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Antropocen 
– en ny tid

• Atmosfærens CO2 har passert 400 ppm, rest-
kapasiteten opp til 1.5 oC = 580 Gt CO2 = < 10 år

• Verdens dyrebestander er halvert i løpet av 40 år 
Vektforhold mellom terrestre dyr: mennesker 
36%, husdyr: 60%, ville dyr: 4% 

• Verdens befolkning øker til > 10 mrd?
• Global footprint: årskapasiteten brukt opp 29.07



“Halvering av verdens dyrebestander”
– bestandsutvikling, ikke bare artstap



Illegal, Unreported and Unregulated (IUU)

• Store eiere, globalisering, 
strå- og datterselskaper, 
uklart ansvar, finans-struktur 
og politikk, korrupsjon…

• Allmenningens tragedie i 
fiskeriene

• Kunnskapsmangel om 
kaskade-effekter når artene 
på toppen av næringskjeden 
forsvinner



Allmenningens 
tragedie

• Garrett Hardin 1968. Prinsipp; felles 
ressurser (evt resipienter), sterke 
personlige incentiv for å maksimere eget 
utbytte av fellesressursen, svake 
incentiver for reduksjoner.

• Konsekvens blir kumulativ 
overbelastning og felles tragedie (på sikt)

• Bygger på kortsiktig rasjonalitet: verden 
har endret seg fra å være få mennesker i 
en uendelig natur, til uendelig mange 
mennesker i en krympende natur

Havforskningsinstituttet



Alt henger sammen...?



Klima selvsagt…



Havforsuring
Raskeste forsuringstakt på > 800 000 år
Vil biologien henge med?



Hvorfor er havet så viktig her?



Havklima, havstrømmer og tipping points



Selvforsterkende 
tilbakekoblinger



Mismatch og
artsforflytninger



Havets økosystemer ER i endring

Fra “Klimaendringer i Norge” (Alfsen, Hessen, Jansen)



Havets kanarifugler



Landjorda er “brukt opp”



Et columbi egg



Havet som 
matfat

• Havets næringskjeder 
mer effektive enn 
landjordas – og sunnere

• Jo lengre ned i nærings-
kjedene, desto bedre

• Grunnrente og mer til 
forskning?

• Bioprospektering



Alger som svaret på alt?



Trollmenn og profeter

• Problemene er knyttet til vekst 
– kan vi også vokse oss ut av 
problemene?

• Borlaug –> Gjedrem/Skjervold
-> ??

• Bærekraft (økologisk) må være 
premisset også for all marin 
aktivitet!
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