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Myten om jordens lungor

• Uppgifter om upp till 20% ”av atmosfärens syre från Amazonas regnskog”

• Men 6CO2 + 6H2O + Energi <=> 6O2 + C6H12O6

• Atmosfären består av 21% syre och 0.042% koldioxid (0.025% 
preindustriellt?)

• Det finns helt enkelt inte tillräckligt med koldioxid för att tillverka 20% av syret 
i atmosfären över rimliga tidsrymder… 

• Väldigt ”överskott” av syre i atmosfären av mycket gammalt ursprung. Nivån 
runt 20% har varit stabil under senaste 350 miljoner åren
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Green hell to red desert –
miljödiskussion om Amazonas 1975

• ”Syremyten” kommer från tidig 

miljödiskurs med observation av 

dramatiska effekter.

• Samtida eller upphov till termen 

ökenspridning

• Ett nytt infertilt system där 

syreproduktionen upphör…?

• Myten lever ännu i läromedel 

och i europeiska ledares 

världsbild.
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Mängden O2 & CO2 är i jämvikt från varje ekosystem

• I gammal skog eller störd skog kan 

nedbrytning dominera över fotosyntes 

–> alltså netto-konsumeras syre och 

netto-produceras koldioxid.

• Med tid, på varje plats/glänta/röjning, 

vänds denna trend av ny vegetation i 

resulterande succession.

• I större och mindre 

enheter/bestånd/landskap är dessa 

processer i stort i jämvikt.
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Förskjutning i tid & rum - jämvikten mellan O2 & CO2

• SKÖRD av biomassa medför en förflyttning i tid 

och rum av nedbrytningen - till vår föda:  inom 

kort tid, eller upp till 1000 år för en stavkyrka.

• Om markens produktionsförmåga sänks 

varaktigt, eller man anlägger produktionssystem 

med högre eller lägre biomassa – så kan ändå 

en jämvikt antas över tid för varje ”nytt system”.

• DÄREMOT vid byte av markanvändning ändras 

ofta lagret av kol i systemet. T.ex. skog till odling 

ger en stor förlust i lager som rätt snart blir CO2.
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Hur påverkas vattnet? 

• 6CO2 + 6H2O + Energi <=> 6O2 + C6H12O6

• Fotosyntesen i växande skog förbrukar vatten.

• MEN skogens evapotranspiration är helt 
dominerande i vattenförbrukningen.

• Avskogad mark förbrukar mindre vatten.

• MEN då riskeras ytavrinning och:

– Lägre grundvattenbildning

– Översvämningar

– Erosion

6



Fyra steg för flygande älvar

• Vatten avdunstar och faller ner i 

flera steg och försörjer stora 

kontinentala områden.

• Alltså en recirkulation genom 

skogens evapotranspiration och 

vidare transport av fukt över 

kontinenten.

• Vad betyder då omfattande 

avskogning i Amazonas 

randområden?

7



Andel nederbörd från recirkulerad evapotranspiration
van der Ent RJ, Savenije HHG, Schaefli B, Steele‐Dunne SC, 2010. Origin and fate of atmospheric 
moisture over continents. Water Resources Research 46 
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São Paulo state i SV Brasilien lider av ökande vattenbrist sedan många år.

Här sammanfaller eventuell effekt av minskad kontinental fukttransport 

och effekten av degraderade jordar från lokal avskogning av den 

atlantiska regnskogen och av torrare lövfällande skog.



The forest is important for many things – but not 
significant to change the oxygen we breathe

• In every land-use there is a 

blance between CO2 and O2

• The atmosperic O2 content is 

wast and stable in relation to 

global change.

• Land-use change to systems 

with lower C-storage create

CO2 emmissions
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(substantial CO2 emmissions in the case of

Amazonian deforestation)

Summary slide O2 & CO2



The forest is important for many things – especially
the water balance across landscapes and continents
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• Forest and trees maintain water

regulation in small to medium 

scale.

• Optimum density of trees may

vary.

• Inland forests may maintain up

to 70% of continental rainfall.

Summary slide H2O  
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