ble det laget 

stolpediagram for form pr. rad. 
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Figur 19. Stolpediagram som viser form for andel individer på de forskjellige radene, for de 

tre lokalitetene. Begge bord. Svart/ -  = død eller ingen observasjoner, mellomgrå/def = 

deformert, lysegrå/norm = normal. 

Ved å se på figur 19 over de ulike lokalitetene ser vi at det klart er flere deformerte individer 

hos Tromsø-algene, enn hos de Bergen- og Grimstad-algene. Observasjoner gjort underveis i 

forsøkene viste at mange av individene som var uten flekker med dødt cellevev hos Tromsø-

algene, hadde en tendens til å bli deformerte. Man ser at normal form er mye vanligere hos 

individer fra de to andre lokalitetene. Av figur 19 ser vi også at det stort sett er fra og med rad 

4 at vi ser deformering. Dette stemmer godt overens med figuren over kondisjon (figur 17), da 

det i svært få tilfeller fantes individer både med flekker av dødt vev på thallus og med 

deformert form (egne observasjoner på lab.).  

For form ble det bygget en GLM modell, på bakgrunn av AIC/BIC – verdier, for data med 

binomial fordeling, hvor resultatene faller inn under en av to kategorier, normal eller 

deformert form. 
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Tabell. 7. Viser en oversikt over variabler som i følge modellen påvirker overlevelse, estimat, 

standardfeil, P-verdi og signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) P-verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  
Intercept -2,566568 1,469721 0,080760  
Temp.max 0,286013 0,083274 0,000593 *** 
Lokalitet G 0,009796 0,758723 0,989698  
Lokalitet T -2,205769 0,639670 0,000564 *** 
 

I følge modellen i tabell 7 er det temp. max og lokalitet Tromsø signifikante variabler. 

Sannsynligheten for normal form ser ut til å  øke med økt temp. max. Noe som man ser 

tydelig av figur 19, og spesielt for Tromsø – algene.  

Nullhypotese (H0) kan på bakgrunn av dette resultatet forkastes. Det ser ut til å være 

sammenheng mellom temperatur og form, hos Tromsøalgene. Det er også stor forskjell 

mellom Tromsø-algene og de to andre lokalitetene. 

 3.2.6. Areal. 

Vekst i den juvenile sporofyttfasen av livssyklus, er viktig for sukkertaren for å bli store nok 

til å kunne konkurrere om lys til fotosyntese (Gerard, 1988) 

Ved avslutning av forsøk C, ble arealet for hvert individ målt (se materialer og metode). Areal 

for alle lokaliteter og bord ble plottet mot rad.  
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Figur 20. Boksplot som viser areal for de 9 radene og stasjonene gjengitt i cm². De blå 

boksene representerer Bergens-algene, de røde boksene representerer Tromsø-algene, og de 

gule boksene representerer Grimstad-algene. (Generell forklaring på boksplot finnes i figur 

15.) 

Av figur 20 kan vi se at Grimstad-algene har større areal enn Bergens- og Tromsø-algene. 

Tromsø-algene har større vekst enn Bergens-algene på de laveste temperaturene, men dette 

ser  så vidt ut til å snu ved rad 5 og 6, altså mellom 16 – 18 °C. 

For areal ble det bygget en LM modell, med normalfordelte data, på bakgrunn av AIC/BIC.  

Tabell. 8. Viser en oversikt over variabler som i følge modellen påvirker overlevelse, estimat, 

standardfeil, P-verdi og signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) P-verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  
Intercept 1,234555 0,054235 < 2e-16 *** 
Temp.min -0,054159 0,002772 < 2e-16 *** 
Lokalitet G 0,112217 0,022154 1,13e-06 *** 
Lokalitet T 0,027464 0,022683 0,22779  
Antall 0,055101 0,016558 0,00109 ** 
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Av modellen i tabell 8, ser det ut til å være temp. min. som er de viktigste faktorene for vekst, 

sammen med lokalitet og antall. Økt temp. min vil gi signifikant nedgang i vekst. Vekst hos 

sporofyttene fra Grimstad skiller seg ut ved å være signifikant forskjellig fra Bergen. Tromsø 

er også tatt med i modellen, men størrelsen hos Tromsø-algene er ikke signifikant forskjellig 

fra Bergens-algene. Også i dette tilfellet er effekten av antall alger i skålen signifikant.  

Det er imidlertid ingen grunn til å anta at minimumstemperatur vil ha den samme virkningen 

på resultatet ved alle radene. Det ble derfor gjort en ANOVA foretatt med temperatur som 

faktorvariabel. Den resulterende modellen viste at signifikant lavere vekst var tilfellet fra rad 

5 – 1. Dette samsvarer med figur 18 hvor vi ser at vekst går kraftig ned ved rad 5 (temp. max 

ved rad 5 er 19,1 °C og temp. min ved rad 4 er 19,3 °C, tabell 2 og figur 20). En Tukey HSD 

ble også laget for å se etter signifikante forskjeller mellom de tre lokalitetene. Denne viste at 

det var signifikant forskjell mellom Grimstad – og Tromsøalgene, og mellom Grimstad – 

Bergensalgene. Men det var ikke signifikant forskjell mellom Bergens – og Tromsøalgene.  

Det kan i tillegg se ut til å være forskjellig optimum for maksvekst, mellom de tre 

lokalitetene. Bergen – og Grimstad – algene ser ut til å ha høyest vekst ved rad 8, mens 

Tromsø – algene ser ut til å ha høyest vekst ved rad 9.  

Nullhypotese (H0) kan på bakgrunn av dette resultatet forkastes. Areal (vekst) ser ut til å 

reduseres med eksponering for stigende temperaturer, mellom 12 °C og 24 °C. Det er i tillegg 

forskjell mellom de 3 lokalitetene. 

3.3. Forsøk D – Utvikling av sporofytter ved varierende temperaturer, for Saccharina 

latissima fra fire forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 

I dette forsøket ble dråper av en suspansjon av kryssede hann- og hunngametofytter fra fire 

forskjellige lokaliteter langs norskekysten dryppet i skåler med IMR ½-medium. Det ble satt 

ut tre skåler fra hver lokalitet på hver temperaturstasjon (5 temperaturer). 

Tabell 9. Oversikt over temperaturer på de ulike radene. 

Rad 1 2 3 4 5 
Temperatur i ºC 20 18 15 12 6 
 

Antall sporofytter ble plottet mot rad for hver lokalitet. 
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Figur 21. Fire boksplot som viser antall registrerte sporofytter pr rad for de fire forskjellige 

lokalitetene. NB: Y – aksen på de 4 plottene er forskjellig. 

Av figur 21 ser man at Tromsø skiller seg ut fra de tre andre lokalitetene. Tromsø har flest 

produserte sporofytter på 6 ºC. Dette er ikke tilfellet for noen av de andre lokalitetene. Både 

Drøbak, Bergen og Grimstad utviklet flest sporofytter på 12 ºC. Det er i tillegg mange flere 

produserte sporofytter hos Tromsø, enn for de 3 andre lokalitetene.  

I dette forsøket ble det ikke målt vekst, eller størrelser, men observasjoner av de utviklede 

sporofyttene gav inntrykk av stor størrelsesforskjell mellom Tromsø og de 3 andre 

lokalitetene.  
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   Bergen 
 

 Drøbak 

   Grimstad  Tromsø 

Figur 22. Bilder av algene fra de forskjellige lokalitetene som har stått på 6 °C. Alle bildene 

er i samme målestokk og tatt ved 0,75 forstørrelse i lupe. Hvert bilde er viser ca 1,2 cm². 

Av figur 22 ser man tydelig størrelsesforskjell mellom Tromsø-algene og de tre andre 

lokalitetene. Trenden var lik også på 12 °C.  

For å se om det var signifikant forskjell på antall sporofytter produsert pr temperatur, ble det 

foretatt LM analyser for hver lokalitet i forhold til temperaturvariasjon. For å beskrive 

variansen på best mulig måte ble det først foretatt ANOVA med temperatur som kontinuerlig 

variabel, for å undersøke  de generelle trendene. Deretter ble det foretatt ANOVA hvor 

temperatur ble omgjort til faktorvariabel, for å se direkte hvilke temperaturer som bidro til 

økt/redusert sporofyttantall.  
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3.3.1. Bergen. 

Tabell 10. Viser LM – analyse for antall sporofytter produsert pr. temperatur. Med temperatur 
som kontinuerlig variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, signifikansnivå (* 
= 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er signifikante er uthevet med 
fet skrifttype.  

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept 188,077 31,611 4,83e-05 ***  
Temperatur -9,480 2,104 0,000591 ***  
     0,5796 
 

Av tabell 10, hvor temperaturvariabelen er kontinuerlig ser man at temperatur er av betydning 

for antall sporofytter. Ved at estimatet er negativt (-9,480) ser man at økt temperatur vil føre 

til færre antall sporofytter produsert hos Bergensalgene. I følge figur 21 stemmer ikke dette 

alltid,  siden det er produsert flere sporofytter ved 12 ºC, enn ved 6 ºC, hos Bergensalgene. I 

tillegg ser vi ved hjelp av justert R² at modellen kun beskriver litt over 50 % av variansen 

(0,5796). Dermed ble en ANOVA og Tukey HSD – test foretatt med temperaturvariabelen 

som faktoriell.  

Tabell 11. Viser ANOVA – analyse for antall sporofytter produsert pr. temperatur. Med 

temperatur som faktor-variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, 

signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept 103,333   7,286 5,99e-08 ***  
Temp.stasjon 12 39,667 10,304 0,00321 **  
Temp.stasjon 15 -82,333 10,304 1,19e-05 ***  
Temp.stasjon 18 -103,333 10,304 1,55e-06 ***  
Temp.stasjon 20 -103,333 10,304 1,55e-06 ***  
     0,9583 
 

Av tabell 11 ser man at det er signifikant forskjell mellom 6 °C og alle de andre 

temperaturene, men 12 ºC er den eneste temperaturen hvor antallet sporofytter produsert er 

signifikant høyere enn ved 6 ºC. Videre ser man at alle de andre temperaturene 15 ºC, 18 ºC 

og 20 ºC har signifikant lavere antall sporofytter enn 6 ºC (stasjon 5). Dette stemmer godt 
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overens med figur 21. Man ser også av justert R² at modellen forklarer hele 95 % (0,9583) av 

variasjonen. 

 

Figur 23. Tukey som viser forskjeller med hensyn på sporofyttantall mellom to og to 

temperaturer. Dersom de horisontale linjen i plottet inkluderer 0, betyr det at det ikke er 

signifikant forskjell i sporofytt antall mellom de to aktuelle temperaturene. Desto større 

avstand fra 0, desto større forskjell er det i antall mellom de to temperaturene som 

sammenlignes. 

