
Resultat av utregning:

For å finne ut av hvor mye tørrstoff vi sitter igjen med trekker vi 

fra frøets originalvekt som for karsen var 2 g og ertene 3,5 g. 

Tørrstoff av ved inneholder 50 % karbon (Gjølsjø, 2021), og vi 

antar at dette også gjelder våre planter. Ertene har da tatt opp 

0,75g karbon og karsen 0,25 g.  Karbon har atomvekt 12, så 12 

gram karbon inneholder 6*10^23 karbonatomer ved Avogadros 

tall (Institutt for biovitenskap,2021). Ett karbonatom tilsvarer ett 

CO2 molekyl. Vi finner da antall co2 molekyler tatt opp gjennom 

fotosyntesen ved å dele tørrstoff vekten på atomvekten.  Får å 

beregne hvor mange kilo CO2 plantene har tatt opp må vi bruke 

atomvekta til CO2 som er 12+2*16=44.  Det vil si at 44 g CO2 

inneholder 6*10^23. Da vil 1 kg CO2 inneholde 

1000/44*6*10^23 molekyler=1,4*10^25 molekyler.  For å finne 

antall kg CO2 tatt opp, deler vi antall CO2 molekyler tatt opp i 

plantene med antall molekyler 1 kg CO2 inneholder.

Hva kan Norge gjøre:

Vi nordmenn har et høyt forbruk,  og er hver og en ansvarlige for 

14 tonn CO2 utslipp. Dette skyldes av at mye av det vi forbruker 

er transponert, og at vi selv forurenser mye gjennom egen 

moderne livstil. Skal vi nå klimamålet i prisavtalen må vi halvere 

klimautslippene innen 2050 i følge FN (Helle, 2019). Får å fange 

7 tonn CO2 som tilsvarer 7000 kg CO2, måtte vi trengt 259 260 

slike avlinger. Dette tallet får vi ved å legge sammen kg CO2 

molekyler fra plantingen g dele 7000 på dette. Norge er at land 

som er stort i areal og lite befolket. I tillegg er vi en oljenasjon 

som er skyldige i mye av dagens utslipp. Landskapet vårt har 

godt potensiale for dyrking av trær, og vi har teknologien, 

kunnskapen og ikke minst rikdommen til å gjøre dette. 

Kutt olje, ikke regnskogen
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Innledning

Forestill deg hvordan livet ditt ville vært uten olje. Kanskje hadde 

du vært foruten gratis utdanning og helsevesen, og den bilturen 

du tar frem og tilbake til jobb hver dag, hadde vært langt mer 

komplisert. Oljen vi har gravd opp fra bunnen av Nordsjøen har 

gitt oss mye, men den kan ta fra oss enda mer.  Olje er et fossilt 

brensel som inneholder mye energi, perfekt for transport og 

andre maskiners funksjon. Men, som med det meste her i livet 

følger det med noen ulemper. Olje består av døde planter og dyr 

som har vært  begravd langt nede på  havbunnen i mange 

millioner år, og som sakte men sikkert har  blitt til en 

tyktflytende sort væske (Landbruk, 2019). Denne spesielle og 

verdifulle væsken inneholder mye av bl.a. karbon, og når dette 

brennes, slippes det ut store mengder CO2. Dette skjer også når 

døde planter og dyr råtner, og CO2-en som frigjøres tas opp av 

andre planter. Dette danner et naturlig kretsløp, bedre kjent som 

karbonkretsløpet. Problemet med olje er at det inneholder CO2 

som er «tatt ut» av kretsløpet, og derfor tilfører naturen mye mer 

CO2 enn naturen kan håndtere. Dette overskuddet av CO2 blir 

heller lagret i atmosfæren hvor det gir en drivhuseffekt, slik at 

solstråler får vanskeligheter med å slippe ut i like stor grad som 

normalt. Da stiger temperaturen på jorda. Det har den allerede 

gjort så mye at det i 2015 ble laget en internasjonal avtale, 

Parisavtalen, for å stoppe temperaturstigningen. Hvis jorda blir 

varmere, vil vi oppleve mer ekstremvær ,og konsekvensene av 

dette er såpass alvorlige at mange ikke klarer helt å forestille seg 

det (Naturfag SF, 2020). Vi som lever i dag har et ansvar for å 

etterlate oss en klode som er beboelig for de neste 

generasjonene også.  Men skal vi få til det må vi tenke nytt, vi må 

tenke grønnere og ikke minst: oljen må vekk!
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Teori: Teknologi som lagrer og fanger karbon er nødvendig for å 

nå klimamålene i parisavtalen. Et av tiltakene som er diskutert er 

økt planting av trær og andre planter (Jortveit, 2020). Gjennom 

fotosyntesen tar planter opp CO2 fra lufta og lagrer dette 

(Naturfag SF, 2020). Ettersom planter og trær inneholder store 

mengder karbon og et annet energigivende stoff kalt etanol, kan 

dette ved forbrenning gi energi som olje i dag gir oss. Dette kaller 

vi bioenergi hvor biologisk materiale brennes og  gir biodiesel. 

Planter kan da altså brukes til å fange karbon og i tillegg gi 

energi. Dette kan bevises gjennom dette forsøket hvor vi dyrker 

karse og erter:

Fremgangsmåte: for å finne ut hvor mye CO2 planter kan ta opp, 

er det viktig at vi ikke dyrker frøene i jord eller andre steder som 

kan tilføre ekstra kjemikaler. Dette får vi til ved å fukte et vanlig 

papirtørkle som vi legger i en lukket plastikkpose med frøene i. 

Så henges dette opp ved et vindu, slik du ser på bildet,  med god 

tilgang til sollys og venter på at det skal gro (Naturfagssenteret, 

år ukjent).

Etter plantene ikke ser ut til å vokse mer høstes dette og tørkes  i 

ovnen på lav temperatur  (50c) til alt vann og fukt i plantene. Da 

sitter vi igjen med tørrstoff som vi ved hjelp av ulike utregninger 

kan finne ut av hvor mye co2 som er tatt opp i plantene.

Kildehenvisninger

Tegning eller bilde av karbonkretsløpet

Det naturlige 
karbonkretsløpet

Dagens kretsløp 

Bilde tatt fra egen planting  

Vekt av 
tørrstoff

Gram 
karbon 
tatt opp

Antall CO2 
molekyler

Kg CO2 
tatt opp

Karse 0,5g 0,25g 1,25*10^22 0.0009kg

Erter 1,5g 0,75g 2,5*10^22 0,0018

Tegning som viser hvordan karbonkretsløpet ville sett ut hvis det ble brukt 
bioenergi instedet for olje. Hentet fra Google.

Selv om økt planting av trær kan fange karbon fra atmosfæren og gi 
oss energi som ikke vil påvirke det naturlige karbonkretsløpet, kan 
det likevel følge med flere konsekvenser.

Ulemper  ved bruk av bioenergi og karbonlagring:
Økt planting av trær og andre planter vil kreve store landområder, 
ettersom det kreves 259 260 planter for å fange 7 tonn CO2. Skal 
deler av disse plantene i tillegg brukes til bioenergi, kreves det mye 
organisk materiale. 
Når store landområder skal brukes til planting med hensikt om 
karbonfangst og bioenergi, kan dette påvirke produksjon av mat. I 
følge Nationalgeographic.com blant annet mye mais blitt produsert 
med formål om å bli til bioenergi, noe som heller kunne blitt brukt til 
mat (Nunez, 2019). Det er her man må finne en balanse.

Likevel vil karbonfangst og bruk av bioenergi vil føre til et renere 
karbonkretsløp. 


