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Sammanfattning 
 
För att bromsa den snabbt ökade koldioxidhalten i atmosfären har skogen en 
avgörande betydelse. Upptag av koldioxid sker genom fotosyntesen där 
solenergi omvandlas till kemisk bunden energi med fysisk inbindning av kol. 
För att öka fotosyntesen och upptaget av koldioxid, och därmed den positiva 
effekten skogen kan ha på klimatet, så vore det önskvärt att öka tillväxten. 
Detta kan uppnås med kvävegödsling då kväve oftast är den 
tillväxtbegränsande faktorn. Det rådande tillvägagångsättet är att gödsling 
sker i slutet av en omloppstid i skogen, men omfattande forskning visar på 
mycket höga tillväxteffekter om gödsling sker redan i ungdomsfasen med en 
behovsanpassad gödselgiva (BAG). Alla faktorer kring BAG är inte helt 
klarlagda då ökad kvävetillgång förväntas ge ökade utsläpp av metan och 
lustgas, vilka är potenta växthusgaser. Detta projekt har utförts för att öka vår 
förståelse av vad gödselgivans storlek har för effekt på växthusgasutsläpp.  
Fältarbetet utfördes under 2016 på fastigheten Toftaholm, provytan var i 
granungskog (Picea abies) som planterades 2007, där fanns även inslag av 
självsådd björk (Betula pendula). Marktexturen var sandig morän med frisk 
markfuktighet. Försöket lades ut i sex olika block med fyra olika 
behandlingar inom varje block, (C) ogödslad kontroll, (D) gödslad med 150-, 
(E) 300- och (F) 450 kg kväve per ha. Datainsamlingen skedde med slutna 
kammarmätningar, där koldioxiden samlades in genom genomflödesanalys 
med mätinstrumentet EGM-4, PP. Metan och lustgas mättes genom att 
luftprover samlades in i glasvialer, där fyra prover togs på varje 
provtagningsplats, vilket gav totalt 96 prover. Koldioxidemissioner för (C) 
resulterade i utsläpp med ca 9,2 ton ha-1 under 2016. För de gödslade ytorna 
steg dessa utsläpp till 11,3 (D), 16,7 (E) och 14,3 (F) ton CO2 ha-1 och år-1. 
För metan var alla givornas årsresultat en inbindning, med störst för (C) på 
38 kg ha-1 och år-1. För de gödslade ytorna minskade inbindningen till 32,3 
(D), 28,3 (E) och 17,4 (F) kg CO2-ekvivalenter ha-1 och år-1. För 
lustgasemissionerna var det en inbindning för den ogödslade kontrollen (C) 
på 3,3 kg ha-1 och år-1. För de gödslade ytorna övergick detta till utsläpp med 
2,6 (D), 24,8 (E) och 34,9 (F) kg CO2-ekvivalenter ha-1 och år-1. Detta gav ett 
utsläppssammanband för lustgas på 0,1-0,2 % jämfört med motsvarande 
koldioxidutsläppen för giva (E) och (F) och närmare noll för giva (D) samt en 
inbindning för giva (C).  
Vid växthusgasemissionerna för de två mest relevanta förhållandena, 
ogödslad kontroll (C) och kvävegivan på 150 kg N per ha-1 (D), indikeras 
således en liten ökning av emissionerna, främst koldioxid vid gödsling. Dock 
är inte resultaten signifikanta genom det T-test (P-värdesgräns < 0,05) som 
genomfördes. Slutsatserna är (i) att ungskogsgödsling inte ger några 
signifikanta ökningar av metan och lustgas, (ii) utsläppen av koldioxid ökar 
vid gödsling och (iii) att den ökade tillväxten och koldioxidupptaget vid 
gödsling är sannolikt betydligt större än ökning av koldioxidutsläppen från 
marken. 



  

  

 

   
 

 
Abstract 
 
Behovsanpassad gödsling (BAG) ökar skogens tillväxt, vilket kan ha en positiv 
inverkan på kolbalansen. För att öka vår förståelse av vilken effekt gödslingsdos 
har på växthusgasutsläpp, har denna studie undersökt respirationen i en 
granungskog på fastigheten Toftaholm (57°0'N; 14°3'E) med sandning morän och 
frisk markfuktighet, med främsta fokus på emissionerna från lustagas och metan. 
Resultaten visar på låga halter av lustgasemissioner och för metan sker en fortsatt 
inbindning oavsett gödselgiva. De små ökningarna av växthusgaser indikerade på 
en fortsatt ökning vid större gödselgiva. För en tänkbar operationell gödselgiva 
(150khN/Ha och år) kunde ingen signifikant skillnad säkerställas. 

Nyckelord: Metanemissioner, Lustgasemissioner, Behovsanpassadgödsling, 
Kolbalans, BAG 

 
BAG leads to a greater forest growth, which could have a positive influence on the 
carbon balance. To increase our understanding of the effect fertilization have on  
greenhouse gas emissions, this study have examined the respiration of a juvenile 
spruce forest on the estate of Toftaholm (57°0'N; 14°3'E), where the soil-texture 
was manly sand-moraine with a medium humidity, with main focus on the 
emissions of methane and nitrous gas. The results indicated a small increase in 
nitrous gas and a continued net binding of methane independent of amount of 
fertilization. The small increase in greenhouse-gas indicates a continuation with 
increased amount of fertilization. For operational productivity with an amount of 
fertilization (150khN/Ha and year) no significance could be determent.   



  

  

 

   
 

 

Förord 
 

Studien är en del av ett större projekt om ungskogens kolbalans och 
möjligheter att med skogsskötselmetoder öka skogens klimatnytta och 
begränsa den globala uppvärmningen. För att fortsätta att föra detta arbete 
framåt kväs det noggrannhet och en förmåga att ta in alla tänkbara aspekter 
som kan påverka vårt klimat, varav alla kanske inte ens är identifierande 
idag. Jag hoppas att denna studie och det fältarbete som föregår den kan vara 
en liten pusselbit i att förstå komplexa samband i skogen. 
 
Tanken med detta delprojekt är att öka vår förståelse av vilka effekter 
gödslingsdosen har på växthusgasutsläpp. Försöken bedrivs av Sveriges 
lantbruks universitet (SLU) och Linnéuniversitet (LNU). 
 
Jag vill tacka de som har hjälpt mig i mitt arbete; Johan Bergh som varit min 
handledare och ständigt fört mig framåt i rätt riktning. Charlotta Håkansson 
som har ansvarat för fältmätningarna av försöken, instruerat mig kring dessa 
samt stått för lejonparten när det kommer till sammanställningen av 
resultaten. Monika Strömgren och Jan Fiedler som kommit med expertis när 
jag varit osäker på hur resultaten skall tolkas. 
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1. Introduktion 
 

1.1.   Bakgrund  
 
1.1.1.  Klimatförändringar och det globala klimatarbetet 

Sedan mitten av 1800-talet har koncentrationen koldioxid i atmosfären ökat med 
40 % (IPCC 2014). Detta beror främst på användandet av fossila bränslen 
(Bernes 2016), tillverkning av cement, samt förändrad markanvändning 
(Naturvårdsverket 2007). Detta är en följd av en växande befolkning och ett mer 
industrialiserat samhälle (IPCC 2014). Från 1970-talet och framåt har ökningen 
eskalerat. 2011 uppmättes halterna i atmosfären till 391 ppm (parts per million) 
(IPCC 2014) och 2015 översteg halten 400 ppm (SMHI 2015). Utsläppen av 
koldioxid (CO2) men även andra växthusgaser (GHG) har sannolikt orsakat en 
global temperaturökning och ökad förekomst av väderextremer. Dessa 
klimatförändringar har potentialen att påverka såväl naturliga ekosystem som 
mänskliga samhällen på alla kontinenter samt över haven. Att 
klimatförändringarna har påverkats av människan är säkerställt bortom rimligt 
tvivel, enligt FNs klimatpanel (IPCC 2014). De växthusgaser som främst 
påverkar klimatet är koldioxid, lustgas (N2O) och metan (CH4). För att bromsa 
och om möjligt stoppa denna utveckling har FN anordnat ett flertal klimatmöten, 
där det första mötet hölls i Rio de Janeiro 1992 och det senaste i Marrakesh 
2016. På dessa möten diskuteras utsläppsnivåer, strategier och bindande avtal 
utarbetas för att möjliggöra en begränsning av växthusgasutsläppen så att vi inte 
överstiger en global uppvärmning på +2 C (FCCC,CP 2015). 

Förutom FNs klimatmöten pågår en rad andra initiativ. Ett exempel för att få 
bukt med utsläpp av växthusgaser är Europaparlamentets 20/20/20-målet och 
Europarådets direktiv (2009/28EG). Detta mål innebär att år 2020, ska 20 % av 
energiförbrukningen i EU bestå av förnyelsebara källor. På nationell nivå här i 
Sverige finns beslut att denna andel ska vara 50 % samma år (Ek. et al. 2013). 
Sveriges regering upprättade även en s.k. klimatfärdplan 2050, med visionen att 
Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser detta årtal (Sveriges sjätte 
nationalrapport om klimatförändringar 2014). 
 
  
1.1.2. Sveriges skogsmark och skogens kolbalans 

Av Sveriges landareal på 41 miljoner hektar består ca 23 miljoner hektar av 
produktiv skogsmark (Skogsstatistisk årsbok, 2014). I ett land som Sverige, där 
mer än 60 % av landarealen utgörs av skogsmark, har skogsbruket och valet av 
skötselstrategier en avgörande betydelse för klimatnyttan och Sveriges kolbalans 
(Poudel et al. 2012). Enligt International Union of Forest Research Organizations 
(IUFRO) har skogen en mycket stor potential att mildra klimatförändringarna till 
en låg kostnad, då tillväxten i skogen innebär ett vetenskapligt klarlagt sätt att ta 
upp koldioxid från atmosfären. Den vetenskapliga utmaningen består i att förstå 
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hur olika skötselsystem och användningen av skogsråvara kan göra störst 
klimatnytta (Canadell & Raupach 2008).  

För att förstå och beskriva skogens roll i klimatarbetet måste analysen vidgas till 
att omfatta skogsbruket som helhet. Hur skogsbruket påverkar mängden 
koldioxid som binds in och lagras i skogarna. Samt hur produktionen av 
bioenergi och andra skogliga produkter påverkar växthusgasutsläppen genom att 
ersätta fossila bränslen och energiintensiva produkter som betong och aluminium 
(Sathre & Conner 2010). Det räcker således inte med att titta på 
koldioxidbalansen efter enskilda åtgärder i enskilda skogsbestånd och dra en 
slutsats av de siffrorna (Poudel m.fl. 2012).  

