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ATMOSFÆRENS SUGERØR: Ved å la trærne eldes med verdighet
vil vi fange mengder CO2, skriver Tormod Burkey.

FOTO: WIKIMEDIA COMMONS

På gjengrodde stier
klart å overbevise oss om at
fremstillingen av biodrivstoff ikke fører til større
Tormod V. Burkey
klimautslipp enn fossile
drivstoff, i hvert fall på kort
sikt (innen 20 til 200 år). I
Zero, ved Kåre Gunnar
nordlige skoger innebærer
Fløystad, 12. februar, føyer
dette å regne med utslipp fra
seg til Klassekampen-jourjordsmonnet – hvor store
nalist Alf Skjeseths PRdeler av karbonet bundet i
kampanje for den norske
våre skoger befinner seg –
skogindustrien (7. februar).
som følger etter en hogst,
Zero vil heller ikke problemen først og fremst å ta
matisere skogindustriens,
hensyn til at hogst fører til
og dens støttespilleres,
en lang periode hvor nye
glansbildeversjon av å bytte
(små) trær ikke klarer å
ut alt mulig fossilt med
fange like mye CO2 som de
biologisk-bastore trærne
Vi har en ville ha gjort
sert industri.
Skogindusom de fikk stå.
eneståtriens modelende
ler, kalkyler,
Fordi vi histoanledning til å la
rotasjonstider,
risk har avskoetcetera er
get og forringet
trærne vokse de
gearet for å
så enorme
neste hundre årene. områder av det
tjene penger,
ikke for å binde
som tidligere
karbon. I enkleste instans
var skog (for ikke å snakke
vil det si at man hugger
om prærie, våtmarker,
trærne når den prosentvise
myrer, tareskoger, og ymse
tilveksten er lik den avkast«biologiske pumper» i
ningen man kan få i alternahavdypet) har vi egentlig en
tive investeringer. Det
enestående anledning, over
punktet samsvarer ikke med de neste hundre årene, til å
når man eventuelt skal
la trærne vokse, eldes med
hugge hvis man ønsker å
verdighet, mens de legger
binde opp mest mulig
på seg og skogen suger opp
karbon for å vinne klimaenorme mengder CO2 fra vår
kampen, hvilket man må
overbelastede atmosfære.
gjøre på kort sikt – før det
Å gjenskape en verden
blir umulig.
som ligner mer på den vi har
mistet er en historisk
I regi av landbruksdepartemulighet som vi ikke bør la
mentet og andre har vi for
gå fra oss.
eksempel fått en storstilt
Tormod V. Burkey,
sponsing av biodrivstoff
økolog
verden over, uten at man har
tvburkey@gmail.com

SKOG

Hvis Netanyahu-regjeringen erstattes av en Arbeiderparti/ Hatnuah-regjering vil
ikke dette føre til noen
avgjørende endringer for
palestinerne. Men hvis
regjeringsskifte kan hindre
nye kriger og føre til at
koloniseringspolitikken og
raseringen av palestinske hus
og eiendommer blir mindre
aggressiv, vil det i dagens
situasjon utgjøre en forskjell
for både palestinere og
befolkningen i Israel.
Peder Martin Lysestøl,
sosialøkonom og forfatter
lysestoe@online.no