Resultatene fra Tukey HSD presentert i figur 23 tydeliggjør forskjellene mellom 6 ºC, 12 ºC 

og alle de høyere temperaturene. Det er videre ikke signifikante forskjeller mellom de tre 

øverste temperaturene. Dette er fordi det var svært få (15 ºC) eller ingen (18 ºC og 20 ºC) 

produserete sporofytter på disse temperaturene (se figur 21).  
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3.3.2. Drøbak. 

Tabell 12. Viser LM – analyse for antall sporofytter produsert pr temperatur. Med temperatur 

som kontinuerlig variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, signifikansnivå (* 

= 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er signifikante er uthevet med 

fet skrifttype.  

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 

Intercept 129,991 25,738 0,000177 ***  

Temperatur -6,665 1,673 0,001359 **  

     0,4978 

 

Av tabell 12, hvor temperaturvariabelen er kontinuerlig ser man at temperatur er av betydning 

for antall sporofytter. Økt temperatur vil føre til færre antall sporofytter produsert. Ved å se på 

figur 21 er det vanskelig å bestemme om det er signifikant forskjell mellom 12 –  6 ºC. I 

tillegg ser vi ved hjelp av justert R² at modellen beskriver under 50 % av variansen (0,4978). 

Dermed ble også her en ANOVA og Tukey HSD - test foretatt med temperaturvariabelen som 

faktoriell.  

Tabell 13. Viser ANOVA – analyse for antall sporofytter produsert pr temperatur. Med 

temperatur som faktor-variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, 

signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype.  

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept 72,33 11,50 5,94e-05 ***  
Temp.stasjon 12 28,00 16,27 0,113210   
Temp.stasjon 15 -69,33 16,27 0,001339 ***  
Temp.stasjon 18 -72,33 16,27 0,000985 ***  
Temp.stasjon 20 -72,33 15,22 0,000597 ***  
     0,8192 
 

Tabell 13 viser at det er signifikant færre sporofytter ved 15 ºC, 18 ºC og 20 ºC, enn ved 6 ºC. 

Den viser også at det er flere sporofytter ved 12 ºC, enn ved 6 ºC, men denne forskjellen er 

ikke signifikant. Av den justerte R² ser kan man se at modellen i tabell 13 beskriver over 80 % 

av variasjonen, kontra 49 % i tabell 12. 
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Figur 24. Tukey som viser forskjeller med hensyn på sporofyttantall mellom to og to 

temperaturer. Dersom de horisontale linjene i plottet inkluderer 0, betyr det at det ikke er 

signifikant forskjell i sporofytt antall mellom de to aktuelle temperaturene. Desto større 

avstand fra 0, desto større forskjell er det i antall mellom de to temperaturene som 

sammenlignes. 

Av figur 25 ser man at det er signifikant forskjell mellom 6 ºC og alle de høyerer 

temperaturene. Det er også signifikant forskjell mellom 12 ºC og alle høyere temperaturer. 

Det er imidlertid ikke signifikant forskjell mellom 6 ºC og 12 ºC hos Drøbaks-algene. 
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3.3.3. Grimstad. 

Tabell 14. Viser LM – analyse for antall sporofytter produsert pr temperatur. Med temperatur 

som kontinuerlig variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, signifikansnivå (* 

= 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er signifikante er uthevet med 

fet skrifttype.   

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept 177,266 29,767 4,78e-05 ***  
Temperatur -8,390 1,981 0,000974 ***  
     0,5475 
Av tabell 14, hvor temperaturvariabelen er kontinuerlig ser man også at temperatur er av 

betydning for antall sporofytter. Ved at estimatet er negativt (-8,390) ser man at økt 

temperatur vil føre til færre antall sporofytter produsert. Ikke heller hos Grimstad stemmer 

dette i følge figur 21, siden det er flere sporofytter ved 12 ºC, enn ved 6 ºC. I tillegg ser vi ved 

hjelp av justert R² at modellen kun beskriver litt over 50 % av variansen (0,5475). Dermed ble 

også her en ANOVA og Tukeys HSD – test, foretatt med temperaturvariabelen som faktoriell.  

Tabell 15. Viser ANOVA – analyse for antall sporofytter produsert pr temperatur. Med 

temperatur som faktor-variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, 

signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept   95,67 12,23 1,44e-05 ***  
Temp.stasjon 12 32,67 17,30 0,088337   
Temp.stasjon 15 -29,00 17,30 0,124638   
Temp.stasjon 18 -95,67 17,30 0,000251 ***  
Temp.stasjon 20 -95,67 17,30 0,000251 ***  
     0,8571 
 

Også hos Grimstad-algene ser man av tabell 15 at det er signifikant flere sporofytter produsert 

ved 12 ºC enn ved 6°C. Det er signifikant færre alger fra 18 – 20 ºC enn ved 6 ºC, men det 

ingen signifikant forskjell mellom 6 – 15 ºC. Det er høyere antall sporofytter produsert ved 12 

ºC, men færre ved 15 ºC enn ved 6 ºC. Dette stemmer godt overens med figur 21. Av justert 

R² - verdi kan man se at denne modellen forklarer nesten 86 % (0,8571) av variasjone. 
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Figur 25. Tukey som viser forskjeller med hensyn på sporofyttantall mellom to og to 

temperaturer. Dersom de horisontale linjen i plottet inkluderer 0, betyr det at det ikke er 

signifikant forskjell i sporofytt antall mellom de to aktuelle temperaturene. Desto større 

avstand fra 0, desto større forskjell er det i antall mellom de to temperaturene som 

sammenlignes. 

Av figur 25 ser man at det hos Grimstad-algene er ikke er signifikant forskjell mellom 6 – 12 

ºC, eller 6 – 15 ºC, men det er så vidt signifikant signifikant forskjell mellom 12 og 15 ºC.  

3.3.4. Tromsø 

Tabell 16. Viser LM – analyse for antall sporofytter produsert pr temperatur. Med temperatur 

som kontinuerlig variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, signifikansnivå (* 

= 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er signifikante er uthevet med 

fet skrifttype. 

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept 1562,363 144,866 1,57e-07 ***  
Temperatur -89,270 9,918 1,10e-06 ***  
     0,8602 
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Av tabell 16, hvor temperaturvariabelen er kontinuerlig ser man også at temperatur er av 

betydning for antall sporofytter. Ved at estimatet er negativt (-89,270) ser man at økt 

temperatur vil føre til færre antall sporofytter produsert. Ved hjelp av justert R² at modellen, 

ser man at denne hos Tromsø-algene beskriver 86 % av variansen (0,8602), noe som er høyt i 

forhold til for de 3 andre lokalitetene. Det blir for denne også foretatt en ANOVA og Tuskey 

HSD – test, med temperaturvariabelen som faktor-variabel.  

Tabell 17. Viser ANOVA – analyse for antall sporofytter produsert pr temperatur. Med 

temperatur som faktor-variabel. Med i tabellen er estimat, standardfeil, P-verdi, 

signifikansnivå (* = 0,05, ** = 0,01, *** = 0,001) og justert R². P – verdiene som er 

signifikante er uthevet med fet skrifttype.  

 Estimat Standardfeil P-verdi  Adj. R² 
Intercept  1181,00   31,78 3,67e-11 ***  
Temp.stasjon 12 -860,33 44,94 1,34e-08 ***  
Temp.stasjon 15 -1134,67 44,94 1,15e-09 ***  
Temp.stasjon 18 -1181,00 44,94 8,08e-10 ***  
Temp.stasjon 20 -1181,00 50,25 2,18e-09 ***  
     0,9868 
 

I tabell 17 ser vi at alle temperaturene har signifikant færre antall produserte sporofytter enn 6 

°C. Av den justerte R² - verdien ser vi også at over 98 % av variansen blir forklart av 

modellen. 
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Figur 26. Tukey som viser forskjeller med hensyn på sporofyttantall mellom to og to 

temperaturer. Dersom de horisontale linjene i plottet inkluderer 0, betyr det at det ikke er 

signifikant forskjell i sporofytt antall mellom de to aktuelle temperaturene. Desto større 

avstand fra 0, desto større forskjell er det i antall mellom de to temperaturene som 

sammenlignes. 

Av figur 26  ser man at det ikke er signifikante forskjeller kun på de høyeste temperaturene, 

hvor det ikke ble produsert sporofytter. Det er signifikant forskjell mellom alle temperaturer 

hvor det er produsert gametofytter, og mellom disse temperaturene og de der det ikke er 

produsert sporofytter. Det er med andre ord stor forskjell i antall sporofytter produsert på de 

forskjellige temperaturene (se i tillegg figur 21). 

Nullhypotese (H0) kan på bakgrunn av dette resultatet forkastes. sporofyttproduksjon ser ut til 

å reduseres med eksponering for stigende temperaturer, mellom 6 – 20 °C. Det er i tillegg 

forskjell mellom de 4 lokalitetene. 
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4. DISKUSJON 

4.1 Resultatenes utsagnsverdi 

4.1.1. Algemateriale. 

Alt materialet brukt i forsøkene fra de forskjellige lokalitetene, var sporofytter produsert fra 

gametofyttkulturer opprettet via sporulering fra ett individ. Disse gametofyttkulturene hadde 

stått en tid i rødt lys, og vokst vegetativt, for deretter å bli plukket ut og krysset hann og hunn. 

Fordelen med denne metoden for sporofyttdannelse er at man i stor grad unngår 

kontaminasjon av diatomeer. Det er imidlertid en mulighet for at vekst og overlevelse hos 

isolater, med samme gentetisk sammensetning kan avvike fra resultater opparbeidet ved 

genetisk varierte populasjoner (Bolton & Lüning, 1982; Han & Kain, 1996). En undersøkelse 

foretatt på slike genetisk uniforme individer hos Macrocystis pyrifera[(Linnaeus) C. Agardh, 

1820] i lab og i felt, viste at disse hadde dårligere fekunditet, overlevelse og vekst, men at 

dette først gav utslag i senere stadier av livssyklus, enn indivder fra krysninger med forskjellig 

opphav (Raimondi et al., 2004). 

Schreiber (1930 i Kain, 1979) viste at fertile, isolerte hunngametofytter av og til produserte 

egg som ble degenererte og spirte opp til parthenosporofytter (kloner). Dette har i ettertid blitt 

observert flere ganger, og de klonede individene kjennes igjen ved at celledelingen følger et 

uvanlig mønster i forhold til celledeling hos ikke-klonede individer. Et annet kjennetegn er 

treg, uvanlig eller ikke-eksisterende utvikling av rizhoider (Schreiber, 1930;Svendsen & Kain, 

1971 i Kain, 1979). Det er sannsynlig at slike parthenosporofytter finnes i materialet brukt i 

forsøkene. Vekstforsøk med parthenosporofytter fra Drøbak ble gjennomført med hvor vekst 

hos disse viste samme trend som ikke–kloner fra samme området. Forskjellen mellom klonene 

og ikke–klonene så imidlertid ut til å være morfologisk, da lamina hos parthenosporofyttene 

ble observert å ha en sprøere konsistens, og slitasjen av lamina hos disse var større enn hos 

ikke – klonene (Futsæter & Rueness, 1985).    