 
Enligt Klimatkonventionen uppgår Sveriges bruttoupptag för skogmarken till en 
inlagring på 18 M ton koldioxid medan nettoupptaget för 
markanvändningssektorn är ca 15 M ton koldioxid år 2008. Förutom 
kolinlagringen har vi en lika stor klimatnytta då skogsråvaran används för att 
ersätta fossila bränslen och cement i byggnader. Sverige bidrar genom sitt 
skogsbruk för att minska utsläppen av växthusgaser (Olsson m.fl. 2010) 
 
 
1.1.3. Skogsskötsel och dess möjlighet för ökad klimatnytta 
 
I Sverige har den dominerande skogskötselmetoden sedan 1950-talet varit 
trakthyggesbruk. Metoden har tydlig definierade omloppstider och den går ut på 
att skogen kalavverkas och därefter återplanteras. Denna metod har varit 
bidragande till att effektivisera skogsskötseln, öka tillväxten och höja 
skogsmarkens virkesförråd (Andersson 2010). Hur ska vi bruka skogen för att 
maximera klimatnyttan, ska vi låta den stå eller använda den som vi gör idag? 
Dagens rationella skogsbruk leder till en ökad tillväxt och virkesförråd som 
möjliggör att öka användandet av skogsråvara. Tack vare restaurering av 
lågproduktiva skogar i början av 1900-talet och att trakthyggesbruket ersatte 
tidigare dimensionshuggning har vi i Sverige ökat vårt totala virkesförråd i 
skogarna från 1800 miljoner m3sk år 1923 till över 3400 miljoner m3sk idag, 
vilket är en ökning med 80 %. År 1923 var tillväxten under 60 miljoner m3sk per 
år i Sverige jämfört med dagens årliga tillväxt på ca 123 miljoner m3sk som, med 
dagens avverkningsnivå, ger en nettoökning av virkesförrådet på över 20 
miljoner m3sk årligen (Skogsstatistisk årsbok. 2014). Även om 
trakthyggesbruket har medfört en över tid ökad fysisk kolinlagring, så har den 
dock en lång hyggesfas då skogsmarken anger mer växthusgaser n vad som 
binds in. Detta är inte fallet om andra skötselmetoder används så som exempelvis 
kontinuitetsskogsbruk. Denna metod kan potentiellt ge högre 
koldioxidinbindning över tid på grund av utebliven hyggesfas då skogsmarken 
avger koldioxid istället för att binda den. Det finns dock risker att självgallring 
uppstår (Rosell 2009). 
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I senare forskning från Linnéuniversitetet så indikeras dock ingen skillnad 
mellan trakthyggesbruk och hyggesfritt i fråga om växthusgasutsläpp, utan 
anledningen till ett hygges växthusgasläckage är främst att hyggesrester bryts ner 
vilket även sker i en skött kontinuitetsskog dock inte lika koncentrerat men vid 
upprepade tillfällen. Den, ur ett växthusgasperspektiv, klimatsmartaste skogen är 
en skött skog som ger en hög tillväxt och möjliggör uttag av skogsbiomassa. Den 
obrukade skogen kan ha många fördelar ur ett biodiversitetsperspektiv och 
innehålla habitat för rödlistade djur och växter som svårligen återfinns på andra 
platser, dock är den ur ett växthusgasperspektiv inte effektiv på grund av att 
tillväxt (kolupptag) och nedbrytning (kolavgivning) av organiskt material blir 
ungefär lika stor (Bergh 2017).  
 
Inom ett större försöksområde i Flakaliden, som ligger 23 kilometer sydväst om 
Vindeln och sex mil väster om Umeå, planterades med gran och man har mätt 
koldioxidbalansen sedan slutet av 1990-talet. Området har under ca 15 år varit en 
tydlig kolsänka, dock har detta under den senaste femårsperioden förändrats och 
övergått till att bli en kolkälla. Orsakerna kring detta har inte kunnat bekräftas 
men hypoteser finns kring (i) att självgallringen har ökat, vilket leder till ökad 
nedbrytning av biomassa, (ii) svampangrepp i beståndet så att förnafallet har 
ökat i granbeståndet genom ökat barravfall, (iii) röta i träden som påbörjar 
nedbrytningen i stående träd och (iv) alternativt en kombination av ovanstående 
eller ännu inte identifierade orsaker. Detta är ett tämligen nyidentifierat fenomen 
och vidare forskning bedrivs i dagsläget av forskare vid skogsfakulteten vid SLU 
i Umeå (Marshall m.fl.).   
 
Eftersträvansvärt för trakthyggesskogsbruket vore att minska tiden som ett hygge 
avger koldioxid istället för att binda, detta främst genom en kortare ungskogsfas. 
Detta skulle innebära att brytpunkten mellan kolkälla och kolsänka tidigareläggs. 
Vi kan med andra ord öka klimatnyttan i skogsbruket genom olika 
skötselåtgärder som leder till snabb återbeskogning men även genom att öka 
tillväxten och använda mer av skogsråvaran på ett smartare sätt. Ett sätt kan vara 
att kombinera ökade miljömål i kombination med intensivskogsbruk och 
tillvaratagande av skogsråvara. Ett sådant alternativ kan leda till ett nettoupptag 
på 15 miljoner ton koldioxid 2050 i Sverige, jämfört med normalskötsel (Larsson 
et al. 2009). 
 
1.1.4. Kolbalansen vid gödsling 
 
Ett tänkbart effektivt sätt att öka produktionen av skogsråvara är 
ungskogsgödsling an gran. Gödsling består av kväve och andra näringsämnen, då 
kväve ofta är den tillväxtbegränsande faktorn. Traditionella tillvägagångssätt för 
skogsgödsling är att den sker i gallrings- eller slutavverkningsmogen skog, vilket 
normalt ger en total tillväxtökning efter gödsling med ca 15 skogskubikmeter per 
hektar.  Den ökade tillväxten vid gödsling medför att ca 10500 kg CO2 extra 
binds in. Gödslingens framställnings- och spridningskostnader hamnar på under 
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500 kg CO2, vilket gör att det positiva nettot blir ca 1:20 om beaktande av 
framställningen tas med (Eriksson m.fl. 2007).  
 
För att öka tillväxten ännu mer, så finns ett gödslingsförsök som visar att 
behovsanpassad gödsling (BAG) kan höja volymproduktionen med 150-400 m3 
under en omloppstid. Principen för BAG är att samtliga näringsämnen ska 
tillföras i den takt och mängd som träden behöver dem. Inledningsvis görs en 
barranalys där kvävestatus och tillgång på andra näringsämnen bedöms, för att 
sedan fastställa ett gödslingsprogram utifrån beståndets status och förväntad 
tillväxt. Detta bildar underlag för den första gödselgivan, som sedan justeras via 
nya barranalyser inför varje gödslingstillfälle. BAG är främst inriktat på 
granbestånd med riktvärdet att barren ska innehålla 1.5 % kväve av barrens 
torrvikt. Ett gödslingsprogram enligt BAG kan omfatta 5-10 gödslingstillfällen. 
Den totala mängden kväve som tillförs under en omloppstid är 800-1500 kg 
N/ha, där ca 3/4 tillförs i ungskogsfasen. Vid behovsanpassad gödsling förkortas 
omloppstiden med 10–30 år i södra Sverige och 30–60 år i norra (Ståhl 2009).  
 
Dessa försök och den miljöanalys om BAG som genomfördes 2007 föranledde 
att Sveriges regering tillsatte en utredning kring möjligheterna för att öka 
Sveriges produktion av skogsråvara och gav SLU uppdraget att undersöka dessa. 
Undersökning resulterade i MINT- utredningen (Möjligheter till INTensivodling 
av skog) som visar en kraftigt ökad tillväxt i skogen, vilken potentiellt kan 
förbättra skogens klimatnytta med 50 %. Detta förutsätter att BAG bedrivs 
storskaligt på ca 15 % av skogsmarksarealen, i kombination med att skogsråvara 
utnyttjas på ett optimalt sätt, där skogsråvara ersätter fossila bränslen, samt 
betong och metallkonstruktioner i byggnader (Larsson m.fl. 2009). Tiden det tar 
för en ståndort att gå från kolkälla till kolsänka kan vara mellan 8-13 år, men 
med BAG skulle det även innebära att hyggesfasen förkortas och 
koldioxidupptaget i ungskogen öka kraftigt (Achim m.fl. opublicerad).  
 
Försök där man har mätt kolbalansen efter Gudrunstormen, visade att totalt 23,5 
ton kol per ha förlorades ut i atmosfären innan området återigen blir en kolsänka 
(Achim m.fl. opublicerad). Kvävegödsling kan förutom att öka tillväxten leda till 
ökad förnaproduktion och att det således leder till ett större kollager även i 
marken (Martikainen et al. 1989). 
 

Kväverika marker och marker med högre pH har i regel högre grad av 
mineralisering och nedbrytning av organiskt material som leder till ökad 
tillgänglighet och upptag av kväve. Detta i form av ammonium (NH4+) och nitrat 
(NO3-), där växters upptag av ammonium dominerar i skogsmarken. Om det inte 
finns en tillräcklig mängd träd, växter eller mikroorganismer som kan ta upp och 
fastlägga kvävet, så finns risk att urlakning sker till grundvattnet (Kjellquist 
1993). Om kvävet hamnar i grundvattnet finns det en risk att det transporteras till 
omgivande bäckar och vattendrag. Läckagerisken av kväve är en del av 
problematiken vid skogsgödsling, som medför negativa aspekter på miljön, både 
i den lokala biotopen men även i större skala. Om gödselmedel hamnar direkt i 
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vattenförande bäcksystem förändras vattenkemin mycket negativt. Det bidrar till 
övergödning av skogens vatten och i slutändan även haven, vilket kan leda till 
övergödning av sjöar som får en negativ inverkan på diversiten av djur och 
växtliv (Naturvårdsverket 2008). 
  
Skogstyrelsen begränsar användningen av gödsling i skogen genom 30 § i 
skogsvårdslagen vilken innebär att gödslingen måste ske så att risker för 
näringsläckage minimeras. I rekommendationerna av lagen så avråder man helt 
från skogsgödsling i södra Sverige och med vissa begränsningar i mellan och 
norra Sverige. Gödslingen bör enligt skogsvårdslagen dessutom endast ske i 
gallringsskog eller slutavverkningsmogen skog (SFS 2010:931). 30 § Hänsyn till 
naturvårdens och kulturmiljövårdens intressen. Dessa rekommendationer är 
delvis i konflikt med övriga miljömål. Regeringen har i en skogspolitisk 
proposition från år 2008 pekat på behovet av en ökad virkesproduktion i Sverige 
och gav SLU i uppdrag att utreda förutsättningar för intensivodling av skog på 
nedlagd jordbruksmark och skogsmark med låga naturvärden (Larsson m.fl. 
2009). Trots allt underlag rörande BAG, så bedrivs inte BAG i operationellt 
skogsbruk idag. Huvudorsaken till detta är att Skogsstyrelsen valde att inte 
rekommendera denna typ av gödsling efter en översyn av 
gödslingsrekommendationerna som gjordes under 2012-2013. 
 
 Gödsling på jordbruksmark och i viss mån skogsmark har dock visat sig ge 
upphov till utsläpp av växthusgaser som metan och främst lustgas. Den större 
mängden kväve binds via denitrifikation som sker under anaeroba förhållanden 
och bildar kvävgas (N2). Beroende på olika störningar av miljön möjliggörs att 
syre tillförs till processen och på så vis bildas istället lustgas, globalt har 
lustgasavgångar från tillförd konstgödsel uppskattats till mellan 3 och 7 % av 
den tillförda mängden kväve (Crutzen et al. 2008). Frågan är om detta även kan 
ske på mer näringsfattig skogsmark. Den indikerade ökningen av metan och 
lustgas utsläpp har dock bedömts ligga under 2 % av tillfört kväve vilket innebär 
att klimatnyttan vida överstiger denna ökning, dock efterfrågas vidare studier 
(Larsson m.fl. 2009). För att klimatnyttan av ökad kolinlagring skall överstiga 2 
% lustgasutsläpp av tillfört kväve så behöver den årliga kolinlagringen hamna 
mellan 80 till 320 kg C ha-1, vilket motsvarar en tillväxt på endast ca 6m3sk. Den 
faktiska kolinlagringen är avsevärt större vid BAG (Hyvönen et al. 2008). 
Ökning av metangas är också en potentiell negativ faktor vid intensivodling. 
Dock sker metangasbildningen endast under anaeroba förhållanden samt vid 
riklig tillgång på organiskt material, vilket anses som osannolika förhållanden på 
marker där BAG skulle bedrivas i operationell skala (Larsson m.fl. 2009). Skulle 
en påtagligt större ökning av lustgasutsläpp eller metan ske skulle denna kunna 
minska den klimatnytta som en snabbväxande gödslad granungskog har. Metan 
och lustgas är potenta växthusgaser som är 21 respektive 310 gånger kraftigare 
än koldioxid räknat per molekyl och om man får höga emissioner av dessa gaser 
vid gödsling kan de omintetgöra klimatnyttan (Shrestha m.fl. 2014).  
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1.1.5. Forskning 
 
Forskningsprojektet From source to sink – on the recovery of carbon storage in 
harvested forest, som låg till grund för förekomsten av denna delstudie bygger på 
ett problematiserande kring frågan om hur en ståndorts koldioxidbalans varierar 
under en omloppstid i dagens dominerande trakthyggesbruk. Då det i hygges- 
och i ungskogsfasen är en kolkälla för att senare övergå till en kolsänka visade 
resultaten att denna period gick att förkorta från omkring 13-14 år för generell 
produktionsskog på lokalen ner till omkring 8-9 år genom gödsling i 
ungskogsfasen. Då den generella produktionsskogen läcker ca, 23,5 ton C ha-1 
innan den övergår till kolsänka så indikerar denna förkortning på goda 
klimatvinster. Dock indikerades små men mätbara ökningar av lustgas och 
metan, vilka är växthusgaser med förhållandevis större klimatpåverkan än 
koldioxid. Storleken på dessa ökningar behövde undersökas för att utröna om 
ökning skedde linjärt med ökad gödselgiva för att säkerställa eventuell 
klimatnytta (Achim, opublicerad). 
 
