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   Økonomi og naturressurser

naturressurs 
noe som er hentet 
fra naturen og 
som med kunn-
skap og teknologi 
kan utnyttes til å 
dekke mennes-
kers behov

millioner av år. Et annet aspekt er mu-
lighetene for gjenvinning. I dag kan alt 
fra matrester til papir, metaller og plast 
(som er et produkt basert på olje) gjen-
vinnes og brukes på nytt.  På bakgrunn 
av dette kan det være formålstjenlig ikke 
å operere med absolutter, men heller si 
at ressursene befinner seg på et konti-
nuum mellom fornybare og ikke-forny-
bare ressurser, slik figuren over viser.

En ressurs kan over tid bli mindre vik-
tig eller til og med opphøre å være en 
ressurs. Det skjer ofte ved at den blir 
erstattet av noe annet, et substitutt. 
Grunnen kan være at alternativet er bil-
ligere eller bedre, at forekomstene av 
den opprinnelige ressursen er i ferd med 
å uttømmes eller teknologisk endring. 
Et eksempel fra historien er utviklingen 
innen mineralgjødsel, en viktig faktor 
for produktivitetsøkningene i jordbruket 
på 1800-og 1900-tallet. I Europa lyk-
tes man på begynnelsen av 1900-tallet 
med å lage kunstgjødsel gjennom å bin-
de nitrogen fra lufta. Fram til da hadde 
mineralgjødsel bestått av enten guano 
(avføring fra fugler) eller chilesalpeter, 
som begge var betydningsfulle eksport-
produkter fra Chile og Peru. Disse pro-
duktene ble mer eller mindre substituert 

Oljen i Nordsjøen hadde ligget der urørt 
i millioner av år. Den ble først til en res-
surs da etterspørselen etter olje førte til 
tilstrekkelig interesse for å lete i områ-
der der få trodde det kunne være olje. 
Det forutsatte også kunnskap og tekno-
logi til å utvinne den. 

Ressursbegrepet er også kulturelt be-
tinget. For eksempel er kråkebollene el-
ler sjøpinnsvinene langs Norskekysten i 
liten grad utnyttet av nordmenn, mens 
franskmenn og chilenere regner disse 
dyrene som delikatesser. Gull var av 
langt mindre verdi for urbefolkningen i 
Mellom- og Sør-Amerika enn i Europa, 
da spanjolene startet erobringen rundt 
år 1500.

En vanlig måte å dele inn naturressurser 
på er i kategoriene fornybare (også kalt 
kretsløpressurser), betinget fornybare 
og ikke-fornybare (lagerressurser). Noen 
vil innvende at det ikke finnes absolutte 
kategorier, for eksempel er solenergi be-
traktet som fornybar, men selv sola er i 
et virkelig langtidsperspektiv også opp-
brukt (energien fra sola antas å ta slutt 
om ca. 5 milliarder år). Olje, gass og kull 
betraktes som ikke-fornybare ressurser, 
men vil kunne dannes igjen i løpet av 
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Figur 6.2.  Fornybare og ikke-fornybare ressurser.
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