
Kig op! Træerne er vores gæve kammerater. De suger 
kuldioxid – også kaldet CO2 eller klimagasser – ud af 
atmosfæren. Klimakrisen handler om, at vi har brændt 
alt for mange fossile brændsler af – og stadig gør det – 
og det skal vi holde op med. Træerne er en stor hjælp i  
oprydningsarbejdet efter det fossile overbrug. De bind-
er kuldioxid, så længe de enten står som levende træer 
eller findes som træ, vi har bygget af. De står der med 
deres grønne kroner og skaber ilt, som vi kan indånde. 

Det handler om fotosyntese, hvor kuldioxid og vand ved 
hjælp af sollysets energi - omdannes til ilt og organisk 
stof i form af glukose. Glukose omdannes siden til andre 
næringsstoffer, der bruges af planterne selv og af dyr. 
Fotosyntesen skrives ofte sådan her på formel:
  

Der er brug for mange, mange flere træer i verden. Alle 
træer – der ikke bruges til at lave bøger af eller bygges 
huse af – burde fredes. Hvis din nabo vil save et gammelt 
træ ned for at få mere sol på næsen, så sig, at træet er 
hele vejens ven, og der er varme tider på vej. Vi har brug 
for ilt fra træerne – og vi har meget alvorligt brug for 
den skygge, som træernes kroner tilbyder for at bevare 
en frugtbar jord. Og så har vi også brug for bladene, der 
falder til jorden om efteråret, for derpå at give sig til at 
kompostere om vinteren, via ormene, sådan at træernes 
blade også hjælper os med at gøre jorden mere frugt-
bar, når foråret kommer. Blade er værdifulde! De skal 
blive i haverne – og i parkerne – så de kan kompostere 
og jordforbedre. Det hele hænger sammen i en perfekt 
cyklus, snedigt udtænkt af Moder Natur. 

Træer

Kuldioxid (CO2) + vand (H2O) + sollys => 
druesukker (glukose) + ilt (O2).

Sollys

Vand - H2O

Kulstof- CO2

Grønkorn

Ilt - O2

Druesukker