4.1.2. Gradientbord. 

Gradientbordet som ble brukt under alle forsøkene, kunne temperaturreguleres kun ved hjelp 

av varmeelementet i varmtvannskaret. Vannkarene kan i tillegg ha vært utsatt for 

solinnstråling, noe som kan ha ført til døgnfluktueringer i temperatur. Dette kan ha påvirket 
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resultatene i den grad at sporofyttene har blitt utsatt for større variasjoner i temperatur enn 

ønskelig. Det optimale hadde vært en temperaturvariasjon ikke større enn ± 0,5 ºC, for å 

unngå å overse optimale temperaturer for vekst og overlevelse. Standardavvik ser i følge 

statistikken ikke ut til å være signifikant i noen av forsøkene. Dette kunne muligens blitt 

annerledes dersom en større del av den antatte variasjonen ble dokumentert.Temperaturene 

burde på bakgrunn av den detekterte variasjonen vært målt oftere i alle forsøkene. Alternativet 

ville ha vært å bruke utstyr som viste mer stabilitet.  

For å unngå forskjellige lysmengder, ble ikke 6 ºC, tatt med i forsøk C. På bakgrunn av 

resultatene i forsøk D, som viser klar optimal sporofyttproduksjon for Tromsøalgene ved 

denne temperaturen, burde 6 °C ikke vært kuttet ut, da lysvariasjoner mellom 7 og 12 µmol 

m¯² s¯¹, sannsynligvis ikke ville påvirket resultatene nevneverdig. 

4.1.3. Lysintensitet. 

I en tareskog vil ny rekruttering av tare i gametofytt – og tidlig sporofyttstadie foregå i 

undervegetasjonen, hvor de vil møte lysforhold som er forskjellige fra de de vil bli eksponert 

for senere i livssyklusen. For  å opprettholde populasjonene er viktigheten av å være fysisk 

tilpasset de tilgjengelige lysforholdene stor (Han & Kain, 1996). Hos gametofytter viser 

studier at disse har lave krav om lysintensitet for å opprettholde både fotosyntese og vekst 

(Kain, 1964; Lüning & Neushul, 1978, i Han & Kain, 1996). Han og Kain (1996), fant at 

minimum lysbehov for vekst hos juvenile sporofytter hos flere arter av Laminariales deriblant 

S. latissima var 1 µmol m¯² s¯¹.  Lengdevekst herfra steg med økende lysintensitet til 

fotosyntesen nådde metningsgraden ved 20 – 30 µmol m¯² s¯¹. Det er foreslått at evnen til å 

vokse under reduserte lysforhold, er en tilpasning til å vokse opp i undervegetasjonen av en 

tareskog (Han & Kain, 1996). Under naturlige forhold vil lysforholdene for juvenile 

sporofytter være svært variable, og lysmengden som når ned til bunnen vil i normal tett 

tareskog være under lysmengde nødvendig for å opprettholde vekst hos rekruttene (Sjøtun et 

al., 2006). Sjøtun et al. (2006) fant små sporofytter i undervegetasjonen som viste seg å 

utnytte de små og variable lysmengdene. Studiet viste også at rekrutterende sporofytter av L. 

hyperborea kunne overleve opptil 6 år i undervegetasjon med dårlige lysforhold, uten spesielt 

høy vekst, for så å vokse raskt i en periode med gode lysforhold (f.eks ved at en skyggende 

tareplante døde). Sesongvariasjoner i lysforhold på den nordlige halvkule er større med 

økende breddegrader (Lüning, 1990). For gametofytter fant Brinkhuis et al. (1984) at 
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lysforhold som trengtes for å indusere fertilitet hos hunngametofytter varierte med tiden på 

året. Gametofytter fra sporer hentet i mai, hadde høyest fertilitetsrate ved 60 µE m¯² s¯¹  (µmol 

m¯² s¯¹), mens gametofytter samlet i oktober viste at høyest fertilitet ble oppnådd ved 

lysforhold mellom 5,9 µmol m¯² s¯¹ - 42,3 µmol m¯² s¯¹ (Brinkhuis et al., 1983, i Brinkhuis et 

al., 1984). Det er uvisst om fysiske - og sesongavhengige parametre også gjelder for juvenile 

sporofyttstadier, men det kan tenkes at  de 3 lokalitetene kan ha reagert forskjellig, utifra 

geografiske tilpasninger.  

Undersøkelser av vekst hos juvenile sporofytter med varierende lysforhold, har vist at vekst 

ble hemmet av lave lysintensiteter (5 µmol m¯² s¯¹), men at temperatur er den viktigste 

vekstkontrollerende faktoren (Lee & Brinkhuis, 1996). Lysintensiteten i alle forsøkene var 

mellom 9 – 12 µmol m¯² s¯¹. Dette er litt lavt i forhold til overnevnte metningsgrad, men trolig 

ikke nok til å være en begrensende faktor på noen av resultatene i forsøket. 

4.1.4 Statistiske modeller. 

Statistiske modeller er et hjelpemiddel for å undersøke trender i en respons, på bakgrunn av 

gitte variabler. Når en variabel ikke blir signifikant for en biologisk respons, trenger ikke det å 

bety at den ikke har vært en medvirkende årsak. I disse forøkene ble det brukt GLM, LM og 

ANOVA, som beskriver lineære sammenhenger. Biologisk responser følger sjeldent lineære 

forhold, så tillegg til tolkning av statistikk er tolkningen av figurene lagt . 

I forsøk A og C, ble temperaturvariasjonen ansett som såpass stor at det ble besluttet å dele 

temperatur opp i temp. maks, temp. min, temp. gj.sn og standard avvik. Dette ble gjort for 

eventuelt å detektere en effekt av variasjonen i seg selv. Siden temperatur kun ble målt 2 

ganger i forsøk A og 3 ganger i forsøk C, er det en mulighet for at variasjon i temperatur 

(standard avvik), har påvirket resultatene selv om den statistisk ikke er signifikant. I de 

resulterende modellene vist i resultatkapittelet er det irrelevant hvilken av 

temperaturvariablene modellen inneholder, siden alle temperaturene stiger med økt 

radnummer.  

Korrelerte variabler som for eksempel temperatur og saltholdighet i forsøk A, er vanskelige å 

håndtere statistisk. Siden saltholdighet steg med økt temperatur som en respons på 

fordampning, kan man ikke bestemme rent statistisk hvilken av disse som har vært mest 
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utslagsgivende, eller om det er en kombinasjon av begge. Det er imidlertid kun i forsøk A at 

korrelasjon mellom variabler fant sted.   

4.2. Forsøk A – Lengdevekstforsøk med unge sporofytter av Saccharina latissima fra 

Drøbak. 

Resultatene fra forsøk A viste at alle sporofyttene fra Drøbak overlevde 

temperaturbehandlinger mellom 6 ºC og 20 ºC, men det taes forbehold om at noen av 

individene kan ha vært ved dårlig kondisjon (hatt flekker av dødt cellevev på tallus) ved 

avslutning av forsøket. Formålet med dette forsøket var imidlertid å se på vekst i forhold til 

tidligere undersøkte optimaltemperaturer, som skal ligge mellom 10 °C og 15 °C, med en 

maksimal vekst ved 15 °C (Fortes & Lüning, 1980; Bolton & Lüning, 1982; Davison & 

Davison, 1987).  

Resultatene i forsøk A var svært variable. Variasjonen i lengdevekst var stor, mellom de tre 

”replikatene” ved alle de 5 temperaturene, og det var ikke før ved 20 °C at en i følge figur 8 

kunne se en tendens til redusert vekst hos alle 3 individene.  

Statistikken fra forsøk A viste  at ingen av temperaturvariablene var signifikante i forhold til 

vekstresponsen. Bolton og Lüning (1982) fant at vekstrater for S. latissima fra fire forskjellige 

europeiske lokaliteter (Helgoland, Isle of Man, Brest i Frankrike og Espegrend ved Bergen) 

ble redusert med 50 – 70 % ved 20 °C. Resultatene fra forsøk A kan ikke bekrefte dette for 

sporofytter fra Drøbak, og man kan heller ikke se noen optimaltemperatur for vekst. 

Sannsynligvis har det i dette forsøket vært for få ”replikater”, til å kunne plukke opp noen 

trend. Man ser av figur 8, at det er lavere vekst hos individene eksponert for 20 °C, men 

sporofytter på flere av de andre temperaturene viste like lav vekst som de ved 20 °C. 

Ved 18 ºC og 20 ºC er saltholdigheten høy i forhold til optimal saltholdighet, som er 

undersøkt til å være 31 ‰ for S. latissima (Pybus, 1971 i  Kain, 1979). For bestander av S. 

latissima i Kongsfjorden på Svalbard, ble det funnet at maksimum effektivt kvanteutbytte 

(klorofyll fluorescence fra fotosystem II) fant sted mellom 25 – 55 psu (ekviv. 25 – 55 ‰) 

(Karsten, 2007). I Oslofjorden varierer saltholdighet med tid på året, men i gjennomsnitt 

ligger den mellom 15 ‰ og 30 ‰ (Sundene, 1953; Berge et al., 2008). Man kan på bakgrunn 

av dette nesten utelukke at en saltholdighet på 35 ‰ på 18 °C og 20 ºC, kan ha påvirket  til 

vekstreduksjonen vist i figur 8. Det er uvisst om funn av høye toleransegrenser for 
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saltholdighet er en økotypisk differensiert egenskap, hos bestander som er utsatt for høyere 

saltholdigheter enn bestandene i Oslofjorden. Slik økotypisk differensiering, i toleranse for 

saltholdighet har vært rapportert for rødalgen Ceramium tenuicorne (Kützing) Wærn, mellom 

Østersjøen og Skagerrak/Oslofjorden (Rueness & Kornfeldt, 1992). 

Optimalt for dette forsøket ville det vært fordelaktig å ha et større utvalg. 3 ”replikater” er i 

denne sammenhengen trolig for lite til å kunne se en ordentlig trend. Saltholdighet kunne vært 

overvåket bedre, og mediet byttet så ofte at saltholdigheten ikke oversteg 31 ‰. Det ville også 

vært en fordel å se på kondisjon hos disse sporofyttene på samme måte som i forsøk C, for å 

eventuelt se om det i tillegg til redusert vekst, var redusert kondisjon hos sporofyttene ved 20 

ºC. Temperaturen burde vært målt oftere for å plukke opp mer av den antatte variasjonen. 

Alternativt bruke utstyr som hvor temperaturen er mer stabil.  

4.3. Forsøk C - Vekst/overlevelsesforsøk med unge sporofytter av Saccharina latissima 

fra tre forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 

4.3.1. Overlevelse og overlevelsestid. 

Resultatene i dette forsøket viste tydelige responser til økende temperatur. Ved å innlemme 

målte temperaturer ved de to første ukene kan man si noe om ca temperaturer ved 

dødstidspunkt.  

