
SKOGEN BINDER CO2 GJENNOM 
 FOTOSYNTESEN
En raskt økende mengde CO2 i atmos-
færen har ført til temperaturstigning 
på jorda, og CO2-et har derfor fått mye 
av «skylda» for klimaendringene vi 
opp lever i dag. Denne gassen er likevel 
ikke noen uønsket gass på jorda. Den 
er livsviktig for oss som lever her. 

Fotosyntesen er en kjemisk prosess 
som foregår i alle grønne planter. Når 
plantene tilføres vann fra jorda og CO2 
fra atmosfæren produserer de sukker 
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Skogen binder og lagrer CO2  gjennom fotosyntesen, og er på 
denne måten med på å regulere temperaturen på jorda. 
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Når vi brenner 
fossile ressurser 
tilfører vi karbon 
fra det lange til det 
korte kretsløpet, 
og dermed øker 
CO2-mengden i 
atmosfæren.

og oksygen ved hjelp av energi fra sol-
lyset.  Sukkeret brukes som byggestoff i 
plantene og oksygenet slippes ut i lufta 
vi puster inn. Dess mer biomasse en 
plante produserer, dess mer CO2 binder 
den og dess mer oksygen produserer 
den. Trær og andre planter bidrar derfor 
til å ta CO2 ut av atmosfæren og lagre 
karbondelen som biomasse. Vi omtaler 
gjerne dette som biogent, eller grønt, 
karbon. Når planten dør og brytes ned, 
slippes karbonet ut igjen i atmosfæren 
i form av CO2. Dette er en sentral del av 
karbonkretsløpet.

DET KORTE OG DET LANGE 
 KARBONKRETSLØPET
Vi skiller gjerne mellom det lange og 
det korte karbonkretsløpet. Det er 
nemlig ikke slik at alt karbon som er 
lagret i biomasse slippes ut igjen til 
atmosfæren. Alle levende organismer, 
både planter og dyr, er bygd opp av 
karbon, og når de dør så brytes de ned 
igjen. Mesteparten av karbonet forblir 
i det korte kretsløpet enten i form av 
CO2 i atmosfæren, det tas opp i andre 
organismer eller det lagres i jorda. En 

liten del synker derimot til havbunnen 
hvor det akkumulerer. Det samme skjer 
i myrer. Det er dette karbonet som etter 
hvert blir til det vi kjenner som fossile 
ressurser, altså olje, kull og gass. Vi 
omtaler gjerne dette som svart karbon. 
Prosessen med dannelse av fossile 
ressurser tar tusenvis til millioner av 
år, og vi sier derfor at dette karbonet 
«fjernes» fra systemet, og blir en del 
av det lange karbonkretsløpet. Fra tid 
til annen tilføres noe av dette karbonet 
tilbake til det korte kretsløpet gjennom 

vulkanutbrudd, men i det lange løp er 
CO2-nivået i atmosfæren stabilt. 

Siden den industrielle revolusjonen 
har vi gjennom forbrenning av fossile 
ressurser tatt karbon ut fra det lange 
kretsløpet og ført det inn i det korte. Dette 
har gitt en økning av CO2 i atmosfæren. 
Siden CO2-tilførselen har foregått over 
unaturlig kort tid, har ikke naturen klart 
å tilpasse seg endringene raskt nok.
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CO₂ Hvis vi, i tillegg til 
å slutte å bruke 
fossile ressurser, 
fanger CO2 og 
lagrer det under 
bakken, kan vi 
redusere mengden 
CO2 i atmosfæren.
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KARBONBUDSJETTET ER SNART BRUKT OPP
FNs klimapanel har regnet ut hvor store kumulative ut-
slipp som vil gi to graders oppvarming. Det er nemlig det 
samlede utslippet av fossile klimagasser til atmosfæren 
som har  betydning for hvor høy den globale opp varmingen 
blir. Hvis det totale utslippet ikke overskrider 2900 Gt 
CO2-ekvivalenter globalt, er det sannsynlig at vi klarer å 
nå togradersmålet. Dette er kjent som karbonbudsjettet. 
Siden den industrielle revolusjon og frem til i dag har vi 
imidlertid brukt opp to tredjedeler av dette budsjettet. Hvis 
vi fortsetter med samme utslippsnivå som i dag, kan alt 
være brukt opp innen 2030.

For å få bukt med klimaendringene er FNs klimapanel 
tydelige på at bruken av fossilt karbon må reduseres, og 
at vi må erstatte det fossile med fornybare alternativer. 

I tillegg til dette blir vi nødt til å benytte karbonnegative 
løsninger hvis vi skal klare å stabilisere CO2-mengden i 
atmos færen over tid. Et skifte fra det svarte til det grønne 
karbonet er avgjørende i den sammenheng.

1900 milliarder tonn CO2

1000 milliarder tonn CO2

Karbonbudsjettet

av karbonbudsjettet
er oppbrukt
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