1.2. Problemformulering  
 
Försöket som detta examensarbete avser, sker inom ett större försöksområde som 
utreder hur en ökad biomassaproduktion påverkar skogens klimatnytta. Detta 
försök uppkom genom ett forskningsprojekt som undersökte skogens 
återhämtning från kolkälla under hyggesfasen till en kolsänka i ungskogsfasen i 
ett trakthyggesbruk. Här kvantifierades denna brytpunkt i ungskogsfasen och om 
en tidigareläggning av denna brytpunkt sker vid behovsanpassad gödsling 
(BAG), något som innebär en ökad klimatnytta. Även små emissionsökningar av 
metan och lustgas kan innebära att klimatnyttan av ökat koldioxidupptag uteblir. 
Att öka förståelsen av hur gödselgivans dos (tillgången på kväve) påverkar 
utsläppen av växthusgaser är således av stort intresse. 
 
1.3.  Syfte  
 

Studiens syfte är att bidra till den ytterst komplexa och omfattande 
klimatforskning som bedrivs, detta genom att klargöra om det finns några 
samband mellan gödsling i granungskog och ökade utsläpp av metan och lustgas. 
Om utsläpp detekteras så skall deras omfattning hjälpa att klargöra om det ändå 
potentiellt kan vara klimateffektivt med behovsanpassad gödsling. 
 
Denna delstudie är en vidareutveckling och fördjupning av ett delprojekt i det 
större forskningsprojektet där man har sett små ökningar av metan och lustgas i 
det gödslade området. Denna studies resultat ska kopplas samman med tidigare 
resultat av metan och lustgas. Målet med studien är att kvantifiera metan 
och/eller lustgasutsläpp under ett år i gödslad granungskog och beräkna 
klimatpåverkan dessa utsläpp har och jämföra med koldioxidavgivning från 
marken.  
 



  

  

 

7 
 

 
Frågeställningar 
 

 Ökar metan (CH4)- och/eller lustgas (N2O) -utsläpp då man gödslar 
granungskog? 

 Ökar markrespiration vid gödsling?  
 Är behovsanpassad gödsling klimateffektivt, då man räknar med dessa 

växthusgaser? 
 
 

1.4. Avgränsning 
 

Denna studie baseras på data insamlad från en provyta i södra Sverige (57°0'N; 
14°3'E) och skall kvantifiera metan och/eller lustgas utsläpp i granungskog 
gödslad med olika kvävegivor och beräkna klimatpåverkan dessa eventuella 
utsläpp har jämfört med den ökade koldioxidavgivningen från marken. Faktorer 
som inte tas hänsyn till ur ett klimatnyttoperspektiv är (i) gödslingens inverkan 
på biologiska ekosystem långsiktigt som kortsiktigt samt (ii) hur markens 
kollager förändras med ökad gödselgiva (iii) vilken omgivande miljöfaktorers 
roll kan vara för avgivning av växthusgaser.. Det eventuella läckaget av 
näringsämnen indikeras endast och utreds således inte grundligt.  
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2. Material och metod 
 

2.1.  Försöksområde – Toftaholm 
 
Fastigheten Toftaholm i Kronobergslän (57°0'N; 14°3'E) har en årlig nederbörd 
på 900 mm och en årsmedeltemperatur på ca 6,3 °C (Achim m.fl. opublicerad). 
Toftaholm drabbades hårt av stormen Gudrun vintern 2005, vilket ledde till att 
större delen av fastigheten stormfälldes vilket under 2005 upparbetades och gav 
upphov till stora föryngringsytor (> 400 ha) på fastigheten. Återbeskogningen 
har till största del skett via markberedning 2006, följt av plantering av gran 
(Picea abies) och i viss mån även hybridlärk (larix x), sitkagran (Picea 
sitchensis) och lövträd. Detta gav ett utgångsläge med stora sammanhängande 
arealer med tämligen homogen skog som lämpade sig för kolbalansstudier, samt 
olika planterings-, röjnings- och gödslingsförsök. Platsen för detta försök var 
belägen på sandig morän med frisk markfuktighet med ett fältskikt dominerat av 
smalbladigt gräs. Jordmånen är en podsol med berggrund av huvudsakligen 
granit med inslag av ultrabasisk sten (Achim m.fl. opublicerad).   
 

2.2.  Försöket och behandlingarna 
 
Försökets planerades med uppförandet av sex olika block med fyra olika 
behandlingar inom varje block; (C) ogödslad kontroll, (D) gödslad med 150 kg N 
per ha, (E) gödslad med 300 kg N per ha och (F) gödslad med 450 kg N per ha. 
Parceller lottades för respektive giva så att varje block innehöll en av vardera 
giva (Tabell 1). Sedan handgödslades en diameter av 1,5 m runt 
provtagningsplatsen, gödslingen skedde 2016-05-05, med gödslingsmedlet N27 
som innehåller 27 % kväve, där hälften av kvävet är i form av nitrat- och hälften 
är i form av ammoniumkväve, samt 2,7 % magnesium (Mg) (Yara 2017). 
Provtagningsplatserna var i marknivå med befintligt fältskikt, som utrustades 
med beständiga ramar av pvc med en diameter på 18,3 cm för de återkommande 
mätningarna.  
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Tabell 1: Upplägget av försökets block med parceller, dessa lottades slumpvis ut 
och fick sedan benämningarna C = kontroll, D = 150 kg N ha-1, E =300 kg N ha-

1, F = 450 kg N ha-1. 

 
 

2.3. Jonbyteskapslar 
 
För att kontrollera mineraliseringen, grävdes två stycken jonbyteskapslar ner ca 
30 cm från varje provtagningsplats på ca tio cm djup, detta skedde i samband 
med att provytan gödslades 2016-05-05 och jonbyteskapslarna fick ligga kvar i 
marken tills sista mätningen 2016-11-17. Jonbyteskapslarna analyserades på 
institution för skogens ekologi, SLU. Detta genom en spektrofotometer som 
analyserar på olika våglängder med mätinstrumentet Auto Analyzer 3 
spektrofotometer från OmniProcess, faktorer som undersöktes var mängden av 
nitrat och ammoniumkväve som fanns kvar efter växtsäsongens slut.  
 

2.4.  Datainsamling 
 
Datainsamling utfördes genom kvantitativa mätningar där man analyserar metan, 
lustgas och koldioxid. Mätningarna av växthusgaser skedde en gång i veckan 
under växtsäsongen (16/04/14 till 16/09/26) samt ett antal komplementerande 
mätningar under övriga delen av året då ingen tillväxt förekom då 
dygnstemperaturen var för låg. Lufttemperaturen mättes med en 
standardtermometer medan markfuktigheten mättes ca 50 cm från respektive 
provtagningsplats med mätinstrumentet ThetaProbe (ML2x, Delta-T, Cambridge, 
UK) på ca fem cm djup. 

Block 1 Block 2 Block 3 Block 4 Block 5 Block 6 

Parcell 1 
300kgN/ha 

Parcell 5 
150kgN/ha 

Parcell 9 
Kontroll 

Parcell 13 
450kgN/ha 

Parcell 17 
Kontroll 

Parcell 21 
450kgN/ha 

Parcell 2 
450kgN/ha 

Parcell 6 
450kgN/ha 

Parcell 10 
300kgN/ha 

Parcell 14 
300kgN/ha 

Parcell 18 
300kgN/ha 

Parcell 22 
150kgN/ha 

Parcell 3 
150kgN/ha 

Parcell 7 
300kgN/ha 

Parcell 11 
450kgN/ha 

Parcell 15 
Kontroll 

Parcell 19 
150kgN/ha 

Parcell 23 
300kgN/ha 

Parcell 4 
Kontroll 

Parcell 8 
Kontroll 

Parcell 12 
150kgN/ha 

Parcell 16 
150kgN/ha 

Parcell 20 
450kgN/ha 

Parcell 24 
Kontroll 
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Mätningarna av koldioxid samt provtagningen av metan och lustgas mättes 
genom att en kammare placerades på det förinstallerade ramarna (höjd 17,5 cm, 
diameter 18.3 cm), vilket gav en luftvolym på 4600 cm3. För att säkerställa ett 
slutet system så tätades kammaren och ram med en gummilist samt genom en 
luftgenomströmningsfläkt med en kapacitet på ca 0.5 L/min.  
För koldioxidmätningarna användes ett genomflödessystem där luften 
analyserades med mätinstrumentet EGM-4, PP. Detta skedde genom att ett 
referensvärde togs i omgivande luft för att sedan placera kammaren över 
provtagningsplatsen i 80 sekunder. Under denna sekvens så genomfördes 18 
mätningar av förändringar i koldioxidflödet.  
Metan och lustgas mättes genom att luftprover samlades in i glasvialer med 
volymen 22 ml.  Första vialprovet togs tio minuter efter att kammaren placerats 
på ramen. Luftprovet samlades in genom att en flödespump tillsattes till 
kammaren och vialen under 30 s. Dessa mätningar utfördes 10, 20, 30 respektive 
40 minuter från det att kammaren placerades på ramen. Fyra prover togs således 
på varje provtagningsplats, vilket gav totalt 96 prover, dessa skickades sedan för 
analys till institutionen för mark och miljös kemilaboratorium på SLU (Tabell 2). 
Resultatet grundar sig på data från 25 provtagningstillfällen under 2016. 
Datainsamlingen för koldioxidfluktueringen utfördes med mätinstrumentet 
EGM-4, PP. Koldioxidkoncentrationsvärdena erhölls 18 gånger under en 80-
sekunders inkubationsperiod, dessa rådata överfördes till en laptop och ett 
överskådligt Excel-dokument skapades för varje mättillfälle.  
 
 

Tabell 2: Redovisning av hur förutsättningarna för försöksområdet med 
beståndshistorik och de olika behandlingarna, samt när, hur och vilka 
mätningar som har utförts i försöket. 

Provyta Toftaholm 
Planterad (År) 2006 
Hjälpplantering (År) 2010 
Block 6 
Parcell 4 
Gödselgiva (kg N ha-1) 150, 300, 450 
Gödselmedel N27 
År för Gödsling 2016 
Ram diameter (cm) Ø 18,3 
Metod för gödsling av provtagningsplats För hand Ø 1,5 m 
Metod för gödsling av ram För hand 
Kammare (cm) Ø 18,3 * 17,5 
CO2 flux mätningar (sekunder) 80 
NH3 & NH4 mättillfällen (minuter) 10, 20, 30, 40 
CO2 flux mätningar (fläkt i kammaren) Ja 
NH3 & NH4 sampling (fläkt i 
kammaren) Nej 
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Vakumtätning till kammaren Gummi packning 
Jon-bytets kapslar  2/provtagningsplats 
Uppskattning av vegetationen på parcell Ja 

 
 

2.5. Analys av växthusgasemissioner 
 
För lustgas och metan skickades vialer med insamlade luftprov iväg till 
institutionen för mark och miljös kemilaboratorium på SLU som mätte 
luftproverna med en gaskromatograf av modell Perkin Elmer Elite-Q PLOT 
phase (N9316360). Mättekniken för denna gaskromatograf bygger på ett 
flödessystem som separerar en vials innehåll och mäter luftprovets olika 
beståndsdelar. Detta skedde genom att luftprovets hettas upp och trycksätts för 
att sedan strömma igenom flödessystemet med en grundflödesgas, i detta fall 
helium. Heliumet blandas med luftprovet som under tryck flödar in i två 
kollonrör, där den trycksätts ytterligare för att på så vis separera beståndsdelarna 
i gasprovet. Gaskomponenterna i luftprovet fördröjs i kolonnerna beroende på 
deras molekylegenskaper. På detta sätt, blir komponenterna, CH4, CO2 och N2O 
separerade från varandra. Efter kollonröret strömmas luftprovet genom en 
elektroninfångningsdetektor och en flamjonisationsdetektor där dess elektriska 
ledningsförmåga mäts av gaskromatografens mätelektronik och på så vis 
identifierar mängderna av de separerade molekylerna (Bilaga 1). Efter analysen 
återsändes resultaten med rådata för varje vial via e-post i Excelformat som 
sedan sammanställdes.  
 

