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Innholdet av klimagassen karbondioksid (CO2) har økt fra ca. 280 ppmv (parts per
million by volume, eller 0.028%) til omlag 360 ppmv i dag. Denne økningen skyldes
hovedsakelig forbrenning av kull, olje og gass, samt endringer i bruken av land.

Havet spiller en nøkkelrolle når det gjelder den naturlige syklingen av CO2. Dette da
verdenshavene absorberer omlag 1/3 av de globale menneskeskapte utslippene av CO2

(ca. 5.5 Gt-C pr år) i løpet av en 3-5 års periode. I tillegg har verdenshavene en kjemisk
kapasitet til å absorbere mesteparten (>95%) av CO2 frigjort ved forbrenning av de
globale, kjente reserver av fossile brennstoff (ca. 5000 Gt-C).

Havets naturlige opptak av CO2 er styrt av havets sirkulasjon og vertikale blanding, av
overfiatevannets temperatur (og til dels saltinnhold), og ved biologisk fiksering av oppløst
uorganisk karbon som biologisk vevsmateriale og kalkskall. En beskrivelse av havets
sykling av karbon inkluderer derfor en beskrivelse av både dynamiske, ermodynamiske
og biologiske prosesser. I tillegg er det nødvendig å beskrive kjemien til oppløst karbon
(pluss et par sekundære syre-base systemer) i sjøvann for å bestemme overfiatevannets
innhold av CO2. Det er nemlig konsentrasjonsdifferansen mellom CO2 i atmosfæren og i
havets overflatevann som driver utvekslingen av gassen mellom de to reservoirene.

I ovennevnte prosjekt er en marin økosystem modul koplet til en generell 3-dimensional
sirkulasjonsmodell for havet. Det marine systemet består av planteplankton, dyreplankton
og bakterier som de levende organismene, av nitrat og ammonium som næringssalter, av
partikulært (synkende) og oppløst (fritt flytende) biologisk materiale, samt totalt
uorganisk karbon og total alkalinitet (sistnevnte størrelse sikrer ladningsbalanse mellom
alle svake syrer og baser i sjøvann).

Den koplede fysisk-biogeokjemiske modellen har blitt kjørt og testet på basseng (nord
Atlanteren) til global skala, og er i stand til å beskrive den sensongmessige fordelingen av
biomasse og fluks av CO2 mellom hav og atmosfære på en relativt realistisk måte. For de
Nordiske hav, gir modellen et opptak av atmosfærisk CO2 på 0.06 Gt-C pr år. Dette tallet
er konsistent med observasjoner og invers modellering, og betyr at de Nordiske hav
representerer et av verdens klart største sluk av atmosfærisk CO2 pr areal. I tillegg er nord
Atlanteren det basseng som absorberer mest karbon pr areal, verdenshavene sett under
ett. Det er i hovedsak to grunner til dette: dels er varmetapet fra havet til atmosfæren
spesielt stor i nord Atlanteren (dette forer til økt oppløselighet av CO2), samt at den
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biologiske fikseringen av oppløst uorganisk karbon er meget stor ved høye breddegrader
(de Nordiske hav og Barentshavet, f.eks.)

Studien som her er presentert er av grunnleggende betydning for prediksjoner av mulig
fremtidig klima. Inntil nå har koplede hav-atmosfære klimamodeller blitt drevet av en
forventet (og dermed foreskrevet) økning av klimagasser og sotpartikler. Dette er en
antagelse som er grei så lenge f.eks. havdynamikken og termodynamikken ikke endrer
seg. Men, dersom det er slik at havklimaet endrer seg som en følge av en stadig økende
menneskeskapt forurensning av atmosfæren, vil dette også få kbnsekvenser for den
naturlige syklingen av CO2 mellom atmosfære, hav og landjord.

Basert på at havet inneholder ca. 42.000 Gt-C mot atmosfærens 750 Gt-C, sier det seg
seiv at en relativt liten endring av havets dynamikk eller termodynamikk vil kunne få stor
betydning for utviklingen av atmosfærisk CO2. Denne problemstillingen er i særdeleshet
viktig for de nære farvann rundt Norge da dette området forventes å gjennomgå tildels
store endringer over det neste 100 år (f.eks. med en forventet 30% reduksjon i den
termohaline sirkulasjonen i Atlanterhavet). Hvordan en slik endring vil endre den
naturlige syklingen av karbon i dette havområdet er enda usikkert, bortsett fra at det mest
sannsynlig vil føre til et redusert opptak av atmosfærisk CO2, og dermed til en forsterket
drivhuseffekt.

Problemstillingen knyttet opp mot endringer i det naturlige kretsløpet til karbon som en
følge av en global klimaendring blir tatt stadig mer alvorlig internasjonalt. Det er opplagt
at Norge har et ansvar her gitt at en ikke ubetydelig del av den globale forurensningen av
atmosfæren skyldes forbrenning av olje og gass fra norsk sokkel. I tillegg er det slik at
Norge har et spesielt ansvar for å forske på og bedre forstå våre nære havområder. Dette
er en utfordring for norsk forskning og norske hav- og klimaforskere generelt, og for
styring av nasjonale forskningsmidler spesielt.


