
 
 

 

Metodundersökning av tre metoder för 
kvävemätning i en arktisk äng 

Jämförelse mellan mätmetoderna extraktion, 
inkubation och jonbytesmembran (PRS-sond) 

Niklas Ekelund Nord 

 
 
 
 
Student 
Examensarbete i Naturgeografi 15 hp 
Avseende kandidatexamen 
Rapporten godkänd: 20  juni 2012 
Handledare: Johan Olofsson 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Methodological survey of three methods for 

measuring inorganic nitrogen in an Arctic meadow   
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Niklas Ekelund Nord 

 

Abstract 
The purpose with this report was to compare three commonly occurring methods for 

measuring plant available nitrogen in soils. The methods extraction, incubation and Plant 

root simulator (PRS) probe - an ion exchange membrane (Western Ag Innovations, Inc., 

Saskatoon, Canada) method were used and comparison between these methods were 

conducted. A full factorial experiment were set up in northern Finland with the treatments 

excluding herbivores, warming and fertilization to see how the inorganic nitrogen content in 

the soil was effected by the treatments. Soil cores were taken and from them a subsample 

was incubated for 18 days and thereafter analyzed for inorganic N in laboratory. PRS- probes 

were in the ground for 1 month. It was a strong positive correlation between extracted and 

incubated samples but no correlation between the PRS- probes and extraction or incubation 

samples. The PRS- probes showed several significant changes in inorganic N content after 

the treatments where fertilization increased the tot-N and NO3 levels and warming reduced 

the inorganic tot-N, NH4 and NO3. These findings were not confirmed by the results of the 

extraction. The incubation showed negative net mineralization rates for tot- N and NH4. 

PRS- probes showed a slightly dominance of NO3 over NH4 while extraction showed a many 

times higher amount of NH4 compared to NO3. Extraction shows a strong correlation with 

incubation even though extraction measure an instantaneous value and incubation measure 

the production of inorganic nitrogen over time.  
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1 Inledning 
 

 

I arktiska ekosystem anses biologiska processer vara begränsade av temperatur, permafrost 

(Pedersen och Post 2008) och av tillgången av näring (Shaver och Chapin 1980, Jonasson 

och Michelsen 1996, Jonasson m.fl. 1999).  Temperaturen i Arktis väntas öka (IPCC 2007) 

och i ett varmare klimat förväntas mineraliseringen av kväve öka vilket då ökar den 

växttillgängliga näringen i marken (Chapin m.fl. 1995, Rustad 2001). En ökad 

näringstillgänglighet tillsammans med bl.a. ökad temperatur förväntas orsaka förändring i 

växtsamhällenas sammansättning (Chapin m.fl. 1995, Post och Pedersen 2008). Vad en ökad 

temperatur innebär i eventuella skiftningar i växtsamhällena är svårt att förutsäga då det i 

Arktis finns stora skillnader i vegetationen (Walker m.fl. 2006). Även om alla studier visar 

på en ökad tillväxt av växtsamhället så tyder vissa studier på att gräs och örtväxter kommer 

öka mer än vedartade växter (Arft m.fl. 1999), medan andra studier visar att speciellt buskar 

och ris gynnas (Post och Pedersen 2008). Walker m.fl. (2006) visar att alla kärlväxter ökar 

medan mossor och lavar minskar vid experimentell uppvärmning. Andra studier visar på att 

vissa växtsamhällen har hög motståndskraft mot ett varmare klimat och inte ändras i sin 

komposition (Hudson och Henry 2010). Något som kan påverka hur ett växtsamhälle 

utvecklas vid högre temperatur är herbivorer (Post och Pedersen 2008). Post och Pedersen 

(2008) menar att stora herbivorer påverkar genom att de i interaktion med uppvärmning 

driver systemet mot en mer gräs och örtartad dominans istället för att domineras av buskar 

som är fallet när betning utesluts ur experimenten. Även andra studier stödjer detta och 

visar på att betning av renar kan öka växternas primärproduktion och att långvarig betning 

starkt kan påverka växtsamhällenas komposition genom att hårt betade områden domineras 

av gräs medan buskar har försvunnit (Olofsson m.fl. 2004).  

 

Vilka växter som dominerar i ett habitat påverkar kvävet i marken genom att olika växter har 

olika kvalitet på sin förna (Eskelinen m.fl. 2009). Örter och ris skiljer sig i kemisk 

sammansättning. Örter producerar förna som är mer kväverik och mer lättnedbrytbar och 

har högre C:N kvot jämfört med ris (Eskelinen m.fl. 2009). Kvaliteten på förnan och det 

organiska materialet, som kommer av kompositionen av växterna, påverkar 

sammansättningen av det mikrobiella samhället (Eskelinen m.fl. 2009). Substrat med högt 

kväveinnehåll har en högre andel bakterier som nedbrytare än material med lägre 

kväveinnehåll som har en högre andel svampar som nedbrytare (Eskelinen m.fl. 2009). 