2.6.  Resultat sammanställning 
 
Det insamlade rådatat processerades genom att en sammanställningsfil skapades 
i Excel var i relevanta värden för överskådlighet beräknades fram, för respektive 
giva under respektive mätdatum, och sammanställdes. För jämförbarhet räknades 
metan- och lustgasemissionerna om till koldioxidekvivalenter med tidsaspekten 
av 100 år, vilket gav en uppskalningsfaktor på 32 gånger för metan och 297 
gånger för lustgas. En signifikansanalys genomfördes i form av ett T-test, för att 
därigenom utreda om det förelåg någon påvisbar slinga mellan kontroll och 
givor. Sammanställningen av årsfluktuationen av växthusgaser baserades på 
perioden som säsongens mätningar spände över dvs. 216 dagar mellan 2016-04-
14 till 2016-11-17. Medelvärdenas fluktuation fick sedan representera perioden 
fram till medelpunkten av tiden för nästa mättillfälle. Ett totalresultat av 
respektive givas årsbalans av växthusgaser redovisades sedan baserat på de 216 
dagarna mätningarna spände över (Bilaga 2). 
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3. Resultat 
 

3.1. Koldioxid 
 

Koldioxidemissionernas inledande mätvärdens värde gav för alla parcellerna 
homogena mätvärden på under 4 µmol CO2 m

-2 s-1 för perioden 14/4-18/5. 
Varefter gödslingen av parcellerna skedde och resultaten börjar skilja sig åt. 
Värden för Giva C nådde under växtsäsongen till en toppnotering på 8,7 µmol 
CO2 m

-2 s-1 den 05/8 . För giva D var toppnoteringen 12,8 µmol CO2 m
-2 s-1 19/7. 

För giva E var toppnoteringen 17,6 µmol CO2 m
-2 s-1 14/7. För giva F var 

toppnoteringen 15,2 µmol CO2 m
-2 s-1 19/7. Generellt under säsongen så 

återfanns de högsta värdena för koldioxidemissionerna i giva E som tillsammans 
med giva F under perioden 30/5-15/9 var signifikant högre än de för giva C. 
Även giva D skiljer sig tydligt från giva C under perioden juni till augusti (Figur 
1). 
 

 
 
 
Figur 1: Koldioxidemissioner (µmol CO2 m

-2 s-1) för de olika behandlingarna 
under 2016. Sammanställt medelvärde för provtagningstillfälle och 
gödselgiva C = kontroll, D = 150 kg N ha-1, E =300 kg N ha-1, F = 450 kg N 
ha-1 (Bilaga 3).  
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3.2. Lustgas 
 

Resultat visar en viss ökning av lustgasemissionerna under växtsäsongen vilken 
indikeras av trendlinjerna för de olika behandlingarna, de högsta noteringarna 
sker under högsommaren. Det förekom under säsongen både utsläpp och 
inbindning av lustgas för alla givorna. För giva C är blir det totala årsresultatet 
en inbindning med ca 1,6 kg CO2-ekv ha-1 och år-1. De gödslade givorna är 
nettoproducenter av lustgas då utsläppen blir större än inbindningen, det minsta 
utsläppet blir för giva D då resultatet var 2,7 kg CO2-ekv ha-1 och år-1. För giva E 
och F skedde en signifikant ökning då de har medelvärden av mättillfällen som 
tydligt är större än de för giva C och D. Årsresultaten för giva E var 24,8 kg 
CO2-ekv ha-1 och år-1 och för giva F 34,9 kg CO2-ekv ha-1 och år-1 (Figur 2).  

 

  
 
Figur 2: Lustgasemissioner (µmol CO2-ekv m-2 s-1) för de olika behandlingarna 
under 2016 omräknat till CO2-ekvivalenter. Sammanställt för 
provtagningstillfälle och gödselgiva C = kontroll, D = 150 kg N ha-1, E = 300 kg 
N ha-1, F = 450 kg N ha-1. Felstaplarna representerar standardavvikelsen för 
varje provtagningstidpunkt och behandlings mätvärde (Bilaga 3). 
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3.3. Metan  
 

Resultatet för metanemissionerna visade på en fortsatt inbindning oavsett giva, 
denna inbindning blir mindre för respektive giva där den största inbindningen 
skedde under försommaren. För den ogödslade kontrollen var inbindningen som 
störst med en årsinbindning på ca 32 kg CO2-ekv ha-1 och år-1. För de gödslade 
givorna blev inbindningen sedan mindre, för giva D är årsinbindningen ca 32,3 
kg CO2-ekv ha-1 och år-1, för giva E 28,3 kg CO2-ekv ha-1 och år-1, för giva F 
17,4 kg CO2-ekv ha-1 och år-1. Giva F är den enda med medelvärden som närmar 
sig nollvärden (Figur 3).  

 
 
Figur 3. Metangasemissioner (µmol CO2-ekv m-2 s-1) för de olika 
behandlingarna under 2016 omräknat till CO2-ekvivalenter. Sammanställt för 
provtagningstillfälle och gödselgiva C = kontroll, D = 150 kg N ha-1, E = 300 kg 
N ha-1, F = 450 kg N ha-1. Felstaplarna representerar standardavvikelsen för 
varje provtagningstidpunkt och behandlingens mätvärde (Bilaga 3).  
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3.4. Statistiska analyser 
 

I signifikansanalysen framkom att det med 95 % sannolikhet inte föreligger 
någon signifikant ökning av emissioner från ogödslad kontroll (C) till giva (D) 
för vaken lustgas, metan eller koldioxid. För giva (E) syntes inte heller någon 
ökning av lustgas med det påvisas en ökning av metan- och koldioxidemissioner. 
För giva (F) så fanns det en signifikant ökning för alla emissionerna (Tabell 3).  
 
Tabell 3: Signifikansanalys över sambanden mellan kontrollbehandlingen och de 
olika gödselgivorna. Signifikansnivån av 0,05 representerar en sannolikhet av 95 
% att det finns en signifikant skillnad mellan kontrollen och de gödslade givorna, 
värden under 0,05 bedömdes som signifikant skillnad.  

Signifikans analys, T‐ test 

Signifikansnivå 0,05  P‐ värde 

Giva  Lustgas 

C > D  0,345 

C > E  0,099 

C > F  0,005 

  Metan 

C > D  0,097 

C > E  0,014 

C > F  0,000 

  Koldioxid 

C > D  0,082 

C > E  0,001 

C > F  0,004 

 
3.5. Total klimatpåverkan för 2016 för koldioxid, metan & lustgas  

 
Koldioxidemissioner för den ogödslade kontrollen (C) resulterade i utsläpp med 
ca 9,2 ton ha-1 under 2016. För de gödslade ytorna steg dessa utsläpp till 11,3 
(D), 16,7 (E) och 14,3 (F) ton CO2 ha-1 och år-1 (Figur 4). 
För lustgasemissionerna var årsresultatet en inbindning för ogödsladkontrollen 
(C) på -3,3 ± 22,1, för det gödslade ytorna övergick detta till utsläpp för (D) 2,6 
± 19,9, (E) 24,8 ± 29,1 och (F) 34,9 ± 21,4 kg CO2-ekvivalenter ha-1och år-1. 
Detta gav ett utsläppssammanband för lustgas på 0,1-0,2% jämfört med 
motsvarande koldioxidutsläppen för giva (E) och (F) och närmare noll för giva 
(D) samt en inbindning för giva (C) (figur 5).  
För metan och lustgasemissionerna så redovisas resultaten i kg istället för ton.  
För metanemissioner skedde en inbindning oavsett giva dock blev denna 
inbindning mindre med ökad gödselgiva (C) 38 ± 4,5, för giva (D) 32,3 ± 4, (E) 
28,3 ± 3,8, (F) 17,4 ± 3 kg CO2-ekvivalenter ha-1och år-1 (figur 5). 
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Figur 4: Totala klimatpåverkan för koldioxid, lust- och metangas under 2016 
omräknat till CO2-ekvivalenter, sammanställt för varje gödselgiva C = kontroll, 
D = 150 kg N ha-1, E = 300 kg N ha-1, F = 450 kg N ha-1. Felstaplarna 
representeras av konfidensintervallet 95 % (Bilaga 2). 
 

 

 
Figur 5: Metan och Lustgasemissioner översatt till motsvarande 
påverkningsfaktor för koldioxid. Redovisat för årlig påverkan och gödselgiva C 
= kontroll, D = 150 kg N ha-1 E = 300 kg N ha-1, F = 450 kg N ha-1. Redovisat i 
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kg CO2-ekv ha-1 och år-1. Felstaplarna representeras av konfidensintervallet 95 
% (Bilaga 3). 
 
 

3.6. Jonbyteskapslar  
 
För den ogödslade kontrollen innehöll marken små mängder nitrat 3,3 mg/L och 
ammonium 14,5 mg/L. I de gödslade givorna var mängden nitrat och ammonium 
betydligt högre (figur 6) och för 150 kg N ha-1 var mängden nitrat 160 mg/L och 
ammonium 103 mg/L (D), för 300 kg N ha-1 260,9 mg/L och 183,6 mg/L (E) och 
för 450 kg N ha-1 320,5 mg/L och 247,1 mg/L (figur 6). 
 

 

Figur 6. Jonbyteskapslar beskriver mängden nitrat och ammoniumkväve som 
finns tillgängligt i marken för de olika behandlingarna efter växtsäsongers slut. 
Behandlingarna var C = kontroll, D = 150 kg N ha-1, E = 300 kg N ha-1, F = 
450 kg N ha-1 (Bilaga 4).  
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4. Diskussion  
 

4.1.  Resultatet  
  

Medelvärden i resultaten indikerar att det finns skillnader i gasemissioner av 
koldioxid, metan och lustgas mellan den ogödslade kontrollen (C) och de olika 
kvävegivorna (D, E, F). Dock bör den största vikten av resultatet läggas vid 
skillnaden mellan ogödslad kontroll (C) och givan på 150 kg N ha-1 (D), då det 
är endast denna giva som är tänkbar för operationell tillämpning av gödsling i 
ungskog. Resultaten för de högre kvävegivorna på 300 (E) respektive (F) 450 kg 
N ha-1 är främst intressanta med utgångspunkt i om det finns en potentiell stor 
stegring (maxvärde) i samband mellan större kvävegivor och emissioner av olika 
växthusgaser, samt om det finns eventuella skillnader i respons för de olika 
växthusgaserna vid gödsling.  

  

I resultaten mellan ogödslad kontroll (C) och med 150 kg N per ha (D) 
indikerades en liten ökning av medelvärdena, men när dessa analyserades i en 
signifikansanalys (T-test) var skillnaderna inte signifikanta med ett 95 % 
konfidensintervall. I signifikansanalysen, när det gäller lustgasemissionerna för 
de övriga givorna, var det endast givan (F) som var signifikant skild jämfört med 
ogödslad kontroll. För metan- och koldioxidemissioner visade 
signifikansanalysen en signifikant ökning för givorna (E) och (F) jämfört med 
ogödslad kontroll.  
  