Sporofyttene ble i dette forsøket erklært døde når cellevevet i 50 % av tallus og området rundt 

vekstsonen var fargeløst. I følge Kain (1979) skjer celledivisjon over hele tallus inntil 

sporofytten når en lengde på ca 1mm. For L. hyperboerea defineres meristemet ved ca 1,5 

mm. For planter under 1 mm foregår vekst ved hjelp av celledeling og celleforstørring, over 

hele tallus.Ved denne metoden ble det tatt hensyn til at sporofyttene muligens ikke var store 

nok til å ha definert meristem ved oppstart av forsøket. Forskjellige metoder har vært tatt i 

bruk for å bestemme når et individ kan karakteriseres som dødt eller levende. Gerard & 

DuBois (1988) bestemte overlevelse i en populasjon av S. latissima som en prosentandel av 

individer med den basale meristem-delen intakt. Han & Kain (1996) definerte individer som 

døde når over halvparten av tallus var helt hvitt, eller uten celleinnhold. Å bestemme når en 

celle er død er heller ikke uproblematisk (Lobban & Harrison, 1994). Merking av celler med 

AlarmarBlue™, har vist seg å være en effektiv metode for å detektere redusert metabolisme 



 

68	  

	  

og celledød hos flere organismer. Også for S. latissima ble denne  metoden utprøvd med gode 

resultater (Rønningen, 2006).  

Alle individene på rad 1 fra Bergen ved bordplate 1, døde ved 22,6 – 23,1 ºC (tabell 4). På 

bordplate 2 på rad 1, overlevde alle Bergens-algene til uke 2, hvor temperaturene var noe 

lavere (21,9 – 22,0 ºC), enn på bordplate 1. Dette skal i utgangspunktet ikke utgjøre noen stor 

forskjell, men det kan være at den akutte grensen for overlevelse for Bergensalger ligger 

mellom 22 – 23 ºC. Hos rødalger kan 1 °C være forskjellen mellom liv og død (Yarish et al., 

1987), og dette kan også være et eksempel på nettopp det. Det vites ikke noe om 

temperaurvariasjonen mellom målingen i uke 1 og uke 2. Det kan dermed være mulig at 

temperaturene på noen tidspunkt har vært høyere enn det målingene har plukket opp. I løpet 

av uke 2 var alle Bergensalgene på de to øverste radene døde, mellom 22,2 – 23,3 ºC. Alle de 

øvrige døde algene fra Bergen døde i løpet av uke 4 eller 5. Det finnes ingen eksakte 

temperaturer knyttet til disse uken. Det antas i forhold til utførte målinger at algene ved rad 3 

ble utsatt for 20, 3 – 22, 3 °C (se tabell 2). På rad 4 har temperaturene lagt mellom 19, 3 – 20, 

5 ºC, men det kan være en mulighet for at disse i løpet av forsøkstiden kan ha opplevd 

temperaturer på nærmere 21 ºC. Det kan se ut som at Bergensalgene trolig ikke tåler 

temperaturer over 20 °C over lang tid. Dette støttes av Bolton & Lüning (1982), som foreslo 

det samme, for sporofytter fra samme området. Det fremstår derimot som underlig at det er så 

stor dødelighet på de laveste radene, da i alle fall rad 8 og 9 har temperaturer som faller 

innenfor det som er beregnet som optimale temperaturforhold.  

For Grimstadalgene er det også 100 % dødelighet på de to øverste radene (se figur 14). Det 

som skiller dem fra Bergensalgene er at ingen av disse døde i løpet av den første uken. 

Grimstad-algene overlevde temperaturene mellom 22 – 23 °C, 1 – 2 uker lenger enn 

Bergensalgene (se figur 15). Også de få Grimstadalgene som døde ved lavere temperaturer, 

døde i løpet av 5.  

Hos Tromsøalgene var det også 100 % dødelighet på de to øverste radene. Disse var mer lik 

Bergensalgene ved at noen av de som døde, døde i løpet av uke 1. Resten av de døde ved rad 

1 og 2 døde i uke 2 og 3 (se figur 15). Tromsøalgene hadde den laveste dødeligheten av alle 

lokaliteten ved rad 3, men også de døde på denne raden, døde i løpet av uke 5. Ellers var det 

100 % overlevelse fra rad 4 – 9. 
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Resultatet fra rad 1 og 2 er som forventet hos alle tre lokalitetene. De statistiske beregningene 

både for overlevelse og overlevelsestid viste som forventet at temperatur var signifikant for 

responsen. Med signifikant høyere sannsynlighet for død ved økende temperaturer. Og 

signifikant lavere overlevelsestid ved høyere temperaturer. Resultatene viste også at både 

Grimstadalgene og Tromsøalgene var signifikant forskjellig fra Bergensalgene, men ikke 

signifikant forskjellig fra hverandre. I modellen for overlevelsestid ble standardavvik tatt med, 

men uten å være signifikant. Estimatet for standardavviket er negativt, noe som indikerer 

mindre antall uker overlevelse, med større variasjon i temperatur. Ved å sammenligne tabell 2 

og 4 ser man at temp.maks er høyere for rad 1 og 2 i tabell 2 enn i tabell 4. Den siste 

temperaturmålingen ble foretatt først etter uke 5, da var alle sporofyttene på de to øverste 

radene døde. Det vil si at standardavviket de to første ukene av forsøket, (hvor altså de fleste 

algene døde) var mindre enn det som er tatt med i tabell 2, som er lagt til grunn for 

modellseleksjonen. Sporofyttene som ikke overlevde uke 3, har ikke vært eksponert for de 

høyeste temperaturene, og heller ikke variasjonen som standardavviket forklarer. Tabell 2 er 

lagt til grunn for modellseleksjonen, mens det i realiteten er standardavvikene i tabell 4 som 

påvirker antall uker overlevende på de to øverste radene.  

Utplantingsforsøk i av S. latissima fra Bergen i Drøbakssundet, viste at vekst hos 

Bergensisolater stoppet opp mye tidligere på våren enn hos Drøbaksalgene. Det ble i tillegg 

rapportert om høy dødelighe, da ingen av Bergensalgene overlevde sommeren i 

Drøbakssundet (Sømod, 1963).  

Hos Tromsøalgene var det ingen som døde lavere enn rad 3, og hos Grimstad-algene døde en 

sporofytt ved rad 8. Svaret for den høye dødeligheten på de laveste temperaturene hos 

Bergensalgene kan muligens finnes i at det ble foretatt et strømbrudd i løpet av uke 4 av 

forsøket. Dette varte fra kl 08:48 til 12:10 dvs 3 timer og 22 minutter. Nærmere undersøkelser 

viste at om lag en time etter at strømmen ble tatt hadde temperaturen i alle skålene nådd 

romtemperatur. Temperaturen i rommet hvor gradientbordet står skal være mellom 16 °C og 

17 °C, men det vites ikke om strømbruddet  påvirket også denne temperaturen. Dersom man 

går utifra at romtemperatur ikke ble endret ble sporofyttene stående i ca 3 timer i 16 – 17 °C 

før strømmen ble skrudd på igjen. Det tok ca 30 min til 1 time å få mediet i skålene tilbake til 

test-temperatur. For de nederste radene (8 og 9) er det her  snakk om en temperaturøkning på 

mellom 3 °C og 4 °C, i løpet av kort tid. For de overlevende algene på rad 3 (som alle døde i 

løpet av uke 4 eller 5, se figur 15) var det her snakk om en rask temperatur endring på ca 4 – 6 
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°C (se tabell 2). Det er ikke sikkert at spranget til lavere temperaturer har påvirket i særlig 

grad, men det kan tenkes at den tilsvarende temperaturøkningen når strømmen ble skrudd på, 

kan ha hatt negativ effekt for sporofyttene ved rad 3. Ved de lavere temperaturene kan det 

være en liten mulighet for at den raske temperaturøkningen ved strømbruddet ha påvirket 

overlevelsen. På bakgrunn av undersøkelser foretatt på akklimatisering mot endringer i 

temperatur, ble det foreslått at akklimatiseringsresponser starter noen få timer etter at algen 

har blitt utsatt for endring i temperatur (Lynch & Thompson, 1984; Michel et al., 1989, begge 

i Davison, 1991), men temperaturforandringer skjer relativt raskt  i naturlige miljøer (eks. 

Zimmerman & Kramer, 1984), og om svingningene dette strømbruddet medførte er nok til å 

påvirke overlevelse er uvisst.  

Saltholdighet i dette forsøket ble overvåket nøye og oversteg aldri 32 ‰. Gjennomsnittelig 

saltholdighet basert på gjennomsnitt i Malangen i Troms (som er den nærmeste målestasjonen 

til Tromsø), har i løpet av måleperioden hatt saltholdighet på ca 33 ‰, noe som tilsier at 

saltholdigheter over 33 ‰ har blitt målt (Aure og Strand, 2001; Sætre, 1973). Den nærmeste 

målestasjonen for Bergens området er Korsfjorden, og her ble saltholdighet målt mellom 1936 

og 1970. Gjennomsnittelig saltholdighet i Korsfjorden lå i dette tidsrommet på 30,7 ‰, litt 

lavere enn i Troms. For Arendal (som er nærmeste målestasjon for Grimstad), nærmere 

bestemt Torungen lå gjennomsnittelig saltholdighet i samme tidsperiode på 26,9 ‰ (Sætre, 

1973). I disse forsøkene har saltholdigheten variert mellom 30 og 32 ‰. Dette kan ha vært 

noe høyt i forhold til gjennomsnittet målt i Grimstad området, men det vil sannsynligvis ikke 

ha påvirket overlevelse hos noen av lokalitetene (se 4.2 for mer utfyllende diskusjon rundt 

saltholdighet). 

Av temperaturmålingene (se vedlegg 3) kunne det se ut til at temperaturene steg utover 

forsøket. Dette kan muligens henge sammen med at forsøk C, ble foretatt om våren, og økt 

solinnstråling mot vinduet (hvor vannkarene var plassert), kan ha vært med på å øke 

temperaturene i vannkarene utover i forsøket. En bedre overvåking av temperaturer, eller mer 

stabilt utstyr ville vært en fordel i denne delen av undersøkelsen. Målingene av temperatur de 

to første ukene av forsøket, kan være med å knytte dødstidspunkt til aktuelle temperaturer, 

men de er usikre, i og med at variasjone ikke er tilstrekkelig kartlagt. Det er lite sannsynlig at 

lave lysforhold har spilt noen rolle for overlevelse, men en respons av kulturegenskaper kan 

ha vært tilstede. Forsøk med genetisk varierte sporofytter fra Bergensområdet viste også høy 

dødelighet ved 20 °C, men ingen dødeligehet eller redusert metabolisme hos 
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kontrollindividene på 14 °C (Rønningen, 2006). Dette kan være med på støtte resultatene for 

høy dødelighet ved de høye temperaturene hos Bergensalgene, men ikke den høye 

dødeligheten ved de lavere temperaturene.  

