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Teori og framgangsmåte

- Så frø i et miljø hvor planten ikke kan ta opp noen form for          

næring annet en gjennom fotosyntesen. Frøene trenger også 

tilgang på vann og sollys for å kunne spire og drive fotosyntese.

- Tørke plantematerialet i stekeovn på lav varme (ca. 50c) over 

natta slik at man kun sitter igjen med tørrstoff hvorav ca. 50 

prosent består av karbon (Gjølsjø, 2017).

- Regne ut hvor mange karbonatomer som befinner seg i 

tørrstoffet. Dette vil også være samme antall 

karbondioksidmolekyler som planten har absorbert i og med at 

hvert karbondioksidmolekyl inneholder ett karbonatom.

Fotosyntesen er den kjemiske prossesen hvor de uorganiske stoffene vann (H2O) og 

karbondioksid (Co2) omdannes til andre organsike molekyler og kjemisk energi ved hjelp 

av sollysets energi.
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Kildehenvisninger

Karboninnholdet i ved er omtrent 50% (Gjølsjø, 2017). Dersom 

man antar at tørket plantemateriale har omtrent samme 

karboninnhold kan man regne hvor mye karbon planten har 

absorbert gjennom lufta ved subtrahere frøvekten fra 

tørrstoffvekten og dividere på to.

Vidre kan man regne ut hvor mange karbonatomer x gram 

karbon består av ved hjelp av avogadros lov. I følge 

periodesystemet er atommassen til karbon 12,011u. Det vil si at 

12,011g karbon består av 6,022*10^23 partikler (UiO, 2019). 

Ved å ta x gram karbon, dele det på 12,011 og multiplisere med 1 

mol vil man finne ut hvor mange atomer stoffmengden består av 

(x ÷ 12,011 * 6,022 * 10^23). Dette vil også tilsvare mengden Co2 

molekyler plantene har absorbet i og med at hvert Co2 molekyl 

består av ett karbonatom.

Dersom man ønsker å beregne hvor mange kilogram Co2 dette 

tilsvarer må man ta utgangspunkt i atommassen til ett 

karbonatom og to oksygenatomer (12,011u + 2 * 15,999u = 

44,009u). I følge avogadros lov vil 44,009g Co2 tilsvare 

6,022*10^23 Co2 molekyler (UiO, 2019). Vidre vil derfor 1kg Co2 

tilsvare 1000/44,009*6,022*10^23 molekyler (Omtrent 

1,4*10^25) Til slutt vil man kunne regne ut totalvekten til Co2 

molekylene plantene har absorbert ved å ta antall Co2 molekyler 

og dividere med antall molekyler per kilo ((x ÷ 12,011 * 6,022 

*10^23) ÷ (1,4 * 10^25))

I prosjektet som har blitt gjort for å hente informasjonen til 

tabellen under har det blitt brukt tre forskjellige frøtyper for å 

kunne sammenligne tre forskjellige planter. Karse, chia og 

basilikum. 

Utifra tabellen  kan man se at resultatene for hver av 

plantetypene har vært relativt like, men i noen grad forskjellig. 

En annen litt interessant observasjon er at plantne har absorbert 

mer Co2 vekt enn hva den totalte mengden tørrstoff veier. Dette 

er et resultat av fotosyntesen hvor plantene gir fra seg 

oksygenmolekyler til atmosfæren under prosessen.

Resultater Karse Chia Basilikum Totalt

Tørrstoffvekt i 
gram

4,2 3,9 4,6 12,7

Karbonvekt i 
gram

2,1 1,95 2,3 6,35

Antall 
karbonatomer

1,05 * 
10^23

0,98 * 
10^23

1,15 * 
10^23

3,18 * 
10^23

Co2 absorbert 
i gram

7,5 7 8,2 22,7

Basert på resultatene kan man vidre for eksempel regne ut hvor 

mange planter av disse typene det trengs for å kunne lagre de 

årlige Co2 utslippene til gjennomsnittsnordmannen som ligger 

på rundt 14 tonn (FIVH, 2019). Da vil man trenge (14000 ÷

0,0227) rundt 600 000 ganger så mange planter som det som ble 

plantet i prosjektet. Nøyaktige tall er vannskelig å finne i og med 

at antall planter ikke ble registrert, men mange millioner vil det 

nok måtte være. Følgelig vil dette ta store arealområder og vil 

nok kanskje ikke være den mest effektive måten å fange og lagre 

Co2 på.

I motsetning til småplanter som karse, basilikum og chia kan 

derimot trær fange opp og lagre mye mer Co2 per arealområde 

fordi de vokser såpass mye i høyden. Hvis vi sammenlikner dette 

med trær som har en tørrstoffvekt på 500kg vil (14000 ÷ 500)  

28 trær av denne størrelsen kunne lagre like mye Co2 som 

gjennomsnittsnordmannen slipper ut årlig. Dette forteller oss 

blandt annet litt om viktigheten av å bevare skogområder for å 

unngå enda større utslipp og hvilken påvirkning biosfæren har 

på lagring av Co2. 

Når atmosfæren fylles med Co2 medfølger det en negativ 

konsekvens, nemlig økt drivhuseffekt. Biosfæren hjelper derfor 

med å redusere denne konsekvensen ved å fange opp og lagre 

Co2, slik at den økte drivhuseffekten minker. Problemet oppstår 

altså av at mennesket forbruker og slipper ut klimagasser i tilegg 

til at biosfæren minker på grunn av menneskelig aktivitet.

Man kan derfor konkludere med at biosfæren er en viktig del av 

karbonkretsløpet og reduskjon av store skogområder vil føre til 

ubalanse i karbonkretsløpet. Dette bidrar til økt drivhuseffekt og 

det er derfor viktig å ta vare på den biosfæren vi mennesker har.

Klimaendringer har lenge vært et tema som har stått i sentrum 

av samfunnsdebatten. Vidre mener flertallet av klimaforskere at 

det er en klar sammenheng mellom karbondioksid i atmosfæren 

og stigningen av gjennomsnittstemperaturen som har 

forekommet på kloden siden førindustriell tid. Denne posteren 

kommer derfor til å se nærmere på jordklodens egen måte å 

fange og lagre Co2 på, nemlig gjennom fotosyntesen. Det vil 

blandt annet bli presentert statistikk fra eget forsøk som kan 

kobles opp mot fangst og lagring av Co2 i biosfæren. Hvor mye 

Co2 absorberes av forskjellige planter gjennom fotosyntesen og 

hvordan kan dette kobles opp mot klimaendringene? Dette 

problemstillingen denne posteren kommer til å ta for seg.


