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Havforsuring
Observert CO2 utslipp:
•Menneske har introdusert 2040 ±310 Gt CO2 i løpet 1850 - 2011.
Omtrent 40% er fortsatt i atmosfæren, vegetasjon og jord har tatt opp
30% og de resterende 30 % er tatt opp i havet.
•Partialtrykket av atmosfærisk CO2 har steget fra 280 ppm (1850) to
401.57 ppm (i dag).
•In situ pH har gått ned med
0.1 (Orr et al. 2005).

IPCC Synthesis report AR5, 2014

Havforsuring
Forventet CO2 utslipp:
•Det er 4 RCP-scenarier som er evaluert i IPCCs 5te rapport, hvor RCP
2.5 og RCP8.5 antar henholdsvis 490 og 1370 ppm CO2 ved 2100.
•Mens observert global reduksjon i pH inntil nå er 0.1 så forventes det at
pH avtar til 0.1-0.4 i 2100 (Olsen et al. 2016)

IPCC Synthesis report AR5, 2014

Havforsuring og biologiske effekter
• Antropogent CO2 tas opp av havet og gjør at verdenshavene får redusert pH og
redusert tilgjengelighet av kalkmineraler.

• Kalkmineraler brukes til både skall og skjelett. Organismer vil søke å motvirke
effekten av havforsuring gjennom økt energibruk.

• Metningsdypet betegner dypet hvor vannmassene går fra å være overmettet på
kalkmineraler til å være undermettet. Under metningsdypet vil kalkmineraler
naturlig løses opp.

• Langs Norskekysten er metningsdypet i dag ca. 2 000 m men blir stadig grunnere.
• pH-endringene er 100 ganger raskere enn noen gang siden siste istid (Olsen et al.
2016).

• Dypvannsdannelse i verdenshavene fører antropogent CO2 ned i dypet på
utvalgte steder (Fröb et al. 2016).

• Kaldt vann kan ta opp mer CO2 og gjør at metningsdypet til kalkmineraler er
spesielt grunt på høye breddegrader.

• Smelting av is i Arktis vil gi større tilgjengelig overflate og mer effektivt opptak av
CO2.

• Viktig å forstå de samlede effekter av havforsuring og andre stressorer som
mattilbud, temperatur etc.

• I tillegg er det viktig å forstå mulighetene for tilpasning gjennom naturlig seleksjon.

Overvåkning

Chierici et al. 2016. Overvåkning av havforsuring i Norske farvann i 2015,
Rapport, Miljødirektoratet, M-573|2016.

Overvåkning

Seks års verdier av metningsverdi for aragonitt for Barentshavsåpningen. Lav
metning om vinteren og høyere metning om sommeren i forbindelse med
oppblomstring (Chierici et al. 2016).

Havforsuring og biologiske effekter
• Marine organismer trenger kalsiumkarbonat
(f.eks aragonitt) til skjelett og skall.

• Opptak av CO2 i havet kan gi undermetning av
kalsiumkarbonat.

• Nedskalering av fremtidig klima viser at
Nedskalert pH i fremtidig klima
ved A1B (700 ppm CO2 i 2100)

metningsdypet for aragonitt blir betydelig
grunnere.

• Eksperimentelle forsøk med marine organismer
krever ofte relativt lav pH for å oppnå effekt.

• Effekter ofte mer fremtredende i tidlige
livsstadier hvor det er rask utvikling av individer.

• Ser også et sammensatt effektbilde; fiskelarver
og krill virker upåvirket mens tidlige stadier av
hummer og skjell er betydelig påvirket.

• Utfordringer mht eksperimentelt oppsett;
multistressorer, tilpasning, brå endring i pH,
individ-økosystem effekt, indirekte effekter.
Skogen et al. 2014

Vingesneil i Californiastrømmen

Bednarsek & Ohman (2014) Changes in pteropod distributions and shell dissolution across a
frontal system in the California Current System. MEPS vol. 523:93-103.

Havforsuring og effekter på fisk
Biologiske målepunkter
• Vekst
• Global proteom
• Svømmeadferd
• Beiteadferd
--------------------------RESULTAT: INGEN EFFEKTER
Torsk- og sildelarver er motstandsdyktige mot PH-reduksjoner / CO2 økninger
som forventes i dette århundre
Maneja et al. 2014. The proteome of Atlantic herring (Clupea harengus L.) larvae is resistant to
elevated pCO(2). Marine Pollution Bulletin, 86(1-2):154-160
Maneja RH et al. 2013. The swimming kinematics of larval Atlantic cod, Gadus morhua L., are
resilient to elevated seawater pCO(2). Marine Biology, 160(8):1963-1972.
.

Havforsuring og effekter på fisk
•

Eksponering av larver under
ulike føderegimer og CO2
konsentrasjoner.

•

Mattilgang gav ikke effekt.

•

Ved økt CO2 sank
overlevelsesraten signifikant.

--------------------------- Days Post Hatching
RESULTAT: SIGNIFIKANTE EFFEKTER
Torsklarver opplever økt dødlighet som følge av worst-case PH-reduksjoner /
CO2 økninger som forventes i dette århundre
Stiasny et al. 2016. Ocean Acidification Effect on Atlantic Cod Larval Survial and Recruitment
to the Fished Population. PLoS ONE.