4.3.2. Kondisjon. 

Sammen med overlevelse er kondisjon et mål på suksess for sporofyttene ved de forskjellige 

temperaturene, det er mulig at man ville sett en viss dødelighet hos disse dersom forsøket 

hadde gått over lengre tid. 

Figur 17 viser at det er stor forskjell i kondisjon mellom lokalitetene. Ved å se på overlevelse 

og kondisjon sammen (svarte og mellomgrå søyler) ser man at Bergensalgene har færrest 

upåvirkede sporofytter. Overlevelse og kondisjon hos Bergens – og Grimstadalgene ser av 

figur 17 ut til å tilsammen være mulige unimodale responser, siden det er like dårlig tilstand 

både på de laveste og de høyeste temperaturene, og best kondisjon på de midterste radene. 

Slike responser blir ikke plukket opp av GLM – modeller, men kan sees tydelig på figuren. I 

følge den statistiske modellen, og figur 17, er det kun hos Tromsøalgene at det er en 

sammenheng mellom økende andel sporofytter med dårlig kondisjon og stigende temperatur. 

På bakgrunn av overlevelse og kondisjon ser det ut til at Grimstad – og Tromsøalgene har 

bredere toleransegrenser for temperatur enn Bergensalgene. Dette kan muligens forklares for 

Grimstadalgene ved at de opplever høyere sesongvariasjoner i temperatur (på grunn av den 

høye bestanddelen av kystvann  i Skagerrak (Sætre, 1973)), og Grimstadalgene kan muligens 

være tilpasset slike svingninger. Bolton & Lüning (1982) observerte under sine undersøkelser 

av vekstrater hos unge sporofytter av S. latissima, at Bergensalgene fra Espegrend som ble 

benyttet i forsøket var ekstremt skjøre i forhold til de 3 andre lokalitetene, og mistet pigment i 

den distale enden ved 20 °C.  

Gerard (1997) viste at mikroskopiske sporofytter utsatt for stress, deriblant overlevende etter 

temperaturstress kunne gjenoppnå like høy vekstrate som kontrollindivider etter at de var satt 

tilbake til optimalforhold. Det ble ikke testet for i denne undersøkelsen, men det ble vist at 

kondisjon var like dårlig ved de lave ”optimaltemperaturene”, som ved de høye temperaturene 

hos Bergens – og Grimstadalgene. I utgangspunktet skulle man forvente god kondisjon, og 

høy andel overlevelse hos individene som har stått ved temperaturer mellom 10 °C og 15 °C. 

Det har sålangt kun vært tilfellet for Tromsø-algene. 
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Også resultatene i denne undersøkelsen kan ha blitt påvirket av den genetiske uniforme 

sammensetningen av sporofyttene. Dermed kan kondisjon på samme måte som overlevlese 

være påvirket av kulturenes egenskaper, og ikke gjelde for genetisk varierte populasjoner 

(Bolton & Lüning, 1982; Han & Kain, 1996). 

Dersom strømbruddet i uke 4, har hatt noen påvirkning på overlevelse, er det naturlig at det 

også har påvirket de andre fysiologiske responsene. Og siden dårlig kondisjon er en respons 

som intreffer før død og dermed høyst korrelert med død/overlevelse, er det sannsynlig at 

strømbruddet har påvirket kondisjon, dersom det har påvirket overlevelse.  

Dersom man sammenligner figur 19 og 20, ser man at Grimstadalgene høy vekst, men også en 

viss andel sporofytter med nekrose i cellevevet. Den høye veksten kan tyde på at celledød fant 

sted på et senere tidspunkt hos Grimstadalgene enn hos Bergensalgene. Dette var også 

egenobservasjonene under forsøket. Disse tidpunktene burde vært notert for å se om 

forskjellene for tidpunkt for død mellom Bergens – og Grimstadalgene var de samme for tid 

før celledød. I så tilfellet støtter kondisjon opp om funn i forskjeller mellom disse to 

lokalitetene i hvor lenge de kan tåle høye temperaturer.    

For disse observasjonene gjelder det samme forbedringspotensialet som for overlevelse. 

Temperatur burde vært målt oftere for å plukke opp den reelle variasjonen. I tillegg burde det 

under disse observasjonene kanskje vært kategorisert med god, litt dårlig og dårlig, for å 

eventuelt kunne oppdage ytterligere forskjeller mellom lokalitetene. Kanskje kunne man 

avdekket dersom det i tillegg til at Grimstad hadde flere alger med ok kondisjon, var 

variasjoner mellom graden av celledød i tallus mellom Grimstad – og Bergensalgene.  

4.3.3. Form. 

Form ble observert hos alle sporofyttene, både levende og døde. Sporofyttene ble kategorisert 

som normale eller deformerte (se figur 11 og 18).  

Form respons viste en annen tendens enn de for overlevelse og kondisjon. Tromsøalgene 

hadde størst andel deformerte individer (se figur 19), mens hos Bergens – og Grimstadalgene 

var de fleste individene normale. Ved å se figur 17 og 19 i sammenheng får man et klart bilde 

av de  forskjellige lokalitetenes respons på den utøvde stressfaktoren. Ved å sette sammen 

overlevelse, kondisjon og form ser man at Bergensalgene kun har upåvirkede sporofytter ved 
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rad 5 (18,0 – 19,1 ºC). Grimstadalgene har også 100 % upåvirkede sporofytter ved denne 

raden, mens Tromsøalgene har noen deformerte, men ingen døde eller med nekrose i 

cellevevet på denne raden. Av disse observasjonene viste temperatur omvendt tendens, ved at 

desto lavere temperatur desto større sannsynlighet for deformasjon. Individene på de 3 øverste 

radene for Tromsø – algene, viste sjeldent tegn til deformering, og egenobservasjoner i løpet 

av forsøket gikk ut på at deformasjon først intraff etter noen uker ved de respektive 

temperaturene. Ingen av de observerte døde sporofyttene fra Tromsø var deformerte.  Siden 

vekst er relativt høy hos Tromsøalgene på de lavere temperaturene (se 4.3.4), har enten disse 

individene fortsatt sin vekst etter deformering, eller hatt høy vekst i ukene før deformering 

inntraff.   

I den statistiske modelleringen for formresponsen ble standard avvik tatt med i den ene 

modellen, men akkurat uten å være signifikant. Denne modellen ble imidlertid forkastet til 

fordel for den valgte modellen (tabell 7) som hadde lavere AIC/BIC – verdi. I dette tilfellet 

hadde estimatet til standard avviket negativt fortegn, noe som tyder på mindre sjanse for 

normal form desto større variasjonen i temperaturen er. Rent biologisk kan 

temperaturvariasjonene i seg selv ha vært en stressfaktor, eller ved høye temperaturer kan 

eksponering for lavere temperaturer sørge for forsinkelse i en eventuell respons knyttet til høy 

temperatur, f. eks celledød i tallus.  Hyppigere temperaturmålinger kunne avslørt om 

variasjonen var avgjørende for resultatet eller ikke. De få temperaturmålingene gjort har 

sannsynligvis ikke plukket opp de reelle variasjonene.  

Av resultatene kan det se ut som at deformasjon og dårlig kondisjon er to forskjellige 

responser. Enten til samme begrensende faktor for de forskjellige lokalitetene, eller som 

forskjellige responser til forskjellige faktorer.   

Det ble i tillegg til deformering i forsøk C, observert at deformerte sporofytter generelt var 

mørkere i fargen enn sporofyttene med normal form (se eksempler i figur 11 og 19).  

Økning i pigmentinnhold er en årsak til mørkere farge hos sporofytter produsert ved høye 

temperaturer (Davison et al., 1991). Machalek et al. (1996) viste i laboratorieforsøk at 

sporofytter (15 – 20cm) av S. latissima dyrket ved lave lysforhold (15 µmol m¯² s¯¹) viste 

samme tendenser i fysiologiske trekk, som sporofytter dyrket ved høye temperaturer (17 ºC). 

Disse individene viste blant annet høyere pigmentinnhold, større tetthet av fotosystem II 
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reaksjonssentre og økning i størrelsen på fucoxantin – chlorofyll a/c – proteinkomplekset. Det 

kan være en mulighet for at for høy temperatur, lave lysintensiteter eller begge kan ha 

påvirket til mørk farge og deformering hos de juvenile Tromsøalgene. At lysforholdene skal 

ha vært for begrensende for Tromsøalgene, som store deler av året har lite tilgang på lys er 

lite trolig. Hos Artiske S. latissima er lysmetningspunktet (Ek, hvor lysmengden er så stor, at 

fluktuasjoner ikke begrenser fotosyntes) oppnådd mellom 11,5 – 16,1 µmol m¯² s¯¹ (Kühl et 

al., 2001). Noe som støtter antagelsen om at lys ikke har vært den avgjørende faktoren for 

resultatet. 

Gjennomsnittstemperatur målt i Malangen et lite stykke utenfor Tromsø mellom 1936 – 1989, 

viste 10,3 ºC for august, med et standardavvik på 1,1 (Aure & Strand, 2001). 

Sommertemperaturer kan i følge Havforskningsinstituttets termograftjeneste nærme seg 16 – 

17 ºC, i Tromsøområdet men sukkertaren her opplever lavere temperaturer og lavere variasjon 

i løpet av et år, enn spesielt Grimstad – algene. I dette forsøket hadde rad 9 de laveste 

temperaturene mellom 12, 6 – 13,5 ºC. Det kan dermed hende at Tromsøalgene ble utsatt for 

høyere temperaturer enn optimaltemperatur for nordlige bestander over alle radene.  

Også deformering kan være en egenskap ved kulturen. Siden alle sporofyttene er genetisk 

uniforme, vil det være en sjanse for at responsen er annerledes i denne undersøkelsen enn den 

ville vært i en genetisk variert populasjon. I forsøk B, ble også en like stor andel av de to 

andre lokalitetene deformerte, men i forsøk B, var graden av deformerthet mer alvorlig enn i 

forsøk C. Mange av sporofyttene fra forsøk B utviklet seg til små, ugjenkjennelige svarte 

klumper. Når responsen er den samme mellom lokalitetene, er det usannsynlig at dette er 

egenskaper kun hos materialet, med mindre det kan knyttes til gametofyttkultiveringen. 

Forskjellene mellom forsøk B og C, er den ukjente saltholdigheten, og større variasjoner 

mellom temperatur. Det kan ha vært den store fluktuasjonen i temperatur som førte til den 

store andelen deformerte individer i forsøk B, men dette blir spekulasjoner. At noen av de 

andre lokalitetene også har individer med defomasjon viser at dette ikke er en respons typisk 

for Tromsøalgene, men kanskje en vanligere respons for stress hos Tromsø – algene enn hos 

de andre isolatene. Videre forsøk på tilbakesetting til optimalforhold ville vært interessant for 

å følge den videre utviklingen hos de deformerte individene.  