En viktig aspekt som har kommit fram i denna studie är att på skogsmark har 
koldioxidutsläppen en mycket större betydelse som växthusgas, jämfört med 
emissionerna av metan och lustgas. Oavsett signifikansanalysen, så är de största 
uppmätta medelvärdena för giva (E) och (F) med avseende på 
lustgasemissionerna endast 0,1-0,2 % av motsvarande klimatpåverkan för 
koldioxidutsläpp.  

 

För metanemissioner skedde en inbindning oavsett giva, även om denna 
inbindning minskade med ökad gödselgiva. Giva (D) gav ingen signifikant 
minskning men däremot för giva (E) och (F) var signifikant skilt från ogödslad 
kontroll (C). Resultaten visar att vid rekommenderad kvävegiva (< 150 kg N per 
ha) så sker inga utsläpp av metangas för ungskog i denna ålder på denna typ av 
mark. Dock så minskar de positiva effekterna av metaninbindning.  

 

4.2. Relaterade studier 
 

I ett forskningsprojekt som är utfört på organiska jordar (torvmark) har man tittat 
på hur utsläppen av växthusgaser ser ut beroende på markens vattentillgång (von 
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Arnold m.fl. 2005). Det som framkommer i deras studie är att 
metanemissionerna var avsevärt högre på odränerade markerna men där 
lustgasemissionerna var högre på dränerade marker.  

För Toftaholm som studien är utförd på så är marktexturen sandig morän med en 
frisk markfuktighet, vilket sannolikt medförde att resultaten visade på en 
inbindning av metangas vid samtliga givorna. Detta korrelerar väl med de 
resultaten som uppvisas i von Arnolds m.fl. studie (2005), med stora emissioner 
då fukthalten ökar.  Lustgasemissionerna är svårare att jämföra med andra 
studier på traditionell skogsmark, eftersom organiska jordar är oftast syrefattiga, 
vilket skapar speciella betingelser för metan- och lustgasavgivning. 
Lustgasemissionerna var i von Arnolds m.fl. studie (2005), i termer av 
koldioxidekvivalenter, mellan 29,8 kg till 8642 kg per år, där de högre värdena 
kommer från dränerade, bördiga torvjordar. Studiens slutsatser är också 
intressanta då de innebär att stora delar av den organogena skogsmarken i 
Sverige bör nydikas av klimathänsyn, eftersom dränerade marker var netto 
upptagare av växthusgaser medan det för odränerade var tvärtom. 

 

Vidare finns en sammanställning för markrespirationsmätningar, där även 
respiration från markvegetation och rötter ingick. Detta baserades på mätningar 
från 18 olika skogar (dock mest organiska jordar), där resultaten visar på en 
variation i årsrespirationer från 970 till 2800 g CO2 m

-2 år-1 med extremvärden på 
6516 g. Eftersom 1000 g CO2 m

-2 år-1 motsvarar 10 ton per hektar och år innebär 
detta nivåer på 9,7 till 28 (och 65) ton CO2 ha-1 år-1. Jämför man med denna 
studies resultat på omkring 9 till 17 ton CO2 ha-1 år-1 så är det inom samma 
spann. Det som dock inte framgår i von Arnold m.fl. studie (2005) är åldern på 
skogen, utan fokus ligger på markstruktur och fuktighets klass (von Arnold m.fl. 
2005). 

 

I MINT (Möjligheterna till INTensivodling) utredningen undersöktes bland 
annat kolförlusterna efter slutavverkning, vilka hamnar kring 11 t CO2 ha-1 år-1 
under de första åren efter avverkning (Slutrapport från regeringsuppdrag Jo 
2008/3958. 2009). I studien har det gått ca tio år sedan avverkning, då området 
återbeskogades 2007 och mätningarna gjordes 2016. Nivåer för 
växthusgasemissioner som denna studie visar att det rör sig om 9,2 (C) och 11,3 
(D) t CO2 ha-1 år-1. Detta är enbart markrespiration och emissioner av metan och 
lustgas och ingen hänsyn tas i studien till hur mycket växthusgaser som området 
binder in. Hur länge ett område är en koldioxidläcka undersöker Achim m.fl. där 
resultaten visar att det tar runt 7-12 år för ett område i södra Sverige att gå från 
kolkälla till kolsänka (Achim m.fl. opublicerade resultat), vilket innebär att 
området redan tar upp mer koldioxid än vad som släpps ut. 
 
I Maljanen m.fl (2006) studie tittade man på askåterföringen och gödslingens 
inverkan på växthusgasutsläpp. Tillvägagångsättet var en cylinder som 
placerades på permanenta parceller för att samla in gasprover som slutligen 
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analyserades i en gaskromatograf, liknade tillvägagångsätt som för denna studie. 
Maljanens studie fokuserade på marktemperaturens och jordstrukturens inverkan 
på emissionerna av metan och lustgas och mindre vikt på kvävets inverkan på 
emissionerna av koldioxid, metan och lustgas. Maljanens resultat visar på för 
lustgasemissioner på ca 14.0 ± 4 µg m-2 h-1 för ogödslad kontroll medan den var 
16.7 ± 5 µg m-2 h-1 för gödslade ytor med 200 kg N ha-1. Detta skulle omräknat i 
denna studies resultat vara ca 1,2 -1,4 kg lustgas ha-1 och år-1 N eller 357-430 kg 
ha-1 år-1 kg CO2-ekv. Detta är oerhört mycket högre resultat än vad denna studies 
resultat indikerar, vilka ligger mellan 0-40 kg CO2-ekv ha-1 och år-1. Det som gör 
studierna svåra att jämföra med varandra är att man inte vet vilken ålder, 
skogstyp eller beståndsstruktur i Maljanens studie, vilket är synd då detta 
potentiellt kan ha en stor inverkan på lustgasemissioner.  I Maljanens studie så 
ökade metanupptaget från 153 ± 5, µg m-2 h-1för kontroll till 178 ± 1 µg m-2 h-1 
för kvävebehandlad 200 kg N ha-1. Detta indikerar en ökad inbindning vid 
gödsling, vilket skiljer sig från resultatet i studien där upptaget minskade från 
233 (C), 203 (D), 177 (E) till 107 (F) µg m-2 h-1 dag-1 (Maljanen m.fl. 2006). 
Återigen kan skillnader i resultat delvis bero på skogens utvecklingsstadier 
och/eller skogstyp vilka kan påverka och eventuellt förklara olikheter i de två 
studierna.  

 

När klimatnyttan av att använda biomassa av olika slag för att ersätta fossila 
bränslen undersökts, så har resultaten i en studie indikerat att kvävekrävande 
växter såsom majs eller raps inte klarar av att bli klimateffektiva pga. ökande 
lustgasutsläpp vid gödsling. För produkter producerade av skogsråvara ser 
kalkylen bättre ut trots att ersättningsvinsterna (substitution) endast appliceras på 
fossila bränslen och inte den ännu högre substitution som uppstår vid ersättning 
av exempelvis betong (Crutzen m.fl. 2008). I Crutzen m.fl. studie (2008) var 
trädslagen av typen som producerar snabbväxande energiskog, såsom 
exempelvis eukalyptus. Detta skiljer sig i stor utsträckning från den skogstyp 
som kännetecknar våra svenska förhållanden med omloppstider som kan vara 3-
6 gånger så långa. Dock har svenska skogar oftast inte bioenergi som 
huvudmålsättning för sin produktion, utan konstruktionsvirke eller liknade som 
har betydligt större substitutionseffekt. 
 
Sveriges totala växthusgasbalans för skogsmarksarealen (28 miljoner ha), har 
under åren 1990-2011 legat på en inbindning mellan 30-40 miljoner ton 
koldioxid (Sveriges sjätte nationalrapport om klimatförändringar 2014). Grovt 
räknat således ca ett drygt ton ha-1 och år-1 Om en nyetablerad skog är en 
kolkälla de 7 -13 första åren av den totala omloppstiden på ca 55-110 år, så 
borde en förkortning av tiden som kolkälla kraftigt kunna förbättra den totala 
koldioxidbalansen (Achim m.fl. opublicerad). Denna förkortning skulle kunna 
ske med hjälp av BAG, så trots de höjda växthusgasutsläpp som indikeras vid 
BAG i denna studie, så blir nettot för hela omloppstiden positivt ur 
klimathänseende med fokus på växthusgaser. Detta är endast en av de positiva 
effekter som BAG kan medföra och där den kanske största vinsten kommer vara 
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att området tar upp mycket mer koldioxid eftersom tillväxten ökar kraftigt under 
hela omloppstiden. 
 
Även om det för studien är svårt att detektera några signifikanta lustgasutsläpp, 
även vid de högre gödselgivona, så är det tydligt att vid dessa höga givor finns 
det stora mängder kväve kvar i marken efter växtsäsongen (Figur 6). Det finns en 
risk att stora mängder kväve kommer att urlakas, vilket i sin tur kan få 
konsekvenser för angränsande avrinningsområden. I Lunds m.fl. (2009) studie 
visas även på potentiella sambandet mellan större utsläpp av lustgas i samband 
med ökad kvävetillgång. En riskfaktor kan således vara att hög kvävegiva leder 
till kväveurlakning som i sin tur riskerar att leda till lustgasemissioner någon 
annanstans än där det är gödslat eller marker med hög kvävetillgång där man 
mäter. 
 
Mättekniken som användes i studien är tämligen ny med kammare som placeras 
på förinstallerade ramar. Därför finns det i dagsläget en begränsad mängd data 
att tillgå för att jämföra mina resultat med, samma gäller även för utvärdering av 
kammarteknikernas tillförlitlighet. En studie som har publicerat data. baserad på 
samma teknik, är gjord av Strömgren m.fl. (2017). I deras studie mäts CO2-
fluktueringar ett par år efter föryngringsavverkning, vid fem mättillfällen årligen 
(ungefär en gång per månad) på totalt 14 försöksplatser. Studien presenterade 
medianvärden mellan 2,5-3 µmol m-2 h-1, medan denna studie hade 
medianvärden på 4,5 µmol/ m-2 h-1 för kontrollen (C) och 4,8 µmol/ m-2 h-1 för 
gödselgivan på 150 kg N ha-1 (D). Skillnaderna mellan dessa studier och denna 
studie är att det har passerat betydligt fler antal år sedan föryngringsavverkning 
för denna studie, vilket har lett till en avsevärt mer utvecklad markvegetation 
som sannolikt leder till en större respiration. Dessutom har den inledande 
koldioxidavgivningen som sker när lättnedbrytbart material såsom hyggesrester 
och finrötter bryts ner redan skett (Strömgren m.fl. 2017). Dessa faktorer gör 
studiernas resultat något svåra att jämföra närmare. Förhoppningsvis fortsätter 
man att använda denna mätteknik, vilket skulle ge ett bredare underlag för 
jämförande studier i framtiden. 
 

4.3. Slutsatser 
 

Studiens utgångspunkt var i tre frågeställningar, den första berörde frågan om 
gödsling i granungskog ökar metan- och/eller lustgasutsläpp. För emissionerna 
hos de två mest relevanta givorna ogödslad kontroll (C) och (D) indikeras en 
liten ökning mellan resultaten. Denna går dock inte att styrka med ett T-test med 
P-värdesgräns på 0,05, Däremot var resultaten signifikanta jämfört med ogödslad 
kontroll för de högre kvävegivorna 300 och 450 kg N per ha. Oavsett 
signifikansanalysen, så är det största uppmätta medelvärdet av 
lustgasemissionerna endast 0,2 % av motsvarande för koldioxidutsläpp. Av detta 
går det att dra slutsatsen att för gödsling på den här typen av mark och 
beståndsutveckling, så är lustgas- och metanemissioner närmast obetydliga ur en 
växthusgasaspekt. 
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Den andra frågeställningen var ifall markens koldioxidavgivning ökade vid 
gödsling och hur stor del denna i så fall utgjorde av den totala 
växthusgasbalansen. Vid den lägre kvävegivan på 150 kg N per ha (D) var 
skillnaden inte signifikant högre, även om det ökade från 9.2 (C) till 11.3 (D). 
Däremot var skillnaden signifikant för de högre kvävegivorna jämfört med 
kontrollen, av detta går att dra slutsatsen att markrespiratorn kan öka vid 
gödsling. Dock medger (den icke signifikanta) skillnaden mellan ogödslat (C) 
och gödslat (D) en ökning på ca 2 ton koldioxid per ha och år. Vilket sannolikt är 
betydligt mindre klimatpåverkan jämfört med den tillväxtökning och 
koldioxidupptag som BAG ger upphov till. 
 
