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Innledning

Resultater

Ifølge (hunton) slapp Norge ut 44 millioner tonn CO2 fra fossilt 
brensel i 2015. Det tilsvarer 88% av det hele CO2 utslippet til 
Norge det året. Dersom utslippet forsetter slik, vil ikke Parisavtalen
oppnås, og klodens temperatur vil stige med over 2 grader dette 
århundre. Co2 er en viktig drivhusgass kloden trenger, for at 
planter og trær skal vokse. En viktig prosess i fotosyntesen er 
karbonfangst og hvordan trær og planter tar nytte av karbon 
mennesker og dyr slipper ut i atmosfæren. Dette 
fordypningprosjektet tar for seg ulike påvirkninger skogen har for 
klimaet, og ulike teorier for hvordan man tar bedre nytte av skogen. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte

Tatt fra Aarø, Ida (2018). Skog - en viktig del av klimaløsningen. Rapport 
utgitt av Norges skogeierforbund, Norskog og Statsskog, Oslo
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Kildehenvisninger

De tørkede 
ertene har 
tilgang til 
varme, fukt 
og sol. 
Dette er 
prosjektet 
etter en 
uke, hvor vi 
ser at 
ertene 
akkurat har 
begynt å 
spire.

Vernet skog hvor dødt trevirke slipper ut karbon men biologisk mangfold vernes. Foto: Kim Abel/ naturarkivet.no

Ifølge (Julie Messel, 14.01.19) har tregrensen steget 
med nærmere 90 meter på 100 år. Årsakene til den hurtige 
forandringen kan skylder mye, men forskning ved NIBIO viser 
at klimaforandringer, færre beitedyr og mindre menneskelig 
påvirkning er sentrale årsaker. Ved at temperaturen stiger vil 
trær ta nytte av jordområder lenger opp på fjell og daler, dette 
utvider skogområdet med mange hundre meter. Derfor kan det 
diskuteres om dette kan være til god nytte for skogens 
karbonfangst, på grunn av det stigende skogfeltet. (Messel, 
Julia, 14.01.19, GD) 

I en vernet skog vil mange trær råtne av naturlige 
årsaker. Bruken av skog er viktig når det gjelder karbonfangst. 
om den beste løsningen for klima er å verne skogen eller 
drive skoghogst kan derfor diskuteres. Ifølge en artikkel 
fra moelven slippes karbonet ut i atmosfæren da treet råtner og 
roten dør, en andel av karbonet lagres i jordsmonnet. (moelven, 
15,01,2018) Karbonfangsten i treet er høyest i perioden treet 
vokser mest. Da treet har nådd hogstmoden tilstand er 
karbonfangsten lav, helt til treet råtner. Derfor kan  
klimaeffekten av vernet skog ha en negativ påvirkning da 
skogen får mindre nytte. Selv om det bevarer biologisk 
mangfold, vil det ikke være den mest klimavennlige 
løsningen. (Aarø, Ida, 2018) Substitusjonseffekten ligger i 
mange år etter at skogen er avvirket, og trevirke er brukt til 
produkter. Hvor Co2 er lagres så lenge treet ikke råtner eller 
brennes. (statsforvalteren i oslo og viken 01.03.2021) Alt som 
kan skapes av olje kan skapes av tre. (Horn, Øverland, Eijsink
26.08.2015)  

Norsk skogbruk kan redusere trykket på tropisk skog ifølge 
magasinet skog (Nordmann, 02.09.2021) Boreale skoger som 
den norske barskogen lagrer store mengder karbon i 
jordsmonnet. Karbonlagringen er fire ganger større i jorden 
enn i selve biomassen. Dette kommer av sopp arter som 
forplantes under jorden, samt barnåler og dødt trevirke. Da 
regnskogen for det meste tar opp karbon i biomassen samler 
norsk skog i større grad karbon i jorden. (Aarø, Ida, 
2018) Boreal skog også kalt taigaen oversiger en av verdens 
største tropiske skog. Med et større areal og 80% karbonlagring 
i jorden vil det si at taigaen er mer produktiv enn den tropiske 
skogen. (Bjartsen, Jon)
Ved å drive skogen ved å hogge den ned og plante nye trær vil 
det ta opp en stor mengde co2 fra atmosfæren, samtidig vil 
karbonet i biomassen lagres i form av produkter. Vernet skog vil 
ha lite effekt dersom trær dør, effekten ligger kun i karbonet 
samlet i jordsmonnet. Biogent karbon som biomasser har en 
mer effektiv produksjon enn fossilt brensel. Samtidig er det en 
fornybar ressurs som skaper trevirke ved å vokse på karbon.