Ideelt burde tidspunkt for deformering vært kartlagt bedre. Sannsynligvis er det en 

stressrespons som utvikles over lang tid ved ikke-optimale forhold. 
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4.3.4. Vekst. 

Vekst ble målt med arealberegning ved slutten av forsøket, og som relativ vekst pr individ i 

forhold til de andre. Areal eller lengdevekst er en gammel og velbrukt metode for å kalkulere 

vekstsuksess. Bolton & Lüning (1982) undersøkte vekstrater hos Laminaria ved en metode for 

større individer, hvor det blir laget et hull i lamina ca 1 cm fra overgangssonen mellom lamina 

og stipes (Markham et al., 1980 i Bolton & Lüning, 1982). Derette blir vekst målt utifra 

hullets avstand fra overgangssonen, og vekstrate regnes ut fra lengde, vekst og tid. For 

fysiologiske responser er det de senere årene blitt mer og mer vanlig å måle fotosyntetisk 

aktivitet, fordi det beskriver mange av de fysiologiske prosessene som påvirker vekst (Barsch 

et al., 2008).  

Også vekstresultatene viste tydelig respons til temperaturøkning. Resultatene viste at 

maksimal vekst fant sted på forskjellige temperaturer for sporofyttene fra de sørlige bestanden 

og Tromsøalgene (figur 20). Vekst er høyest for Grimstadalgene, på samtlige temperaturer, 

frem til rad 4 hvor minimal vekst er registrert. Tromsøalgene har høyere vekst enn 

Bergensalgene helt frem til rad 6 (16,6 – 18,2 °C), hvor Bergensalgene ser ut til å ha vokst 

mer. Resultatene kan tyde på forskjellige preferanser i optimaltemperatur for vekst. 

Tromsøalgene vokser mest på den laveste temperaturen. På grunn av en uteligger for vekst 

hos Grimstad, på rad 9 (12,6 – 13,5 °C), kan man diskutere om vekst egentlig er større ved rad 

8 (13,7 – 15,1 °C) enn rad 9, men trenden viser at en større andel av sporofyttene ved rad 8, 

har oppnådd høyere vekst enn ved rad 9. I forhold til de andre lokalitetene har Grimstadalgene 

også relativt høy vekst ved rad 6 (16,6 – 18,2 °C) og 7 (15,1 – 16,5 °C). I  følge den statistiske 

modellen (tabell 8) er det signifikant forskjell mellom Grimstad – og Bergensalgene, og 

mellom Grimstad – og Tromsøalgene, men det er ikke signifikant forskjell mellom Bergens – 

og Tromsøalgene.  

Med økende antall alger i skålen, øker arealet i følge modellen. Det ble i resultatdelen kun 

målt areal av den største sporofytten i skåler hvor det var flere enn 1 sporofytt, men 

arealmålingen ble gjort på et senere tidspunkt enn antall alger i skålene ble registrert. Hos 

noen av de deformerte individene var det svært vanskelig å skille mellom individene ved 

arealmålingen, og det kan være en mulighet for  at flere ble beregnet som 1. 
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Lav lysmengde kan være en begrensende effekt på vekst hos juvenile sporofytter av S. 

latissima (f. eks Han & Kain, 1996). Det vil dermed være naturlig at man ville sett høyere 

vekst ved høyere lysintensiteter, og det ville vært interessant å se om noen lokaliteter 

responderte annerledes på økt lysintensietet enn andre, eller om responsen var lik.  

I denne undersøkelsen ble areal ikke målt for individene før forsøket startet, og areal ble 

dermed sett på som relativ vekst for individene i forhold til hverandre. Det ble forsøkt plukket 

ut sporofytter av lik størrelse, men størrelse varierte med lokalitet. Tromsøalgene var i 

gjennomsnitt litt kortere, men samtidig bredere enn Bergens – og Grimstadalgene. Resultatet 

sier noe om vekst i forhold til de andre lokalitetene, men er noe upresise i seg selv. 

Den høye andelen av deformerte alger fra Tromsø, kan ha ført til at arealberegningen for 

Tromsøalgene viste lavere vekst enn realiteten. Arealberegning er gjort fra bilder, og ved 

bildetaking var det ikke mulig å rette ut deformerte individer. Dersom synlige overlappinger 

forekom, ble arealet av disse overlappingene målt og lagt til totalsummen.  

Vekstforsøk med kryssede sporofytter fra Drøbak og Tromsø, viste langsommere 

gjennomsnittelig lengdevekst hos hybridene enn hos reine Drøbaksalger, i tillegg så det ut til 

at denne forskjellen økte desto nærmere man kom perioden for maksimalvekst (nov. – des.) 

(Futsæter & Rueness, 1985).  

4.4. Forsøk D – Utvikling av sporofytter ved varierende temperaturer, for Saccharina 

latissima fra fire forskjellige lokaliteter langs norskekysten. 

Ingen sporofyttproduksjon fant sted på 18 – 20º C. Dette stemmer overens med Lee & 

Brinkhus funn (1988), hvor ingen sporofyttproduksjon ble vist hos S. latissima fra Vest-

Atlanteren ved 17 – 20 ºC. Resultatene fra sporofyttproduksjon i forsøk D 6 – 15º C viste klar 

respons til temperaturøkning. Antall sporofytter økte for  alle lokalitetene med minkende 

temperatur mellom 18 – 12º C. På den laveste temperaturen 6 ºC, produserte de sørlige 

bestandene færre sporofytter enn på 12 ºC, mens Tromsøalgene produserte flere på 6 ºC, enn 

på 12 ºC. Dette kan tyde på forskjellige optimaltemperaturer for sporofyttproduksjon mellom 

de sørlige og de nordlige bestandene av S. latissima. Grimstadalgene viste ingen signifikant 

forskjell mellom 6 - 12 ºC og mellom 6 - 15 ºC, noe som kan tyde på en videre 

toleransegrense for varierende temperaturer ved sporofyttproduksjon. Det var derimot 

signifikant forskjell mellom sporofyttproduksjon ved 12 – 15 ºC , noe man også kan se av 
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figur 22. Drøbaksalgene viste heller ingen signifikant forskjell mellom 6 ºC og 12 ºC, men 

signifikant forskjell mellom 6 ºC og 15 ºC og mellom 12 ºC og 15 ºC. Det var veldig få 

produserte sporofytter på 15 ºC, i forhold til ved de lavere temperaturene. Lee & Brinkhuis 

(1988) viste at sporofyttorproduksjon var sesongbestemt, men at flest sporofytter ble 

produsert mellom 11 – 14 ºC (Lee & Brinkhuis, 1988). Dette stemmer med resultatene i 

forsøk D, for de sørlige bestandene, men ikke for Tromsø. 

I tillegg til de registrerte optimaltemperaturene ble det registrert at antall produserte 

sporofytter var mangedobbel hos Tromsøalgene som hos de sørlige bestandene. Müller et al. 

(2008) viste ved krysningsforsøk at hybrider fra Helgoland og Svalbard produserte flere 

sporofytter (114 sporofytter pr mm²) enn kryssede hann- og hunngametofytter fra Helgoland 

(20 sporofytter pr mm²). Samtidig produserte kryssede hann- og hunngametofytter fra 

Svalbard dobbelt så mange sporofytter som hybridene (260 pr mm²). Resultatene fra antall 

sporofytter produsert i dette forsøket kan være en egenskap som følger den brukte 

gametofyttkulturen, og vil muligens vise andre resultater i mer genetisk varierte populasjoner. 

Den observerte mengden kan også skyldes at fragmenteringen i morter mellom Tromsø og de 

andre har vært ulik, slik at mindre og flere gametofyttfragmenter ble produsert før 

kryssningen mellom hann og hunn ble foretatt. Antall fragmenter i suspensjonen kan også ha 

vært ujevn mellom de forskjellige lokalitetene.  

Av figur 22 ser man at størrelsesfordelingen mellom Tromsø – sporofyttene og de sørlige 

sporofyttene er annerledes. Sporofyttene fra Drøbak, Grimstad og Bergen er mye større, enn 

Tromsøalgene som er små og tette. Dette kan være tetthetsbestemt, da det ikke ble byttet 

medium på disse i løpet av 2 uker, men det er ikke særlig sannsynlig.  

Observasjoner av morfologien også ved sporofyttproduksjon til forsøk C, viste at sporofyttene 

var ulike (se 4.3.3.). Det har flere ganger blitt påvist at populasjoner av S. latissima langs 

norskekysten kan ha forskjellige morfologiske tilpasninger og utseende. Sømod, 1963 viste i 

sin hovedoppgave, at planter fra Drøbak hadde en annen form enn planter fra Bergen. Det var 

spesielt i overgangen mellom stipes og lamina at forskjellen utmerket seg. Hos Drøbaks-

plantene var overgangen gradvis mellom stilk og lamina, mens den hos Bergens-plantene var 

overgangen hjerteformet. I tillegg var selve lamina hos Drøbaks-plantene lengre og spissere 

enn hos Bergens-plantene som var bredere og mer firkantede.  Det samme ble observert i en 

undersøkelse gjort av Futsæter og Rueness (1985), hvor det ble observert at kryssede hybrider 
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av S. latissima fra Drøbak og Tromsø hadde forskjellig overgang mellom stipes og lamina, 

enn utgangsmaterialet fra Drøbak. Hos Drøbaks-plantene var overgangen som nevnt i Sømod 

(1963) arbeid gradvis, mens hos hybridene var overgangen mye rettere (lamina nærmest 

normal på stipes). 

4. 5. Sammendrag av viktige funn og mulig økotypisk differensiering. 

Fra resultatene i forsøk A, er det vanskelig å dra noen konklusjoner da H0 ikke kunne 

forkastes på bakgrunn manglende variabilitet i vekst i forhold til temperatur. 

Resultatene fra forsøk C og D viser forskjellige responser til temperatur, og forskjeller 

mellom lokalitetene testet i forsøkene. Resultatene som viser overlevelse, kondisjon og form, 

tyder på bredere toleransegrenser hos Grimstadalgene enn hos Bergen – og Tromsøalgene. 

Grimstadalgene har høyere overlevelse, lever lenger, og viser minst andel av individer med 

stressymtomer. Bergensalgene ser ut til å være det isolatet med tydligst responser til stress. 

Kun individer ved rad 5 (18,0 – 19,1 ºC) ser ut til å være upåvirket av stress, og de ser ikke til 

å tåle temperaturer over 21 ºC, over lengre tid. De var også de første som døde ved de høyeste 

temperaturene. For Tromsøalgene er også andelen individer med stressrelaterte responser høy. 

Forskjellen mellom Bergens – og Tromsøalgene er at overlevelsen hos Tromsø kontra Bergen 

er høy, antall flekker med dødt cellevev på tallus er byttet ut med mørk farge og derformasjon 

hos Tromsøalgene. For vekst i forsøk C viser Grimstadalgene høy vekst i forhold til de andre 

ved alle rader hvor vekst er betydelig. Selv om H0 kan forkastes for dette forsøket er det på 

bakgrunn av de uventede stressresponsene ved de lave temperaturene vanskelig å si noe om 

forsøk Cs utsagnsverdi i forhold til naturlige populasjoner.  