Björk m.fl. (2007) såg att ängar, som domineras av örter och gräs, hade en högre 

kvävemineralisering än hedar som domineras av ris och buskar. Samtidigt som 

temperaturen är en viktig faktor vid kvävemineralisering, då en ökad temperatur leder till 

ökad mineralisering (Nadelhoffer m.fl. 1991, Rustad m.fl. 2001), är även kvaliteten på det 

organiska materialet av stor betydelse för mineraliseringshastigheten (Nadelhoffer m.fl. 

1991). Bete kan även påverka marktemperaturen. Olofsson m.fl. (2004) visade att områden 

som hade betats måttligt eller hårt av renar jämfört med ringa betade områden, hade 

signifikant fler timmar under året då temperaturen i jorden översteg 9 °C respektive 12 °C.   

 

För att kunna se om förändringar i det för växterna nödvändiga mineralkvävet, i form av 

ammonium (NH4+) och nitrat (NO3-) orsakas av faktorerna värme, betning och näring 

utfördes ett experiment i norra Finland. Ett fullt faktorsexperiment sattes upp där 

försöksytorna behandlades med gödsling, uppvärmning och utestängning av herbivorer och 
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alla kombinationer av behandlingarna testades. Det ska dock påpekas att växter inte enbart 

får sitt kväve från oorganiska joner utan växter kan även tillgodogöra sig kväve i organisk 

form (Kielland 1994, Schimel och Chapin 1996, Schimel och Bennett 2004). Även pH 

studerades för att se om behandlingarna påverkade pH- nivån i marken för pH anses spela 

en stor roll för växtsamhällets sammansättning (Gough m.fl. 2000, Virtanen m.fl. 2006). pH 

är även en viktig faktor i avgörandet av mikroorganismernas sammansättning (Bååth och 

Anderson 2003, Högberg m.fl. 2007). Det finns olika metoder för att mäta växttillgängligt 

kväve i marken, t.ex. jonbytesmembran av olika typer (i detta fall användes en PRS-sond) 

(Johnson m.fl. 2005), extraktion (Stark och Grellman 2002, Eskelinen m.fl. 2009) och 

inkubation (Johnson m.fl. 2005). Metoderna jämfördes för att undersöka hur väl deras 

resultat överensstämmer i ett arktiskt område.  

 

 1.1 Syfte  

 

Syftet med denna studie var att jämföra de tre olika mätmetoder, PRS-sond, extraktions- och 

inkubationsmetoden,  för att se om de ger samma resultat, samt att med hjälp av dessa 

mätmetoder se om temperatur, bete och gödsling påverkar kvävemängden i marken.   
 

 

2 Material och metod 

 

 

2.1. Områdesbeskrivning och experimentets uppsättning   

 

Denna studie utfördes i Kilpisjärvi, nordvästra Finland (Fig. 1). I området är den årliga 

medelnederbörden 420 mm och den årliga medeltemperaturen är – 2,6 °C (Järvinen 1987). 

I området ligger trädgränsen, som består av fjällbjörk, på mellan 600- 700 m.ö.h. (Eskelinen 

m.fl. 2009). Experimentområdet ligger 750 m.ö.h. på en sydvästvänd sluttning på berget 

Iso-Jehkats. I experimentområdet finns det inslag av dolomitstenar som ligger ovan och i 

marken vilka ger ett visst kalkinslag i jorden i experimentområdet. Området kan beskrivas 

som en artrik gräsdominerad lågörts äng där följande arter dominerar; Kruståtel 

(Deschampsia flexuosa), Fårsvingel (Festuca ovina), Vårfingerört (Potentilla crantzii), 

Fjällviol (Viola biflora), Ormrot (Bistorta vivipara), Lingon (Vaccinium vitis-idaea), Odon 

(Vaccinium uliginosum) och i bottenlagret dominerar Cirkelmossa (Sanionia uncinata), 

Väggmossa (Pleurozium schreberi) och några Cladonia lavar.  
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Figur 1. Kilpisjärvi ligger i nordvästra Finland.  

I augusti 2009 sattes ett fullfaktors experiment upp på en yta om 0,25 ha. På detta område 

placerades 56 olika försöksytor ut slumpmässigt och de olika försöksytorna var 0,7*0,7 m 

stora. På dessa försöksytor utfördes olika behandlingar som beskrivs i följande stycke och 

sammanfattas i tabell 1.   

1. Utestängning, benämns E (från engelskans exclusion). Detta innebar att ett 1 m högt 

staket med maskstorlek på 1 cm2 sattes upp runt försöksytan för att utestänga 

betande djur som t.ex. renar, harar, sorkar och lämlar från ytan.  