Den tredje frågeställningen berörde om behovsanpassad gödsling är 
klimateffektivt, när även metan och lustgasemissioner berörs. Denna fråga 
besvaras delvis redan i de föregående frågeställningarna. Eftersom för 
gödselgiva för operationell tillämpning (D), visade mätningar på mycket låga 
emissioner av metan och lustgas.  Vilket innebär att på denna typ av mark och 
stadie av skogens omloppstid, har inte dessa emissioner någon signifikant 
betydelse för klimateffektiviteten. Dock är just klimateffektiviteten ett komplext 
helhetsgrepp och kan innebära ytterligare parametrar som inte undersökts i denna 
studie. 
 
Studiens syfte uppfylls således genom att resultaten inte emotsätter sig tesen att 
det potentiellt är klimateffektivt med behovsanpassad gödsling. 
 

4.4.  Felkällor 
 
Denna studietyp redovisar sina resultat genom att skala upp enskilda mätresultat 
till en större skala. Detta medför den inbyggda svårigheten att en liten tidsrymd 
eller mindre yta får representera en större. Det kan vara svårt att veta vad som 
utelämnas vid denna typ av representativ uppskalning. Årsresultaten baseras på 
framtagna resultat för dygnsrespiration som baseras på mätvärden som är tagna 
under dygnstiden 09:00-16:00 på dagen, dessa fick således representera dygnets 
alla timmar, vilket potentiellt kan bli missgivande då respirationen är delvis 
temperaturberoende. Eftersom försöket är utfört på tämligen öppen mark där 
gräset står för en stor andel av respirationen kan dygnsvariationen i temperatur 
vara av betydelse. Detta skulle kunna göra att uppskalningen från kammar-
mätningarna blir överskattade.  För att sammanställa årsresultaten fick 
dygnsresultaten representera den halva delen av tidsintervallet mellan 
mätningarna både mot föregående och nästkommande, detta för att ett 
medelvärde av alla dyngsvärden skulle ge ett resultat som baseras på mätningar 
till stor del utförda under sommarhalvåret då mättillfällena var som intensivast. 
Årsresultatet baserades således på endast 216 dagar, för att detta torde 
representera större delen av årets utsläpp av växthusgaser (Bilaga 2). För att få 
en mer korrekt uppskattning av årsresultaten skulle man även ha med den period 
som man inte mätte (november-mars). I studien förutsattes av emissioner från 
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marken under denna tid var försumbara då temperaturen och den biologiska 
aktiviteten i marken är låg under vinterhalvåret. Indikatorer på att det valda 
dygnsrepresentationens värden inte täcker in hela årets totala respiration är att ett 
medelvärde som bygger dygnsmedelvärde gånger 365 dagar ständigt ligger något 
högre än de för studien baserade på 216 dagar. Studiens mätvärden fluktuerar 
dock över mätsäsongen, vilket ger toppnoteringar på ett årsmedelvärde, dessa 
toppnoteringars påverkan på resultatet begränsas genom att beräkningen sker 
med dygnsrepresentation och ett mätvärde endast representerar den perioden 
fram till nästa mätning. Det finns dock en risk vid jämförelser med övriga 
studiers resultat då dessa kan baseras på andra redovisningsmetoder än vad som 
är valt för den här studien.  
 
Kammarmätningarna som sådana har en inbyggd osäkerhetsfaktor och en studie 
som visar på denna problematik är Parkin, T. m.fl. (2010) studie, där ett 
genomsnitt för de 22 testade kammar-typerna visade på en underskattning av det 
verkliga flödet med 13 %. Dock indikeras att den typen av kammare som använts 
för denna studie överskattade det verkliga flödet med 7 %. Dessa tester är dock 
utförda på finsand, vilket inte är förhållandet för Toftaholm där sandig morän är 
dominerade. 
 
Under mätningarna som görs får fotosyntesen antas upphöra för perioden på 
grund av de mörklagda kamrarna och mätningarna representerar således endast 
respirationen. För att utreda fotosyntesens inverkan som variabel bör 
kompletterande jämförande undersökningar göras med klara mätkammare i 
relation mot mörklagda och på så vis utreda skillnader i koldioxidemissioner. 
Detta tillsammans med noggrannare dygnstemperatursmätningar, för att mer 
representativt kunna skala upp resultaten över tid. 
 
Vidare arbete skulle även behövas för en mer noggrann kartläggning av 
skogsmark fluktuation av växthusgasemissioner under en omloppstid. De värden 
som ligger till grund för dagens studier, baseras ofta på olika typer av modeller, 
vilka inte alltid är utarbetade för nordliga växtförhållanden och ståndorter, utan 
direkt applicerade. Detta försvårar när forskning bedrivs för att undersöka om en 
faktor i den ”naturliga” balansen förändras, som i studien där gödsling i 
ungskogsfasen undersöks. Eftersom emissionerna från skogens ”normala” 
växthusgasfluktuering inte är helt klarlagda, är det svårt att säkerställa 
gödslingens effekt.  
 

4.5. Reflektioner 
 
Sammantaget kan sägas att trots potentiella felkällor och svårigheter att skala 
upp resultaten till hektar och år från momentana mätningar, så framkommer ett 
resultat som indikerar en avsevärd skillnad i växthusgasemissioner mellan den 
ogödslade kontrollen och de gödslade givorna. Detta gäller även om de två högre 
resultaten inte tas med i beräkningen (E) och (F) utan endast för skillnaderna 
mellan giva (C) och (D). För lustgas- och metanemissioner med totalinbindning 
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på 41,4 kg koldioxidekvivalenter per ha och år för (C) och 29,6 för (D), vilket 
innebär en minskad inbindning på 11,7 kg koldioxidekvivalenter per ha och år 
eller en minskning med ca 40 %. För koldioxidsemissionerna, vilka får anses 
vara de väsentligaste i detta fall, så är utsläppsskillnaden från 9,2 (C) till 11,3 (D) 
ton koldioxid per ha och år eller en ökning med ca 23 %. Detta kan ses som en 
tämligen stor ökning, men detta bör betraktas ur ett omloppstidsperspektiv. Ett 
tidigareläggande av ett bestånds övergång från kolkälla till kolsänka skulle 
således mer än kompensera för dessa högre koldioxidutsläpp i skogens 
ungdomsfas sett ur ett livcykelperspektiv, men framförallt den större totala 
kolinbindning som skulle ske under denna livcykel skulle bidra till en positiv 
klimatnytta.   
 
En viktig aspekt som synliggörs vid denna typ av forskning är att vidga 
förståelsen för den komplexitet som råder inom klimatforskningen och som 
sedermera kommer att ligga till grund för politiker och beslutsfattare som 
förhoppningsvis kan fatta faktabaserade och klimateffektiva beslut grundat på 
vetenskapligt granskat material som denna typ av forskning tar fram och 
presenterar. Detta torde vara av hög prioritet för förslagsvis FNs klimatpanel och 
att man utarbetade en standard som går att använda som referenspunkt för 
enheter inom klimatforskning och då möjliggöra översättningar mot denna 
standard. Ett exempel på en risk för feltolkning som stöttes på under 
litteraturstudierna var i Valentini, m.fl. (2000) studie som i ett inledande skede 
beskriver problematiken kring koldioxid, där resultaten sedan presenteras enbart 
i kol. Kol som har molvikten av 12 g jämfört med koldioxidens 44 g. I övriga 
studier har det även varit väldigt olika vilka enheter som presenteras gällande 
vikt, tid och area vilket också leder till svårare jämförelser mellan olika studier. 
 
Ett fortsatt arbete kring att utreda klimatproblematikens komplexitet behövs, och 
bör dessutom redovisas på ett sätt som möjliggör för beslutsfattare att förstå vår 
omvärld och fatta faktabaserade beslut inför framtiden.
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6. Bilaga 1 
 

Gaskromatograf  Perkin Elmer Elite-Q PLOT phase (N9316360) 
 

 

 

 
Figur 1. Kopplingsschema: C = kolonn, se fig 2; ECD = 
elektroninfångningsdetektor, f = flödesregulator; FID = 
flamjonisationsdetektor; GC = gaskromatograf, H = hål, HS = gasutrymmes 
provtagare, I = injektor, N =. nål i huvuduppsamlare, p = tryckregulator; v = 
ventil, V = prov, vial.  
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Bilaga 2 
 
 
 

Toftahom giveförsöket 

Mättillfällen 
Dagar mellan 
mätningar 

Representerande dagar för 
mättillfälle 

2016‐04‐14  6  3 
2016‐04‐20  9  7,5 
2016‐04‐29  6  7,5 
2016‐05‐05  13  9,5 
2016‐05‐18  12  12,5 
2016‐05‐30  9  10,5 
2016‐06‐08  5  7 
2016‐06‐13  9  7 
2016‐06‐22  6  7,5 
2016‐06‐28  9  7,5 
2016‐07‐07  7  8 
2016‐07‐14  5  6 
2016‐07‐19  8  6,5 
2016‐07‐27  9  8,5 
2016‐08‐05  6  7,5 
2016‐08‐11  5  5,5 
2016‐08‐16  9  7 
2016‐08‐25  7  8 
2016‐09‐01  8  7,5 
2016‐09‐09  6  7 
2016‐09‐15  6  6 
2016‐09‐21  5  5,5 
2016‐09‐26  21  13 
2016‐10‐17  30  25,5 
2016‐11‐17  15 

Totalt antal 
dagar  216  216 
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Bilaga 3 

 
Lustgas 

Giva  mg CO2‐C ekv/m2 och dag  Standardavikelse   Kg CO2‐C ekv / Ha och år 

2016‐04‐14  C  46,50629663 100,4536007 1,395188899 

2016‐04‐20  C  -70,14038091 -151,5032228 ‐5,260528568 

2016‐04‐29  C  27,460883 59,31550728 2,059566225 

2016‐05‐05  C  -3,6288295 -7,838271719 ‐0,344738802 

2016‐05‐18  C  -10,43359814 -22,53657199 ‐1,304199768 

2016‐05‐30  C  -16,88070381 -36,46232024 ‐1,7724739 

2016‐06‐08  C  -8,913147301 -19,25239817 ‐0,623920311 

2016‐06‐13  C  16,17628095 34,94076686 1,132339667 

2016‐06‐22  C  -42,26501166 -91,29242518 ‐3,169875874 

2016‐06‐28  C  1,473032214 3,181749582 0,110477416 

2016‐07‐07  C  19,14114661 41,34487669 1,531291729 

2016‐07‐14  C  18,73088439 40,45871029 1,123853064 

2016‐07‐19  C  11,48406659 24,80558384 0,746464329 

2016‐07‐27  C  -20,11122682 -43,44024992 ‐1,709454279 

2016‐08‐05  C  13,11496815 28,3283312 0,983622611 

2016‐08‐11  C  -0,17237893 -0,372338488 ‐0,009480841 

2016‐08‐16  C  Mätfel Mätfel Mätfel 

2016‐08‐25  C  50,84451273 109,8241475 4,067561019 

2016‐09‐01  C  8,320797427 17,97292244 0,624059807 

2016‐09‐09  C  -10,29166281 -22,22999167 ‐0,720416397 

2016‐09‐15  C  8,570474925 18,51222584 0,514228495 

2016‐09‐21  C  -9,210642945 -19,89498876 ‐0,506585362 

2016‐09‐26  C  7,989607795 17,25755284 1,038649013 

2016‐10‐17  C  -16,74405198 -36,16715228 ‐4,269733256 

2016‐11‐17  C  6,819923765 14,73103533 1,022988565 

2016‐04‐14  D  6,137642544 13,25730789 0,184129276 

2016‐04‐20  D  -43,55181989 -94,07193097 ‐3,266386492 

2016‐04‐29  D  2,86639648 6,191416397 0,214979736 

2016‐05‐05  D  -18,02735282 -38,93908209 ‐1,712598518 

2016‐05‐18  D  22,44250882 48,47581906 2,805313603 

2016‐05‐30  D  -45,4531368 -98,17877548 ‐4,772579364 

2016‐06‐08  D  14,03942783 30,32516411 0,982759948 

2016‐06‐13  D  0,609551567 1,316631385 0,04266861 

2016‐06‐22  D  17,11407516 36,96640235 1,283555637 

2016‐06‐28  D  46,47770112 100,3918344 3,485827584 

2016‐07‐07  D  34,03916595 73,52459844 2,723133276 

2016‐07‐14  D  -9,19494562 -19,86108254 ‐0,551696737 
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2016‐07‐19  D  -3,396637093 -7,336736121 ‐0,220781411 