Forskjellige resultater
Eksperimentelle utfordringer:
•Eksponeringsforsøk med forskjellige pH / ppm CO2 krever at alle andre
forhold i karreplikatene er uforandret. Dvs mattilbud,
bakteriesammensetning, oksygen etc er identisk.
•Fordelaktig å forstå mekanismene som forårsaker observerte effekter,
f.eks representert ved global proteom. Men dette krever langt mer
avanserte analyseteknikker og kan være kostnadsdrivende for forsøk.
•Dersom mekanismer avdekkes er det lettere å forstå mulighetene
organismene har til å kompensere for et surere miljø.

Havforsuring og effekter på krill
Biologiske målepunkter
• Vekst
• Reproduksjon

Nyctiphanes couchii

• Svømmeadferd
• Overlevelse
--------------------------RESULTAT: KUN EFFEKT VED UREALISTISK HØYE NIVÅER AV CO2
Krill (Nychtipanes couchii) er motstandsdyktig mot PH-reduksjoner / CO2
økninger som forventes i dette århundre

Sperfeld et al. 2014. 2014. Effect of increasing sea water pCO(2) on the northern Atlantic krill species
Nyctiphanes couchii. Marine Biology, 161(10):2359-2370.

Havforsuring og effekter på hummer
Biologiske målepunkter
• Vekt
• Lengde
• Deformitet

----------------RESULTAT: EFFEKTER VED FORVENTEDE NIVÅER AV CO2
Hummerlarver utvikler deformiteter som følge av pH-reduksjoner / CO2
økninger som forventes i dette århundre
Agnalt et al. 2013. Deformities in larvae and juvenile European lobster (Homarus gammarus)
exposed to lower pH at two different temperatures. Biogeosciences, 10: 7579-7615.

Havforsuring i modeller
•

Modellerer havforsuring som følge av
økende atmosfærisk CO2

•

Nedskalerer global klimamodell med
NORWECOM.E2E + karbonatmodul
med 700 ppm CO2

•

Pekepinn på hvilke eksponeringsverdier
som bør brukes i lab.studier
--------------------------RESULTAT:
Overflate-PH synker med 0.19 og
metningsnivået for aragonitt blir 1200 m grunnere
Skogen et al. 2014. Modelling ocean acidification in the Nordic and Barents Seas in present and
future climate. Journal of Marine Systems, 131:10-20.

Havforsuring og effekter på calanus spp.
og oithona similis
•

Calanus spp. vandrer vertikalt i
vannsøylen gjennom er pH-gradient

•

Oithona similis forblir i det øverste
miksede laget av vannsøylen

•

OA-eksponeringsforsøk viser at calanus
er mer motstandsdyktig mot lavere pHverdier en oithona

•

Sannsynligvis pga dens variable
naturlige pH-miljø gjennom
vertikal vandring

Lewis et al. 2013. Sensitivity to ocean
acidification parallels natural pCO2…,
PNAS.

Tilpasning
“Lilleputt”-effekten:
•Fossile data viser at organismer som overlevde hendelser med
masseutryddelser ofte ble mindre i størrelse enn før.
•Skjell innsamlet nær naturlige CO2 kilder er mindre enn de som lever i
større avstand under normale pH-betingelser.
•De mindre skjellene hadde høyere massespesifikk energiforbruk og
lavere energibehov til metabolisme.
•Denne tilpasningen tillater skjell å forhindre oppløsning av skall.

Individ-til-populasjonseffekter
Transiente hendelser med massedød blandt tidlige stadier av fisk:
•Ohlberger og Langangen (2015) viste at skrei som populasjon er
motstandsdyktig mot slike katastrofale hendelser pga tetthetsavhengige effekter
og en bred alderssammensetning.
Transiente økosystemeffekter av massedød i enkeltarter:
•Langangen et al. (2016) kvantifiserer økosystemeffekter (krill, lodde, torsk)
basert på en modell og konkluderer at disse økosystemkomp. er svært
motstandsdyktige mot antropogene pertubasjoner som påvirker en av artene –
avhengig av krav til føre-var!
Permanent økt dødlighet i tidlige stadier av fisk og populasjonseffekter:
•Stiasny et al. (2016) rapporterte om økt dødliget i tidlige stadier av skrei som
følge av havforsuring tilsvarende 1100 ppm CO2 – IPCC RCP8.5 og tilhørende
vedvarende svikt i rekruttering med påfølgende økonomisk tap.

Havforsuring og biologiske effekter
Utfordringer (Browman et al. 2016):
•Naturlig seleksjon – antall avkom – generasjonstid
•Multiple stressorer – en organisme med god kondisjon håndterer
lettere ytre stress
•Akutt eksponering er ikke representativ for gradvis endring
•Unaturlig god mattilgang – overestimerer evne til å kompensere
for lavere tilgang på kalkmineraler
•Manglende konkurranse om mat
•Ingen predasjonstrykk
•Ikke sykdomspress som observert i felt

Havforsuring og biologiske effekter
Anbefalinger:
•Fortsatt god overvåkning i felt med en styrket innsats på naturlig
variabilitet
•Overvåke biologiske effekter
•Utforske tilpasninger i områder med naturlig CO2-kilder på
havbunn.
•Labeksperimenter på nøkkelarter, samt arter med rask
generasjonstid
•Multistressor-forsøk
•Forstå mekanismer som gir effekt ved eksponering
•Undersøke indirekte effekter gjennom trofisk interaksjoner
•Eksponering i tråd med forventet pH-endringer i havet fra IPCC.
•Økosystemeffekter vha. økosystemmodeller.

