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Innledning

Resultater

CO2-utslipp fører til stadig kraftigere klimaendringer. Vertical

farming kan være et viktig tiltak for å bedre en foreløpig mørk 

fremtid. Plantene i et slikt moderne jordbruk bruker mindre vann 

og plass enn det tradisjonelle. «Vertikale landbruk» er også 

mindre energiintensive, da planter kan dyrkes uavhengig av 

sesong og klima. (Malewar, 2021). Dessuten er de sosiale 

forholdene gode, med trygge og sunne arbeidsforhold, samt god 

lønn sammenlignet med tradisjonelle bønders sosiale forhold. 

(Eden Green, 2021). Vertical farming er dyrt (Leavitt, 2020), men 

å rette opp i skadene vi har påført kloden vil være kostbart, 

uansett metode. En slik bærekraftig investering i fremtiden vil 

gjøre både jobb og byer grønnere og friskere, samt være med på å 

stoppe klimaendringene. 

Diskusjon og konklusjon

Teori og framgangsmåte
Vertical farming skiller seg fra det tradisjonelle, horisontale 

landbruket på flere områder, og kan i mange tilfeller ses på som en 

bedre, og mer bærekraftig løsning. I vertical farming tar man i bruk 

den vertikale plassen. Plantene dyrkes altså overfor, fremfor ved 

siden av hverandre, og sparer dermed svært mye landareal. I 

lukkede miljøer blir temperatur, lys, luftfuktighet og næring 

tilpasset den enkelt plante. (Eden Green Technology, 2021). Bruk 

av sprøytemidler blir ikke nødvendig når skadedyr aldri får slippe 

inn i disse miljøene. Dette øker kvaliteten på plantene. 

Karbonavtrykket fra transportsektoren reduseres, da plantene 

vokser i lukkede miljøer nær forbrukeren. Det lukkede, og nøye 

tilpassede miljøet planetene lever i, gir mulighet for produksjon av 

alle verdens planter, uavhengig av temperatur, vær og årstider. 

Vertical farming befinner seg dessuten ofte i urbane strøk, langt 

unna primærnæringene i matproduksjonen. Når maten dyrkes 

nærmere forbrukeren, vil karbonavtrykket fra transport reduseres 

kraftig. (The B1M, 2019).

Vertical farming finner man oftest innendørs, slik en ser på bildet over. I fremtiden vil 

kanskje et vertikalt landbruk også være utbredt utendørs, og fungere som en 

karbonfanger. (Bilde: The Grocer, 2021).
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Kildehenvisninger

Plante Tørrstoffvekt
Antall CO2-
molekyler

Karse (250 frø, hvorav ca. 
halvparten spirte)

0,48g 1,2 ∙ 10
23

Erter (5 frø, hvorav 3 spirte) 0,224g 5,6∙ 10
23 

Totalt: 1,45g 6,8  10
23 

Dette er i Tokyo i dag, men kunne det blitt fremtiden i Oslo s gater? (Bilde: Allen, 2013).

Karbon finnes i atmosfæren, litosfæren, biosfæren og hydrosfæren. 

Karbonet blir utvekslet mellom de ulike sfærene i et evigvarende 

kretsløp. Sentrale prosesser i karbonkretsløpet er fotosyntese og 

celleånding. I biosfæren bindes karbonet til plantene over en viss 

periode. (Brandt et al., 2020). Det finnes ulike måter å binde opp, 

eller fange dette karbonet på, både geologisk og biologisk. 

Tradisjonell karbonfangst «tar» karbonet i CO2 ut av kretsløpet, og 

injiserer grunnstoffet under bakken (Benjaminsen, 2019). Dette er 

altså geologisk karbonfangst. En biologisk karbonfangst kan 

utføres ved å dyrke planter i stor skala, slik at karbonet blir «tatt 

ut» av kretsløpet over en viss periode. Ved vertical farming

utnytter man arealet bedre, og vil dermed fange en høyere andel 

karbon. 

Jeg har utført et forsøk i forhold til karbonkretsløpet, noe som kan 

kobles direkte opp mot en biologisk karbonfangst. Hensikten med 

førsøket er å finne andelen CO2 de enkelte plantene jeg har dyrket 

tar opp gjennom fotosyntesen i karbonkretsløpet. Jeg ønsker å 

beregne antall kilogram planter jeg må dyrke for å ta opp CO2-

utslippet til en gjennomsnittsnordmann. Utslippet Norges forbruk 

fører til, både innenlands og utenlands, fordelt på antall 

innbyggere i landet ligger på rundt 14 tonn per år (Helle, 2019). I 

Oslo kommune bor det ca. 697 000 mennesker (SSB, 2020). Ut ifra 

Helles beregninger vil Oslo kommunes årlige CO2-uslipp være i 

underkant av 10 millioner tonn. 