Resultatene fra forsøk D er mer konsistente med hva en skulle forvente (f. eks Lee & 

Brinkhuis, 1988), med få eller ingen produserte sporofytter ved de to høyeste temperaturene, 

og flest produserte mellom 15 – 12 ºC. Mens Tromsøalgene viste en klar topp i 

sporofyttproduksjon ved 6 ºC, den laveste tilgjengelige temperaturen i forsøket, viste 

Grimstadalgene ingen signifikante forskjeller mellom 12 – 6 ºC og 12 – 15 ºC. Dette tyder på 

at sporofyttproduksjon hos Grimstadalgene kan foregå effektivt over større temperatursprang 

enn for Tromsøalgene. Resultatetet for Bergensalgene viser at det er signifikant flere 

produserte sporofytter ved 12 ºC enn 6 ºC, dette er også tilfellet for Drøbaksalgene, men her 

er forskjellen ikke signifikant. Ved å sammenligne de fire lokalitetene kan man oppdage en 
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trend hvor Drøbak – og Grimstadalgenes antall produserte sporofytter på de to laveste 

temperaturene ikke er signifikant forskjellige, mens det er motsatt ved Bergens – og 

Tromsøalgene.  

Siden resultatene for overlevelse viste høy dødelighet for alle lokaliteter ved de høyeste 

temperaturene, bare med forskjellig overlevelsestid kan man ikke si at de øvre 

toleransegrensene var signifikant forskjellige mellom de 3 lokalitetene. Dermed er det 

nærliggende å si at disse resultatene ikke støtter hypotesen om at det finnes 

økotypedifferensierte bestander, med forskjellig toleranse for høye temperaturer langs 

Norskekysten, slik som er tilfellet for S. japonica i Stillehavet (Liu & Pang, 2010) og S. 

latissima på vestsiden av Atlanterhavet (Gerard & DuBois, 1988). Resultatene viser derimot 

at det kan finnes økotypedifferensiering i tilpasninger til temperaturvariasjoner for vekst og 

sporofyttproduksjon. Tilpasninger til variasjoner i temperatur kan muligens knyttes opp mot 

årlige, sesong – og døgnavhengige temperatursvingninger på de forskjellige lokalitetene.  

Videre undersøkelser basert på disse resultatene vil være av interesse for å kartlegge om de 

observerte trendene også kan gjelde for bestander med genetisk variasjon.  
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6. VEDLEGG 

Vedlegg 1. Oversikt over data forsøk A. 

Stasjon Lengde før   Lengde etter  Vekst 
6 1 2,4 1,4 
6 1 3,4 2,4 
6 1 1,9 0,9 

12 1 3,2 2,2 
12 1 2,5 1,5 
12 1 2 1 
14 1 2,1 1,1 
14 1 3 2 
14 1 2,6 1,6 
16 1 2,3 1,3 
16 1 2,4 1,4 
16 1 3,6 2,6 
18 1 2,7 1,7 
18 1 2,6 1,6 
18 1 2,1 1,1 
20 1 1,5 0,5 
20 1 1,5 0,5 
20 1 2,1 1,1 
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Vedlegg 2. Temperaturer fra forsøk B. 

Rad Bordplate Side Temp. måling1 i 
ºC 

Temp. måling2 i 
°C 

Temp. måling3 i 
ºC 

1 1 høyre 24,1 24,5 - 
1 1 venstre 24,0 23,6 - 
1 2 høyre 20,8 20,6 19,1 
1 2 venstre 22,0 20,9 19,2 
2 1 høyre 23,1 23,5 - 
2 1 venstre 23,2 22,3 - 
2 2 høyre 19,8 19,8 18,2 
2 2 venstre 20,9 20,1 18,8 
3 1 høyre 21,6 22,0 - 
3 1 venstre 22,2 21,5 20,2 
3 2 høyre 19,1 18,8 18,2 
3 2 venstre 19,7 18,9 18,1 
4 1 høyre 20,5 20,6 19,5 
4 1 venstre 20,8 20,6 19,5 
4 2 høyre 18,3 18,0 17,9 
4 2 venstre 18,5 18,1 17,9 
5 1 høyre 19,0 19,3 18,5 
5 1 venstre 19,2 19,1 18,4 
5 2 høyre 17,3 17,2 16,9 
5 2 venstre 17,1 17,0 16,4 
6 1 høyre 17,4 17,4 17,1 
6 1 venstre 18,0 17,5 17,0 
6 2 høyre 16,2 16,1 15,6 
6 2 venstre 16,1 16,0 15,4 
7 1 høyre 15,8 15,8 15,6 
7 1 venstre 16,5 16,3 15,9 
7 2 høyre 15,2 15,0 14,7 
7 2 venstre 15,0 14,7 14,8 
8 1 høyre 14,2 14,1 14,0 
8 1 venstre 15,0 14,8 14,5 
8 2 høyre 14,0 14,1 14,2 
8 2 venstre 14,0 13,5 14,0 
9 1 høyre 12,9 12,9 13,1 
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9 1 venstre 13,3 13,4 13,5 
9 2 høyre 13,1 13,2 13,1 
9 2 venstre 13,2 12,8 12,7 
 

Vedlegg 3. Temperaturer fra forsøk C. 

Rad Bordplate Side Temp. måling1 i 
ºC 

Temp. måling2 i 
°C 

Temp. måling3 i 
ºC 

1 1 høyre 23,1 23,3 24,1 
1 1 venstre 22,6 22,2 23,5 
1 2 høyre 22,0 22,8 23,0 
1 2 venstre 21,9 22,3 23,1 
2 1 høyre 22,5 23,1 23,8 
2 1 venstre 22,1 22,6 22,8 
2 2 høyre - 21,7 22,0 
2 2 venstre - 22,9 22,4 
3 1 høyre 21,0 21,7 22,3 
3 1 venstre 21,0 21,0 21,8 
3 2 høyre 20,3 20,7 21,0 
3 2 venstre 20,7 21,3 21,3 
4 1 høyre 19,7 19,8 20,5 
4 1 venstre 19,6 20,1 20,4 
4 2 høyre 19,3 19,5 19,8 
4 2 venstre 19,5 19,9 19,9 
5 1 høyre 18,2 18,5 19,1 
5 1 venstre 18,4 18,8 19,1 
5 2 høyre 18,0 18,1 19,0 
5 2 venstre 18,2 18,5 18,3 
6 1 høyre 16,7 17,1 17,8 
6 1 venstre 17,1 17,6 18,2 
6 2 høyre 16,6 16,8 17,4 
6 2 venstre 16,6 17,0 17,6 
7 1 høyre 15,1 15,6 15,9 
7 1 venstre 15,8 15,9 16,5 
7 2 høyre 15,4 15,3 15,7 
7 2 venstre 15,4 15,3 16,1 
8 1 høyre 13,7 14,0 14,3 
8 1 venstre 14,2 14,4 15,1 
8 2 høyre 14,0 14,0 14,4 
8 2 venstre 14,0 14,1 14,4 
9 1 høyre 12,6 12,6 12,9 
9 1 venstre 12,8 12,8 13,5 
9 2 høyre 12,9 12,8 13,0 
9 2 venstre 13,0 12,9 12,8 
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Vedlegg 4: Rådata forsøk C. 

Forsøk Bord Rad Lokalitet Antall Status Dødsuke Kondisjon Form 
2 1 1 B 1 død 1 - norm 
2 1 1 B 0 død 1 - - 
2 1 1 B 0 død 1 - - 
2 1 1 G 1 død 2 - norm 
2 1 1 G 1 død 2 - norm 
2 1 1 G 0 død 2 - - 
2 1 1 T 1 død 1 - norm 
2 1 1 T 1 død 1 - norm 
2 1 1 T 0 død 2 - - 
2 1 2 B 1 død 2 - norm 
2 1 2 B 1 død 2 - norm 
2 1 2 B 0 død 2 - - 
2 1 2 G 1 død 2 - norm 
2 1 2 G 1 død 2 - norm 
2 1 2 G 1 død 2 - norm 
2 1 2 T 2 død 2 - norm 
2 1 2 T 1 død 2 - norm 
2 1 2 T 1 død 2 - norm 
2 1 3 B 1 død 4 - norm 
2 1 3 B 1 død 4 - norm 
2 1 3 B 1 død 4 - norm 
2 1 3 G 1 død 5 - norm 
2 1 3 G 1 død 5 - norm 
2 1 3 G 0 død 4 - - 
2 1 3 T 2 levende  dårlig norm 
2 1 3 T 2 levende  dårlig norm 
2 1 3 T 0 død 5 - - 
2 1 4 B 1 død 5 - norm 
2 1 4 B 1 død 5 - norm 
2 1 4 B 1 levende  dårlig norm 
2 1 4 G 1 levende  dårlig norm 
2 1 4 G 1 levende  dårlig norm 
2 1 4 G 1 levende  ok norm 
2 1 4 T 2 levende  dårlig norm 
2 1 4 T 2 levende  dårlig norm 
2 1 4 T 3 levende  dårlig norm 
2 1 5 B 1 levende  ok norm 
2 1 5 B 1 levende  ok norm 
2 1 5 B 1 levende  ok norm 
2 1 5 G 1 levende  ok norm 
2 1 5 G 1 levende  ok norm 
2 1 5 G 1 levende  ok norm 
2 1 5 T 1 levende  ok norm 
2 1 5 T 1 levende  ok norm 
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2 1 5 T 1 levende  ok norm 
2 1 6 B 1 levende  dårlig def 
2 1 6 B 1 levende  ok norm 
2 1 6 B 1 levende  dårlig def 
2 1 6 G 1 levende  ok norm 
2 1 6 G 1 levende  ok norm 
2 1 6 G 1 levende  ok norm 
2 1 6 T 1 levende  ok def 
2 1 6 T 1 levende  dårlig def 
2 1 6 T 1 levende  ok def 
2 1 7 B 1 død 5 - norm 
2 1 7 B 1 levende  dårlig norm 
2 1 7 B 3 levende  dårlig norm 
2 1 7 G 1 levende  ok norm 
2 1 7 G 1 levende  dårlig norm 
2 1 7 G 1 levende  ok norm 
2 1 7 T 2 levende  ok norm 
2 1 7 T 1 levende  dårlig def 
2 1 7 T 1 levende  ok def 
2 1 8 B 1 død 5 - norm 
2 1 8 B 1 levende  dårlig norm 
2 1 8 B 1 død 5 - norm 
2 1 8 G 1 levende  ok norm 
2 1 8 G 1 levende  ok norm 
2 1 8 G 1 levende  dårlig norm 
2 1 8 T 1 levende  ok def 
2 1 8 T 0 levende  ok def 
2 1 8 T 1 levende  ok norm 
2 1 9 B 1 død 5 - norm 
2 1 9 B 1 levende  dårlig norm 
2 1 9 B 1 død 5 - norm 
2 1 9 G 2 levende  dårlig norm 
2 1 9 G 1 levende  dårlig norm 
2 1 9 G 1 levende  dårlig norm 
2 1 9 T 0 levende  ok def 
2 1 9 T 0 levende  ok def 
2 1 9 T 0 levende  ok def 
2 2 1 B 1 død 2 - norm 
2 2 1 B 1 død 2 - norm 
2 2 1 B 2 død 2 - norm 
2 2 1 G 1 død 3 - norm 
2 2 1 G 1 død 3 - norm 
2 2 1 G 1 død 3 - norm 
2 2 1 T 2 død 3 - norm 
2 2 1 T 0 død 2 - - 
2 2 1 T 0 død 2 - - 
2 2 2 B 1 død 2 - norm 
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2 2 2 B 1 død 2 - norm 
2 2 2 B 1 død 2 - norm 
2 2 2 G 1 død 4 - norm 
2 2 2 G 1 død 3 - norm 
2 2 2 G 1 død 3 - norm 
2 2 2 T 1 død 2 - norm 
2 2 2 T 2 død 2 - norm 
2 2 2 T 1 død 2 - norm 
2 2 3 B 1 død 4 - norm 
2 2 3 B 1 død 4 - norm 
2 2 3 B 0 død 4 - - 
2 2 3 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 3 G 1 død 5 - norm 
2 2 3 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 3 T 2 levende  dårlig norm 
2 2 3 T 2 levende  dårlig norm 
2 2 3 T 2 død 5 - norm 
2 2 4 B 1 død 5 - norm 
2 2 4 B 1 levende  dårlig norm 
2 2 4 B 1 død 5 - norm 
2 2 4 G 1 levende  ok def 
2 2 4 G 1 levende  ok norm 
2 2 4 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 4 T 2 levende  ok def 
2 2 4 T 2 levende  dårlig norm 
2 2 4 T 1 levende  ok norm 
2 2 5 B 1 levende  ok norm 
2 2 5 B 1 levende  ok norm 
2 2 5 B 1 levende  ok norm 
2 2 5 G 1 levende  ok norm 
2 2 5 G 1 levende  ok norm 
2 2 5 G 1 levende  ok norm 
2 2 5 T 2 levende  ok norm 
2 2 5 T 2 levende  ok def 
2 2 5 T 1 levende  ok def 
2 2 6 B 1 levende  ok norm 
2 2 6 B 1 levende  dårlig norm 
2 2 6 B 1 levende  dårlig norm 
2 2 6 G 1 levende  dårlig def 
2 2 6 G 2 levende  ok def 
2 2 6 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 6 T 1 levende  ok def 
2 2 6 T 3 levende  ok norm 
2 2 6 T 2 levende  ok def 
2 2 7 B 1 levende  dårlig norm 
2 2 7 B 1 levende  dårlig norm 
2 2 7 B 1 død 5 - def 