2016‐07‐27  D  -18,18101458 -39,2709915 ‐1,54538624 

2016‐08‐05  D  31,37072222 67,76076 2,352804167 

2016‐08‐11  D  -13,97982076 -30,19641284 ‐0,768890142 

2016‐08‐16  D  -1,389211715 -3,000697305 ‐0,09724482 

2016‐08‐25  D  23,97113534 51,77765233 1,917690827 

2016‐09‐01  D  -21,38924166 -46,20076198 ‐1,604193124 

2016‐09‐09  D  30,63613123 66,17404346 2,144529186 

2016‐09‐15  D  -5,125570011 -11,07123122 ‐0,307534201 

2016‐09‐21  D  -10,70816473 -23,12963582 ‐0,58894906 

2016‐09‐26  D  2,615229665 5,648896076 0,339979856 

2016‐10‐17  D  -16,9836288 -36,6846382 ‐4,330825344 

2016‐11‐17  D  26,5975852 57,45078402 3,98963778 

2016‐04‐14  E  -65,19998949 -140,8319773 ‐1,955999685 

2016‐04‐20  E  11,44397375 24,71898331 0,858298031 

2016‐04‐29  E  -29,78413425 -64,33372998 ‐2,233810069 

2016‐05‐05  E  -1,295531507 -2,798348055 ‐0,123075493 

2016‐05‐18  E  -2,733459648 -5,904272839 ‐0,341682456 

2016‐05‐30  E  16,51108159 35,66393623 1,733663567 

2016‐06‐08  E  0,998788261 2,157382643 0,069915178 

2016‐06‐13  E  48,05134641 103,7909082 3,363594249 

2016‐06‐22  E  -19,41554654 -41,93758052 ‐1,45616599 

2016‐06‐28  E  -6,596324748 -14,24806146 ‐0,494724356 

2016‐07‐07  E  74,5234314 160,9706118 5,961874512 

2016‐07‐14  E  29,32671219 63,34569833 1,759602731 

2016‐07‐19  E  -3,615637258 -7,809776477 ‐0,235016422 

2016‐07‐27  E  27,68922158 59,80871861 2,353583834 

2016‐08‐05  E  41,81789125 90,3266451 3,136341844 

2016‐08‐11  E  21,28575288 45,97722622 1,170716408 

2016‐08‐16  E  43,56079826 94,09132423 3,049255878 

2016‐08‐25  E  37,13455335 80,21063523 2,970764268 

2016‐09‐01  E  44,47375664 96,06331434 3,335531748 

2016‐09‐09  E  -23,38807552 -50,51824312 ‐1,637165286 

2016‐09‐15  E  -2,453492146 -5,299543036 ‐0,147209529 

2016‐09‐21  E  -24,28292712 -52,45112259 ‐1,335560992 

2016‐09‐26  E  -51,52551627 -111,2951151 ‐6,698317115 

2016‐10‐17  E  55,70139685 120,3150172 14,2038562 

2016‐11‐17  E  -17,03790515 -36,80187513 ‐2,555685773 

2016‐04‐14  F  -36,07562765 -77,92335572 ‐1,082268829 

2016‐04‐20  F  31,6247066 68,30936625 2,371852995 

2016‐04‐29  F  27,48416917 59,36580541 2,061312688 

2016‐05‐05  F  24,19936284 52,27062374 2,29893947 
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2016‐05‐18  F  40,68209998 87,87333597 5,085262498 

2016‐05‐30  F  -12,91515636 -27,89673774 ‐1,356091418 

2016‐06‐08  F  -7,26419354 -15,69065805 ‐0,508493548 

2016‐06‐13  F  41,54917532 89,7462187 2,908442273 

2016‐06‐22  F  24,83764051 53,6493035 1,862823038 

2016‐06‐28  F  4,369747721 9,438655078 0,327731079 

2016‐07‐07  F  2,451011305 5,294184418 0,196080904 

2016‐07‐14  F  12,50292882 27,00632624 0,750175729 

2016‐07‐19  F  20,44706822 44,16566736 1,329059434 

2016‐07‐27  F  7,213290451 15,58070737 0,613129688 

2016‐08‐05  F  15,65078545 33,80569656 1,173808908 

2016‐08‐11  F  30,69698307 66,30548343 1,688334069 

2016‐08‐16  F  77,20279782 166,7580433 5,404195848 

2016‐08‐25  F  56,26980006 121,5427681 4,501584004 

2016‐09‐01  F  49,63605376 107,2138761 3,722704032 

2016‐09‐09  F  2,380325824 5,14150378 0,166622808 

2016‐09‐15  F  37,08397195 80,10137941 2,225038317 

2016‐09‐21  F  3,869424112 8,357956083 0,212818326 

2016‐09‐26  F  -20,41375181 -44,09370391 ‐2,653787736 

2016‐10‐17  F  -0,65697991 -1,419076607 ‐0,167529877 

2016‐11‐17  F  11,59249201 25,03978273 1,738873801 

Metan  

Giva  mg CO2‐C ekv/m2 och dag  Standardavikelse   Kg CO2‐C ekv / Ha och år 

2016‐04‐14  C  -10,88224791 -23,50565549 ‐0,326467437 

2016‐04‐20  C  -10,21848089 -22,07191873 ‐0,766386067 

2016‐04‐29  C  -13,58936003 -29,35301767 ‐1,019202002 

2016‐05‐05  C  -17,40733044 -37,59983375 ‐1,653696392 

2016‐05‐18  C  -19,58942414 -42,31315615 ‐2,448678018 

2016‐05‐30  C  -24,94051885 -53,87152072 ‐2,618754479 

2016‐06‐08  C  -17,04854065 -36,82484779 ‐1,193397845 

2016‐06‐13  C  -15,13580741 -32,69334401 ‐1,059506519 

2016‐06‐22  C  -25,97392755 -56,10368351 ‐1,948044566 

2016‐06‐28  C  -21,09660692 -45,56867095 ‐1,582245519 

2016‐07‐07  C  -22,97356258 -49,62289516 ‐1,837885006 

2016‐07‐14  C  -23,94827118 -51,72826574 ‐1,436896271 

2016‐07‐19  C  -20,19829907 -43,628326 ‐1,31288944 

2016‐07‐27  C  -25,9318631 -56,01282429 ‐2,204208363 

2016‐08‐05  C  -19,88799965 -42,95807925 ‐1,491599974 

2016‐08‐11  C  -11,11860045 -24,01617697 ‐0,611523025 

2016‐08‐16  C  Mätfel Mätfel Mätfel 

2016‐08‐25  C  -24,35824822 -52,61381616 ‐1,948659858 

2016‐09‐01  C  -21,78460932 -47,05475612 ‐1,633845699 
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2016‐09‐09  C  -19,4883661 -42,09487078 ‐1,364185627 

2016‐09‐15  C  -19,35144061 -41,79911172 ‐1,161086437 

2016‐09‐21  C  -14,00988059 -30,26134207 ‐0,770543432 

2016‐09‐26  C  -13,09168264 -28,27803449 ‐1,701918743 

2016‐10‐17  C  -13,81999319 -29,85118528 ‐3,524098263 

2016‐11‐17  C  -7,774535166 -16,79299596 ‐1,166180275 

2016‐04‐14  D  -10,2197827 -22,07473062 ‐0,306593481 

2016‐04‐20  D  -8,319856521 -17,97089009 ‐0,623989239 

2016‐04‐29  D  -14,29590927 -30,87916403 ‐1,072193195 

2016‐05‐05  D  -13,61227239 -29,40250837 ‐1,293165877 

2016‐05‐18  D  -18,66866485 -40,32431607 ‐2,333583106 

2016‐05‐30  D  -21,29661565 -46,00068981 ‐2,236144644 

2016‐06‐08  D  -17,41334566 -37,61282663 ‐1,218934196 

2016‐06‐13  D  -11,79950113 -25,48692244 ‐0,825965079 

2016‐06‐22  D  -17,98116538 -38,83931721 ‐1,348587403 

2016‐06‐28  D  -16,75575136 -36,19242294 ‐1,256681352 

2016‐07‐07  D  -16,33729279 -35,28855242 ‐1,306983423 

2016‐07‐14  D  -21,10518247 -45,58719415 ‐1,266310948 

2016‐07‐19  D  -21,42933743 -46,28736885 ‐1,392906933 

2016‐07‐27  D  -21,9952737 -47,50979118 ‐1,869598264 

2016‐08‐05  D  -15,08901832 -32,59227958 ‐1,131676374 

2016‐08‐11  D  -20,9664778 -45,28759205 ‐1,153156279 

2016‐08‐16  D  -21,9560107 -47,42498311 ‐1,536920749 

2016‐08‐25  D  -16,88099651 -36,46295247 ‐1,350479721 

2016‐09‐01  D  -18,09183015 -39,07835313 ‐1,356887262 

2016‐09‐09  D  -16,41119343 -35,44817781 ‐1,14878354 

2016‐09‐15  D  -18,22136552 -39,35814952 ‐1,093281931 

2016‐09‐21  D  -9,114229598 -19,68673593 ‐0,501282628 

2016‐09‐26  D  -7,698280342 -16,62828554 ‐1,000776444 

2016‐10‐17  D  -10,0083708 -21,61808093 ‐2,552134554 

2016‐11‐17  D  -7,714147709 -16,66255905 ‐1,157122156 

2016‐04‐14  E  -8,049381182 -17,38666335 ‐0,241481435 

2016‐04‐20  E  -6,52384531 -14,09150587 ‐0,489288398 

2016‐04‐29  E  -10,20180591 -22,03590076 ‐0,765135443 

2016‐05‐05  E  -11,37051095 -24,56030365 ‐1,08019854 

2016‐05‐18  E  -17,99375394 -38,8665085 ‐2,249219242 

2016‐05‐30  E  -18,50082837 -39,96178928 ‐1,942586979 

2016‐06‐08  E  -16,82718942 -36,34672914 ‐1,177903259 

2016‐06‐13  E  -13,02228928 -28,12814484 ‐0,91156025 

2016‐06‐22  E  -18,19883579 -39,3094853 ‐1,364912684 

2016‐06‐28  E  -18,54441052 -40,05592672 ‐1,390830789 

2016‐07‐07  E  -10,91509364 -23,57660227 ‐0,873207491 
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2016‐07‐14  E  -19,30253172 -41,69346852 ‐1,158151903 