Jeg begynte forsøket med å veie og så erte- og karsefrø i 

gjennomsiktige plastposer, med karbonet i lufta, vann og sollys 

som de eneste næringskildene. Posene ble teipet fast på et vindu, 

slik at plantene kunne utføre fotosyntesen, som en del av 

karbonkretsløpet. 

Erteplanter klare til tørking, fotosyntesen i vinduet, og ferdigdyrket karse. 

Omtrent 50% av tørrstoffet i ved er karbon (Gjølsjø, 2017). I 

dette forsøket antar jeg at tørrstoffet i planter har et like høyt 

karboninnhold som ved. Dette innebærer at erteplantene har tatt 

opp 0,224g ∙ 0,5 = 0,112g fra lufta gjennom fotosyntesen. Da 

karbon har atomvekten 12 vil, ifølge Avogadros tall, 12g karbon 

inneholde omtrent 6 ∙ 1023 karbonatomer. Erteplantene har altså 

tatt opp 0,112 ∶ 12 ∙ 1023 karbonatomer altså omtrent 5,6 ∙ 1023. 

(Institutt for biovitenskap, 2019). Da alle CO2-molekyler 

inneholder ett karbonatom, vil antall CO2-molekyler være lik 

antall karbonatomer. 

Jeg brukte lik fremgangsmåte for å regne ut andelen CO2 i både 

erteplantene og karsen.

I forhold til Helles beregninger om gjennomsnittsnordmannens 

utslipp på 14 tonn, må 350 000 avlinger, lik mine, dyrkes for å 

dekke én nordmanns CO2-utslipp. Dersom Oslo skulle blitt en 

nullutslippsby, kun ved hjelp av vertical farming måtte 244 

milliarder erte- og karseavlinger ha blitt dyrket i byen. Et forsøk, 

lik mitt, kunne blitt utført med bruk av større planter, som da 

hadde tatt opp en større andel karbon. Allikevel ville antall 

avlinger som måtte ha blitt dyrket for å fange 

gjennomsnittsnordmannens 14 tonn CO2 fortsatt vært 

uoverkommelig.  

Karbonet i CO2 blir ikke borte ved bruk av biologisk 

karbonfangst, men blir bundet til planten for en viss periode, og 

forsinker karbonets kretsløp. Dersom nye planter i stor skala 

dyrkes i takt med, eller i overskudd i forhold til bruk av maten, 

vil store deler karbon konstant være bundet til planter, og CO2 

kan dermed ikke flyte fritt rundt i atmosfæren og forårsake 

skade. 

Selv om vertical farming ikke direkte fjerner CO2 fra atmosfæren, 

har et slikt landbruk en rekke bærekraftige fordeler, da det både 

sparer plass og reduserer CO2-utslipp. Dessuten kan vertical

farming kan være en effektiv karbonfanger. Et slikt landbruk vil 

likevel ikke alene kunne dekke utslippet til en gruppe 

gjennomsnittsnordmenn på størrelse med Oslo kommunes 

innbyggertall, eller stoppe klimaendringene. Den tradisjonelle 

karbonfangsten kan vare lenger, og bør derfor også tas i bruk i 

stor skala, i tillegg til at alle må redusere ens eget utslipp 

drastisk, spesielt vi nordmenn. Summen av dette kan bedre en 

foreløpig mørk fremtid.

Utregning Resultat 

Antall kg CO2 plantene har 
tatt opp (sammenlagt)

(5,6∙ 10
23 

molekyler) ∶
(1,4∙ 10

25 
molekyler per 
kg)

O,04

Antall slike avlinger for å 
dekke én nordmanns CO2-

utslipp
14 000kg ∶ 0,04kg 350 000

Antall slike avlinger for å 
dekke Oslos befolknings 

CO2-utslipp
350 000 ∙ 697 000 244 mrd. 
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Deretter tørket jeg plantene, og fant differansen mellom 

frøvekten og vekten på den tørkede planten. Karbon utgjør ca. 

50% av det gjenværende tørrstoffet (Gjølsjø, 2017), og i 12g 

karbon er det 6 ∙ 1023atomer. Karbon har altså atomvekt på 12. 

Oksygen har atomvekt på 16. Atomvekta til CO2 vil dermed bli 

44. (Institutt for biovitenskap, 2019). Med tilgang på denne 

informasjonen regnet jeg meg frem til antallet karbonatomer i 

hver av plantene, samt antall planter som må dyrkes for å ta opp 

Oslo kommunes årlige CO2-utslipp.