2. Uppvärmning, benämns W (från engelskans warming). Detta innebar att 

försöksytorna fick en hexagonal plastkammare runt sig vilket ökade temperaturen. 

Dessa hexagonala plastkamrar ökar temperaturen i kamrarna med igenomsnitt ca 

1°C (Arft m.fl. 1999). Eftersom denna plastkammare eventuellt även skulle kunnat 

utestänga stora växtätare och därmed fungera som både utestängande och 

uppvärmande behandling så togs plastkammaren bort under en månad på 

sommaren när det fanns betande renar i området.    

3. Gödsling, benämns F (från engelskans fertilization). Detta innebar att försöksytan 

vattnades två gånger per växtsäsong med 0,5 l vatten med snabbupplösande 

gödningsmedel bestående av kväve, fosfor och kalium. Kvävet var i form av 

ammoniumnitrat. Denna behandling resulterar i ett årligt tillskott om 9,6 g 

kväve/m2, 5,4 g fosfor/m2 och 13,2 g kalium/m2 på de gödslade ytorna.  

4. Vissa ytor tjänade som kontrollytor där ingen behandling utfördes och de benämns C 

(efter engelskans control). 
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Tabell 1. I denna tabell sammanfattas försöksytornas antal och utformning. 

 

2.2 PRS- sond 

 

Plant root simulator probe (betyder ungefär växtrot simulator sond) Western Ag 

Innovations, Inc., Saskatoon, Canada förkortas härefter PRS- sond, är en metod som mäter 

näringsfluktuationen i marken. Metoden består i att membran sätts ner i marken och där 

agerar membranet som jonbytessubstrat. I membranet sker ett utbyte (på liknande sätt som 

i vanliga växtrötter där membranet avger Na+ respektive HCO3-) och därmed adsorberas 

olika joner som finns i jordlösningen till membranet.  Efter att membranet har tagits upp 

från marken så analyseras det på mängden adsorberade joner. Det går till så att två 

plastpluggar ca 15 cm långa ner i marken, se figur 2. En plugg agerar som anjon och den 

andra pluggen agerar som katjon och de ska på så sätt adsorbera joner och illustrera 

jonernas rörelse i marken. På detta sätt mäter membranen den växttillgängliga näringen i 

marken. Membranet mäter de tillgängliga jonerna och de jonerna som konverteras till 

växttillgänglig form. I denna studie har bara membranens information om total- kväve, 

ammonium och nitrat använts. Membranen ger resultaten i mängd joner som adsorberas 

per ytenhet under den tid som membranen är i jorden vilket blir, µg näring/10 cm2 

membranyta/tid (Western Ag Innovation 2012). 

 

 
Figur 2. Bild på PRS- sond med en anjon (röda pluggen) och en katjon (lila pluggen).  

 

 

 

 

 

Antal ytor Behandlingskod Typ av behandling 

7 C Erhöll ingen behandling alls 

7 E Utestängning med staket 

7 F Gödslades 

7 W Värmdes upp  

7 E*F Utestängning med staket och gödslades 

7 E*W Utestängning med staket och värmdes upp 

7 W*F Värmdes upp och gödslades 

7 E*W*F Utestängning med staket, värmdes upp och gödslades 
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2.3 Jordprover 

 

Tre till fem jordprover togs i varje försöksyta den 4 augusti 2011. Proverna var 3 cm breda 

och togs i det organiska lagret ner till mineraljorden som påträffades på mellan ca 1-6 cm 

djup. Jordproverna frystes ner tills de analyserades i laboratorium i januari 2012. Innan 

proverna analyserades silades de i en standardiserad sil med maskbredd på 4 mm. Jorden 

lades i silen och eventuella gröna växtdelar togs bort och sedan smulades jorden sönder och 

pressades genom hålen på silen.  

Tre par PRS- sonder sattes ner i jorden i varje försöksyta mellan 26 juli- 24 augusti 2011. 

PRS- sonderna skickades sedan till Western Ag Innovations i Kanada för analys.   

 

2.4 Analyser 

 

pH 

 

pH mättes med en ”Corning pH meter 220” genom att 15 ml av varje jordprov placerades i 

en burk med 25 ml destillerat vatten och denna blandning fick sedan skaka i några minuter i 

en skakmaskin för att sedan stå över natten. Morgonen efteråt skakades burkarna ånyo i 5 

minuter och direkt efter mättes pH i burkarna. pH-värdet avlästes efter ca 3 minuter då det 

antogs att pH-metern hade stabiliserats på ett någorlunda korrekt värde.    

