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Living planet report
- inn i Antropocen

• Det globale fotavtrykk øker, vi har nådd “earth 
overshoot day” 8. august, og forbruket 
tilsvarende 1.6 kloder

• Verdens dyrebestander er i snitt redusert med 
58% mellom 1970 og 2012

• Artstapet kan komme opp mot 30 % i noen 
regioner i dette århundret, men økning i Norge

• Ikke bare klima, men klima og økosystemhelse 
henger sammen



Tingenes tilstand



Den aller største økosystemtjeneste



Verdens viktigste reaksjon 
– C og O: siamesiske tvillinger

Balansen mellom å bygge og brenne



Skog og klima

• C-lagring: gammel eller ung skog?

• Blandingsskog eller monokultur

• Over eller under bakken?
Boreal skog vs tropeskog

• Albedo

• Skog og myr

• Metan og lystgass



Boreal skog, 

landjordas største C-lager



• Hugst eller vern?

• Avhengig av perspektiv, 
tømmer, vanillin, 
bioetanol, biopolymerer 
er økosystemjenester…

• ….men det er også 
biomangfold og 
opplevelsesverdi

• Forestillingen om at bare 
ung skog lagrer C er feil



Og myra…



Fasiten?
• Dersom vi skal ha 66 % sjanse til 

å holde oss under 2 oC økning 
kan vi maks slippe ut 2900 
milliarder tonn (Gt) CO2. Høre 
mye ut, men…

• … vi har siden 1880 allerede 
sluppet ut 1900 Gt

• Restkapasiteten er 800 Gt. Med 
dagens utslipp er grensen nådd 
om 20 år (og det er allerede 
investert i fossile reserver 
tilsvarende  2 795 Gt CO2)

• Vi må stole på oss selv, grønn 
teknologi – og grønn natur!!



Keelings serie



Det største i det minste





Norges viktigste dyr?



Trofiske kaskader i vann…



… og på land



Og effekten av topp-topp-predatorer…



• Topp-predatorer er ofte 
nøkkelarter som påvirker 
systemet gjennom trofiske 
kaskader (eks spekkhogger)

• Enkeltarter er nav i systemet 
(raudåte, lodde, krøkle…)

• Mange funksjonelle grupper 
er essensielle for økosystem-
funksjoner (brunråtesopper, 
nitrogenfikserende 
bakterier…)

• Ofte representanter for det 
usynlige mangfoldet



Nøkkelorganismer for diversitet -

Robert Paines sjøstjerner, og andre…



Økosystemer er ikke skjøre korthus,
men vanskelig å forutsi effekter

• På enkelt-arts nivå er topp-
predatorer viktige ved 
kaskadeeffekter (eks fra 
katter til kløver, og kattedyr til 

laks…)

• Diversitet fremmer som 
regel både produktivitet og 
stabilitet

• Dessuten er det andre 
argumenter



Verdier og pris 

- på ulike vis
• Naturens egenverdi (det 

biosentriske eller dypøkologiske 

argument - verdi frikoblet 

menneskelige interesser)

• Naturens estetiske eller 

opplevelsesmessige verdi (i 

grenseland mellom biosentrisk og 

antroposentrisk argumentasjon)

• Naturens varer og tjenester (den 

direkte og indirekte verdi - alt fra 

rekreasjon til kroner)



Økosystemtjenester utføres av 

arter og funksjonelle grupper?
”Økosystemenes direkte og indirekte 

bidrag til menneskelig velferd”

22

 Grunnleggende livsprosesser

◦ f.eks. : fotosyntese, jord- og sedimentdannelse

 Regulerende tjenester

◦ f.eks. : klimaregulering, pollinering,  flombeskyttelse

 Forsynende tjenester

◦ f.eks. : mat, fiber, genetiske ressurser

 Opplevelses- og kunnskapstjenester

◦ f.eks. : rekreasjon og friluftsliv, kunnskap og læring

◦ www.regjeringen.no/okosystemtjenester



Verdien av 

det urørte

• “… we have never 

seen nothing before”.

• Vi liker laftehus, 

setervoller og 

skigarder, men ikke 

høyspentmaster og 

vindmøller i naturen

• Irrasjonelt? Ja, men 

legitime argumenter 



Den reelle verdien av natur 
-også nær-naturen

• Harde fakta: mindre smerte, mindre 
frykt, redusert blodtrykk, mindre 
stresshormoner… ved opplevelser av 
natur og dyr

• Natur – og spesielt dyr – har positiv 
effekt på pasienter med 
adferdsproblemer, angst, smerte…

• Natur stimulerer kreativitet

• Altså: natur må ikke være en 
salderingspost, men blir det i møte 
med “realitetene”.



Noen sentrale 

forvaltningsutfordinger

 Balansen mellom lokal og sentralisert forvaltning. 

 Lokal forvaltning nedprioriterer ofte vern - øyeblikkets 

tyranni (dagens arbeidsplasser mot morgendagens 

natur)

 Kartlegging skal foregå lokalt, men nedbygging av 

lokal kompetanse

 Lokal legitimitet er viktig – men naturen taper ofte på 

lokal forvaltning. Rundhåndet dispensasjonspraksis

 Mangfoldlov>Plan&Bygningslov>Skoglov (og 

næringslover generelt)? 

 Bruk odelsprinsippet på norsk natur