 

99	  

	  

2 2 7 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 7 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 7 G 1 levende  ok norm 
2 2 7 T 2 levende  ok norm 
2 2 7 T 2 levende  ok norm 
2 2 7 T 0 levende  ok def 
2 2 8 B 1 død 5 - norm 
2 2 8 B 1 levende  dårlig norm 
2 2 8 B 1 død 5 - norm 
2 2 8 G 1 levende  ok norm 
2 2 8 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 8 G 1 død 5 - def 
2 2 8 T 1 levende  ok def 
2 2 8 T 0 levende  ok def 
2 2 8 T 2 levende  ok def 
2 2 9 B 0 levende  dårlig def 
2 2 9 B 1 død 5 - norm 
2 2 9 B 1 død 5 - norm 
2 2 9 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 9 G 1 levende  dårlig norm 
2 2 9 G 1 levende  ok norm 
2 2 9 T 2 levende  ok norm 
2 2 9 T 1 levende  ok norm 
2 2 9 T 1 levende  ok norm 

 

Vedlegg 5: Rådata forsøk C. 

Forsøk Bord Rad Lokalitet Areal 
2 1 1 B 0,0006 
2 1 1 B 0 
2 1 1 B 0 
2 1 1 G 0,0011 
2 1 1 G 0,0008 
2 1 1 G 0 
2 1 1 T 0,0004 
2 1 1 T 0,0007 
2 1 1 T 0 
2 1 2 B 0,0011 
2 1 2 B 0,0006 
2 1 2 B 0 
2 1 2 G 0,0008 
2 1 2 G 0,0006 
2 1 2 G 0,0007 
2 1 2 T 0,0004 
2 1 2 T 0,0006 
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2 1 2 T 0,0006 
2 1 3 B 0,0014 
2 1 3 B 0,0013 
2 1 3 B 0,0008 
2 1 3 G 0,0014 
2 1 3 G 0,0039 
2 1 3 G 0 
2 1 3 T 0,0018 
2 1 3 T 0,0016 
2 1 3 T 0 
2 1 4 B 0,0024 
2 1 4 B 0,0022 
2 1 4 B 0,0018 
2 1 4 G 0,0161 
2 1 4 G 0,0076 
2 1 4 G 0,0069 
2 1 4 T 0,0077 
2 1 4 T 0,0078 
2 1 4 T 0,0071 
2 1 5 B 0,0485 
2 1 5 B 0,0355 
2 1 5 B 0,0204 
2 1 5 G 0,1355 
2 1 5 G 0,0451 
2 1 5 G 0,0602 
2 1 5 T 0,0247 
2 1 5 T 0,0248 
2 1 5 T 0,0376 
2 1 6 B 0,0464 
2 1 6 B 0,135 
2 1 6 B 0,0712 
2 1 6 G 0,1707 
2 1 6 G 0,1849 
2 1 6 G 0,1133 
2 1 6 T 0,03 
2 1 6 T 0,0096 
2 1 6 T 0,0403 
2 1 7 B 0,0224 
2 1 7 B 0,0329 
2 1 7 B 0,0675 
2 1 7 G 0,4288 
2 1 7 G 0,2828 
2 1 7 G 0,2625 
2 1 7 T 0,1784 
2 1 7 T 0,0161 
2 1 7 T 0,1055 
2 1 8 B 0,087 
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2 1 8 B 0,1271 
2 1 8 B 0,039 
2 1 8 G 0,5916 
2 1 8 G 0,6556 
2 1 8 G 0,0389 
2 1 8 T 0,0352 
2 1 8 T 0,0432 
2 1 8 T 0,2405 
2 1 9 B 0,0491 
2 1 9 B 0,0144 
2 1 9 B 0,0219 
2 1 9 G 0,015 
2 1 9 G 0,1855 
2 1 9 G 0,6348 
2 1 9 T 0,0954 
2 1 9 T 0,1314 
2 1 9 T 0,0424 
2 2 1 B 0,0009 
2 2 1 B 0,0005 
2 2 1 B 0,0008 
2 2 1 G 0,0009 
2 2 1 G 0,0009 
2 2 1 G 0,0013 
2 2 1 T 0,0005 
2 2 1 T 0 
2 2 1 T 0 
2 2 2 B 0,0007 
2 2 2 B 0,001 
2 2 2 B 0,001 
2 2 2 G 0,0018 
2 2 2 G 0,0009 
2 2 2 G 0,0006 
2 2 2 T 0,0006 
2 2 2 T 0,0003 
2 2 2 T 0,0003 
2 2 3 B 0,0014 
2 2 3 B 0,0009 
2 2 3 B 0 
2 2 3 G 0,0019 
2 2 3 G 0,0022 
2 2 3 G 0,0048 
2 2 3 T 0,0015 
2 2 3 T 0,0012 
2 2 3 T 0,0007 
2 2 4 B 0,0014 
2 2 4 B 0,0037 
2 2 4 B 0,0037 
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2 2 4 G 0,0083 
2 2 4 G 0,0088 
2 2 4 G 0,0088 
2 2 4 T 0,008 
2 2 4 T 0,0011 
2 2 4 T 0,0047 
2 2 5 B 0,025 
2 2 5 B 0,0203 
2 2 5 B 0,0477 
2 2 5 G 0,0461 
2 2 5 G 0,033 
2 2 5 G 0,0378 
2 2 5 T 0,0727 
2 2 5 T 0,0438 
2 2 5 T 0,0331 
2 2 6 B 0,0803 
2 2 6 B 0,0935 
2 2 6 B 0,0822 
2 2 6 G 0,0118 
2 2 6 G 0,0728 
2 2 6 G 0,1583 
2 2 6 T 0,0668 
2 2 6 T 0,0628 
2 2 6 T 0,0559 
2 2 7 B 0,1474 
2 2 7 B 0,081 
2 2 7 B 0,0013 
2 2 7 G 0,1819 
2 2 7 G 0,2118 
2 2 7 G 0,3671 
2 2 7 T 0,1013 
2 2 7 T 0,2638 
2 2 7 T 0,0609 
2 2 8 B 0,0277 
2 2 8 B 0,0706 
2 2 8 B 0,1033 
2 2 8 G 0,2788 
2 2 8 G 0,259 
2 2 8 G 0,0148 
2 2 8 T 0,1824 
2 2 8 T 0,1984 
2 2 8 T 0,0754 
2 2 9 B 0,0076 
2 2 9 B 0,0433 
2 2 9 B 0,0011 
2 2 9 G 0,2871 
2 2 9 G 0,1537 
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2 2 9 G 0,3193 
2 2 9 T 0,1525 
2 2 9 T 0,3465 
2 2 9 T 0,2654 

 

 

Vedlegg 6: Rådata forsøk D. 

Rad Temp Område Antall 
1 20 B 0 
1 20 B 0 
1 20 B 0 
1 20 D 0 
1 20 D 0 
1 20 D 0 
1 20 G 0 
1 20 G 0 
1 20 G 0 
1 20 T 0 
1 20 T 0 
1 20 T 0 
2 18 B 0 
2 18 B 0 
2 18 B 0 
2 18 D 0 
2 18 D 0 
2 18 D 0 
2 18 G 0 
2 18 G 0 
2 18 G 0 
2 18 T 0 
2 18 T 0 
2 18 T 0 
3 15 B 21 
3 15 B 22 
3 15 B 20 
3 15 D 5 
3 15 D 2 
3 15 D 2 
3 15 G 56 
3 15 G 69 
3 15 G 75 
3 15 T 55 
3 15 T 46 
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3 15 T 38 
4 12 B 123 
4 12 B 146 
4 12 B 160 
4 12 D 88 
4 12 D 139 
4 12 D 74 
4 12 G 103 
4 12 G 116 
4 12 G 166 
4 12 T 336 
4 12 T 334 
4 12 T 292 
5 6 B 114 
5 6 B 117 
5 6 B 79 
5 6 D 62 
5 6 D 47 
5 6 D 108 
5 6 G 60 
5 6 G 104 
5 6 G 123 
5 6 T 1255 
5 6 T 1050 
5 6 T 1238 

  

  

 