2016‐07‐19  E  -19,11912838 -41,2973173 ‐1,242743345 

2016‐07‐27  E  -14,1152938 -30,4890346 ‐1,199799973 

2016‐08‐05  E  -15,96461724 -34,48357324 ‐1,197346293 

2016‐08‐11  E  -14,89907203 -32,18199558 ‐0,819448961 

2016‐08‐16  E  -13,88869194 -29,9995746 ‐0,972208436 

2016‐08‐25  E  -17,69732851 -38,22622957 ‐1,415786281 

2016‐09‐01  E  -19,99792183 -43,19551116 ‐1,499844138 

2016‐09‐09  E  -12,99079834 -28,06012441 ‐0,909355884 

2016‐09‐15  E  -13,97856758 -30,19370597 ‐0,838714055 

2016‐09‐21  E  -8,611867843 -18,60163454 ‐0,473652731 

2016‐09‐26  E  -7,382148793 -15,94544139 ‐0,959679343 

2016‐10‐17  E  -9,465425496 -20,44531907 ‐2,413683501 

2016‐11‐17  E  -4,782631656 -10,33048438 ‐0,717394748 

2016‐04‐14  F  -8,289987339 -17,90637265 ‐0,24869962 

2016‐04‐20  F  -6,050145269 -13,06831378 ‐0,453760895 

2016‐04‐29  F  -11,56756123 -24,98593225 ‐0,867567092 

2016‐05‐05  F  -11,80064379 -25,4893906 ‐1,12106116 

2016‐05‐18  F  -13,65807354 -29,50143884 ‐1,707259192 

2016‐05‐30  F  -13,55118567 -29,27056104 ‐1,422874495 

2016‐06‐08  F  -13,59150471 -29,35765018 ‐0,95140533 

2016‐06‐13  F  -8,947362631 -19,32630328 ‐0,626315384 

2016‐06‐22  F  -12,78279048 -27,61082743 ‐0,958709286 

2016‐06‐28  F  -11,03652142 -23,83888628 ‐0,827739107 

2016‐07‐07  F  -10,38165577 -22,42437647 ‐0,830532462 

2016‐07‐14  F  -7,372893903 -15,92545083 ‐0,442373634 

2016‐07‐19  F  -8,379737303 -18,10023258 ‐0,544682925 

2016‐07‐27  F  -10,28382098 -22,21305331 ‐0,874124783 

2016‐08‐05  F  -3,42401369 -7,395869571 ‐0,256801027 

2016‐08‐11  F  -5,234886765 -11,30735541 ‐0,287918772 

2016‐08‐16  F  -2,91022268 -6,286080989 ‐0,203715588 

2016‐08‐25  F  -5,531635085 -11,94833178 ‐0,442530807 

2016‐09‐01  F  -5,974928739 -12,90584608 ‐0,448119655 

2016‐09‐09  F  -7,973811477 -17,22343279 ‐0,558166803 

2016‐09‐15  F  -10,88386465 -23,50914763 ‐0,653031879 

2016‐09‐21  F  -4,064022027 -8,778287579 ‐0,223521212 

2016‐09‐26  F  -4,946346154 -10,68410769 ‐0,643025 

2016‐10‐17  F  -5,487465514 -11,85292551 ‐1,399303706 

2016‐11‐17  F  -2,735739932 -5,909198253 ‐0,41036099 

Koldioxid  omräkningstal  1036,8 

Giva  mikromol CO2 /m2*s)  mg CO2/m2 och dag   Kg CO2 / Ha och år 

2016‐04‐14  C  1,023645204 1061,315348 31,83946043 
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2016‐04‐20  C  2,42782665 2517,17067 188,7878003 

2016‐04‐29  C  2,358542534 2445,336899 183,4002674 

2016‐05‐05  C  2,441872119 2531,733013 240,5146362 

2016‐05‐18  C  3,519291071 3648,800982 456,1001228 

2016‐05‐30  C  6,870824691 7123,671039 747,9854591 

2016‐06‐08  C  2,016613843 2090,825232 146,3577663 

2016‐06‐13  C  2,261597528 2344,824317 164,1377022 

2016‐06‐22  C  4,665293977 4836,976796 362,7732597 

2016‐06‐28  C  3,440215325 3566,815249 267,5111437 

2016‐07‐07  C  6,456365132 6693,959369 535,5167495 

2016‐07‐14  C  6,72951114 6977,15715 418,629429 

2016‐07‐19  C  6,937644183 7192,949489 467,5417168 

2016‐07‐27  C  4,926995971 5108,309422 434,2063009 

2016‐08‐05  C  8,050200025 8346,447386 625,9835539 

2016‐08‐11  C  4,548786564 4716,18191 259,390005 

2016‐08‐16  C  5,844525519 6059,604059 424,1722841 

2016‐08‐25  C  8,733455093 9054,846241 724,3876993 

2016‐09‐01  C  5,819684979 6033,849387 452,538704 

2016‐09‐09  C  5,905626791 6122,953857 428,60677 

2016‐09‐15  C  5,264818561 5458,563884 327,513833 

2016‐09‐21  C  3,033340678 3144,967615 172,9732188 

2016‐09‐26  C  3,019312871 3130,423584 406,955066 

2016‐10‐17  C  2,171717058 2251,636246 574,1672426 

2016‐11‐17  C  1,009512093 1046,662138 156,9993208 

2016‐04‐14  D  1,193623144 1237,548476 37,12645428 

2016‐04‐20  D  2,780711342 2883,041519 216,2281139 

2016‐04‐29  D  2,586189001 2681,360756 201,1020567 

2016‐05‐05  D  2,444924625 2534,897851 240,8152958 

2016‐05‐18  D  3,717980664 3854,802353 481,8502941 

2016‐05‐30  D  8,601577552 8918,115606 936,4021386 

2016‐06‐08  D  2,707457205 2807,091631 196,4964141 

2016‐06‐13  D  3,734550931 3871,982405 271,0387684 

2016‐06‐22  D  5,705241642 5915,194535 443,6395901 

2016‐06‐28  D  4,783463043 4959,494483 371,9620862 

2016‐07‐07  D  7,654155671 7935,8286 634,866288 

2016‐07‐14  D  10,32182382 10701,66694 642,1000165 

2016‐07‐19  D  12,82605885 13298,05781 864,373758 

2016‐07‐27  D  7,421863853 7694,988443 654,0740176 

2016‐08‐05  D  8,994972465 9325,987452 699,4490589 

2016‐08‐11  D  7,037748485 7296,737629 401,3205696 

2016‐08‐16  D  7,955085498 8247,832645 577,3482851 

2016‐08‐25  D  8,712061834 9032,665709 722,6132567 
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2016‐09‐01  D  7,348400272 7618,821402 571,4116051 

2016‐09‐09  D  5,524147006 5727,435616 400,9204931 

2016‐09‐15  D  4,545518474 4712,793554 282,7676133 

2016‐09‐21  D  2,685901461 2784,742635 153,1608449 

2016‐09‐26  D  3,051230598 3163,515884 411,2570649 

2016‐10‐17  D  2,744892851 2845,904908 725,7057516 

2016‐11‐17  D  1,223543862 1268,570276 190,2855414 

2016‐04‐14  E  1,120973905 1162,225745 34,86677234 

2016‐04‐20  E  2,556141748 2650,207765 198,7655824 

2016‐04‐29  E  2,274921764 2358,638885 176,8979164 

2016‐05‐05  E  2,646990538 2744,39979 260,7179801 

2016‐05‐18  E  3,911109571 4055,038403 506,8798004 

2016‐05‐30  E  11,95992291 12400,04808 1302,005048 

2016‐06‐08  E  3,608646357 3741,444543 261,901118 

2016‐06‐13  E  5,879963663 6096,346326 426,7442428 

2016‐06‐22  E  10,01800061 10386,66303 778,9997271 

2016‐06‐28  E  6,451534661 6688,951136 501,6713352 

2016‐07‐07  E  11,09909183 11507,53841 920,6030726 

2016‐07‐14  E  17,64407743 18293,37948 1097,602769 

2016‐07‐19  E  15,84545387 16428,56657 1067,856827 

2016‐07‐27  E  10,87774666 11278,04774 958,634058 

2016‐08‐05  E  15,39277372 15959,22779 1196,942085 

2016‐08‐11  E  9,523990511 9874,473362 543,0960349 

2016‐08‐16  E  12,71310394 13180,94616 922,6662315 

2016‐08‐25  E  14,6128137 15150,56524 1212,045219 

2016‐09‐01  E  11,10371458 11512,33128 863,4248458 

2016‐09‐09  E  10,55362812 10942,00163 765,9401144 

2016‐09‐15  E  8,853059011 9178,851582 550,7310949 

2016‐09‐21  E  4,825386286 5002,960502 275,1628276 

2016‐09‐26  E  5,229938359 5422,40009 704,9120117 

2016‐10‐17  E  3,195591035 3313,188785 844,8631401 

2016‐11‐17  E  1,886953708 1956,393604 293,4590406 

2016‐04‐14  F  1,050398942 1089,053623 32,6716087 

2016‐04‐20  F  3,641473819 3775,480056 283,1610042 

2016‐04‐29  F  2,452134187 2542,372725 190,6779544 

2016‐05‐05  F  1,778796589 1844,256303 175,2043488 

2016‐05‐18  F  3,666021772 3800,931373 475,1164216 

2016‐05‐30  F  9,066323499 9399,964204 986,9962414 

2016‐06‐08  F  3,779167081 3918,240429 274,27683 

2016‐06‐13  F  4,889575901 5069,512295 354,8658606 

2016‐06‐22  F  7,118743344 7380,713099 553,5534824 

2016‐06‐28  F  5,390499736 5588,870127 419,1652595 
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2016‐07‐07  F  9,37155028 9716,423331 777,3138665 

2016‐07‐14  F  12,76757305 13237,41974 794,2451842 

2016‐07‐19  F  15,24593311 15806,98345 1027,453924 

2016‐07‐27  F  9,617187275 9971,099767 847,5434802 

2016‐08‐05  F  12,61184808 13075,96409 980,6973066 

2016‐08‐11  F  8,375876979 8684,109252 477,6260089 

2016‐08‐16  F  10,67969108 11072,70371 775,0892597 

2016‐08‐25  F  12,05864205 12502,40007 1000,192006 

2016‐09‐01  F  10,09123774 10462,59529 784,6946466 

2016‐09‐09  F  10,27756435 10655,77871 745,9045099 

2016‐09‐15  F  7,690210742 7973,210498 478,3926299 

2016‐09‐21  F  4,261860814 4418,697292 243,0283511 

2016‐09‐26  F  4,390746719 4552,326198 591,8024058 

2016‐10‐17  F  3,137167452 3252,615214 829,4168795 

2016‐11‐17  F  1,267679746 1314,330361 197,1495541 
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Bilaga 4 

 
 Jonbyteskapslar  Parcell  Kapsel  N‐NO3  N‐NH4 

Provnummer         mg/L  mg/L 

17110068 1  a  435  328 

17110069 1  b  167  137 

17110080 2  a  444  272 

17110081 2  b  540  516 

17110044 4  a  4,98  14,8 

17110045 4  b  0,56  11,6 

17110058 5  a  37,8  27,2 

17110059 5  b  2,3  2,4 

17110082 6  a  192  43,2 

17110083 6  b  214  17,8 

17110070 7  a  129  109 

17110071 7  b  429  244 

17110046 8  a  1,27  12,6 

17110047 8  b  1,22  15,0 

17110048 9  a  1,43  16,0 

17110049 9  b  1,52  13,2 

17110072 10  a  67,5  36,4 

17110073 10  b  162  129 

17110084 11  a  90  98,2 

17110085 11  b  188  196 

17110060 12  a  73,7  9,0 

17110061 12  b  163  184 

17110086 13  a  244  222 

17110087 13  b  298  270 

17110074 14  a  380  279 

17110075 14  b  493  448 

17110050 15  a  0,77  4,14 

17110051 15  b  4,80  23,0 

17110052 17  a  1,54  10,3 

17110053 17  b  1,15  36,5 

17110076 18  a  153  109 

17110077 18  b  95,0  6,2 

17110064 19  a  167  134 

17110065 19  b  399  399 

17110088 20  a  244  292 

17110089 20  b  434  490 

17110090 21  a  592  322 

17110091 21  b  366  226 

17110066 22  a  15,1  8,9 

17110067 22  b  216  86,1 

17110078 23  a  302  168 

17110079 23  b  318  210 

17110054 24  a  17,5  9,03 

17110055 24  b  2,61  7,62 

17110056 3  a  241  156 

17110057 3  b  288  22,8 