Fotosyntesen er en viktig kjemisk prosess som flytter karbon fra 
atmosfæren til biosfæren. Dette skjer da planter tar opp karbon 
fra luften og binder det i glukose, glukosen lagres som stivelse og 
cellulose i plantene. Ved å tørke den levende organismen vil vi 
kunne regne ut mengden karbon, da ca 50% av tørrstoffet er 
karbon. I et trevirke på 500 kilo vil ca 250 kilo være karbon. 

Utregningen for karbonatomer vil derfor se slik 
ut: 250*1000*0,5*10^23=1,25*10^28. Siden det er ett 
karbonatom i hvert CO2-molekyl, vil treet da også ha tatt opp 
1,25*10^28 CO2-molekyler. Målet med prosjektet er å finne ut 
hvor mye karbon en erteplante har tatt opp fra luften, uten tilgang 
til jord i de første ukene av vekstperioden. Vekten av tørrstoffet til 
de tre erteplantene var 0,284 gram, hvor halvparten er karbon, 
altså 0,142 gram. For å finne ut mengden Co2 planten har tatt opp 
fra atmosfæren blir regnestykke slik: 0,142/12 * 6 * 10 = 7,1 ∗
 10 . Dette betyr at plantene har tatt opp 7,1 ∗  10 Co2 –
molekyler. Med et gjennomsnittsutslipp på 14000 kg per person 
et år, trengs det derfor ca 81 millioner erteplanter for å ta opp 
utslippet. Effekten av en enkelt plante er svært liten, men da vi ser 
på et stort tre på 1 m3 binder dette ca 1 tonn Co2. Noe som har en 
betydelig effekt for miljøet. (handlingsplan 1.03.2021))
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En viktig prosess i karbonets kretsløp er karbonlagring i levende 
organismer og biomasser. Forskningen i dette fordypningsprosjektet 
går ut på å finne mengden CO2 en tørket ert kan absorbere i veksten 
uten tilgang til jord. Den første prosessen i forsøket er å veie de 
tørkede ertene som senere skal plantes i et fuktig papir. Dette forteller 
oss hvor mye karbon det er i en ert. Da vekten av en ert var 0,29 gram 
må vi se på mengden karbon, som ligger på 48-52% av totalvekten. Det 
betyr at hver ert inneholder ca. 0,145 gram karbon siden det er et 
karbonatom i hvert Co2 molekyl. I forsøket brukes det tre erter som 
tilsvarer 0,87 gram tilsammen. Altså omtrent 0,435 gram karbon. En 
erteplante har en lav vekt, og tar opp lite CO2 fra luften, et tre på 
mange hundre kilo vil derimot ha en mye større effekt (1 m3 med 
tømmer binder ca 1 tonn co2 (handlingsplan 1.03.2021)).

Naturen tar opp over halvparten av det menneskeskapte CO2 
utslippet, dette gjennom karbonets kretsløp. (Bjartsen, Jon)
Norsk skog kan derfor ha en høy verdi når det kommer til 
karbonfangst. Ved å drive skoghogst og forplanting av biomasser vil 
mengden CO2 tatt opp fra atmosfæren øke. Bruk av biomasse i 
langtidslevende produkter vil også spare miljøet for et høyt utslipp 
fordi karbonet blir lagret og fanget. I følge (Aarø, ida, 2018) sparte 
Mjøs tårnet 4800 tonn co2 ved å bruke treverk som byggemateriale. 
For å få et tilskudd ved skoghogst trengs det store landområder med 
god dyrkejord for å opprettholde veksten slik at nok karbon tas opp. 
Da er det kun et spørsmål om det naturlige karbonkretsløper er mer 
effektivt enn menneskeskapt karbonfangst.

Etter ca. 3 uker der de tre ertene ser slik ut. Fortsatt tilgang til sol, fukt og 
varme har de vokst relativt mye.
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Illustrasjonen viser fotosyntese og karbonbinding i skog Kilde: Viken Skog AS