 

Extraktion  

 

För att få fram den vätskan som total-kväve, nitrat och ammonium analyserades med i en 

Flow Injection Analysis maskin (för mer detaljer se nedan) så filtrerades jordproverna. Ca 3 

g jord blandades med 50 ml 0,5 M K2SO4 i en burk och blandades sedan i två timmar i en 

skakmaskin. Därefter hälldes vätskan i en tratt med filter (Munktelfilter, grad 3, 

Munktellfilter AB Falun, Sverige) och vätskan fick stå och rinna igenom tratten några 

timmar tills jorden var torr. Vätskan förvarades sedan i frys i väntan på analys i FIA-

maskinen.   

 

Inkubering   

 

För att få fram mineraliseringshastigheten lades platspåsarna med den kvarvarande jorden i 

ett klimatskåp där proverna fick ligga i 18 dagar i en konstant temperatur på 12°C. Efter 18 

dagar utfördes exakt samma extraktion som är beskriven i föregående stycke. Denna aeroba 

inkubering gjordes för att se hur snabbt polen av ammonium går till att bli nitrat. 

 

Flow Injection Analysis 

 

Total- kväve, ammonium och nitrat analyserades i en Flow Injection Analysis (FIA) av 

märket FIAstar5000 Foss. Total-kväve analyserade via ISO-metoden 11905 och 13395 med 

undre detektionsgräns på 0,1 mg/l, ammonium med ISO metoden 11732:2005 med undre 

detektionsgräns 0,05 mg/l och nitrat med ISO- metoden 13395-1996 med undre 

detektionsgräns på 0,005 mg/l.    
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2.5 Statistik 

 

Statistiska testerna utfördes i statistikprogrammet R (R Development Core Team 2011) och i 

Excel. Residualanalyser visade att datat inte uppfyllde antagandet om homogena varianser 

och datat loggaritmerades därför före vidare statistiska analyser. Värden som låg utanför tre 

standardavvikelser betraktades som avvikande och togs bort för att inte få oproportionerligt 

stor inverkan på det statistiska resultatet från enskilda kraftigt avvikande datapunkter.  

 

För att analysera trevägsinteraktionen mellan utestängning (E), uppvärmning (W) och 

gödsling (F) utfördes en trevägs-ANOVA. En trevägs ANOVA är en analys av hur tre olika 

faktorer interagerar. Den skiljer sig från en tvåvägs ANOVA genom att den har ytterligare en 

interaktion att ta hänsyn till som då påverkar utgången (Weiss 2006). 

 

För att se om de olika mätmetoderna (PRS-sond, extraktion och inkubation) överensstämde 

med varandra så gjordes ett korrelationstest dem emellan i R (R Development Core Team 

2011). Ett extremt avvikande värde togs bort före analysen av korrelationen mellan NO3 

mätt med extraktion mot NO3 mätt via inkubering, och NO3 mätt med PRS- sond mot NO3 

mätt med extraktion utfördes. 

  

För att räkna ut mineraliseringen i de inkuberade proverna så togs skillnaden mellan 

mineralkväve före och efter inkuberingen. Mineraliseringen = mineral N slut- mineral N start. 

Efter det gjordes ett T-test för att se om skillnaden i mängden mineralkväve i de inkuberade 

proverna jämfört med ursprungsjordproverna var statistiskt säker. All data var inte 

normalfördelad när T-testet skulle göras så följande data loggades; extraherad total- kväve 

mot inkuberad total- kväve, extraherad NO3 mot inkuberad NO3 för alla behandlingar. 

 

 

3 Resultat 
 

 

3.1 Korrelationen mellan de olika mätmetoderna  

 

Hur väl de tre mätmetoderna (PRS-sond, extraherade jordprover och inkuberade 

jordprover) överensstämmer och om de visar på samma tendenser i sina mätningar 

undersöktes (Fig. 3a-f). Detta gjordes för ammonium och nitrat. Värdena för extraherade 

och inkuberade jordprover var starkt korrelerade för både ammonium (Fig. 3c, p< 0,001, r = 

0,652) och nitrat (Fig. 3f, p< 0,001, r = 0,723). Värdena från PRS- sonder och extraherade 

jordprover för ammonium (Fig. 3a, p=0,536, r=0,085) och nitrat (Fig. 3d, p=0,192, 

r=0,179), respektive PRS- sonder och inkuberade jordprover för ammonium (Fig. 3b, 

p=0,442, r=0,105) och nitrat (Fig. 3e, p=0,449, r=0,103) var inte signifikant korrelerade. 
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Figur 3. Korrelationer mellan PRS- sond, extraherade jordprover och inkuberade jordprover vid mätningar av 

ammonium och nitrat. Bild c och f visar på en stark korrelation mellan extraherade- och inkuberade jordprover 

medan resterande bilder (a,b,d,e) visar att det inte finns några samband mellan de olika mätmetoderna.  

 

3.2 Behandlingarnas påverkan på kvävenivån   

 

Hos total- kväve som är mätt med PRS- sond (Fig. 4a), påverkar behandlingarna E (F=5,94; 

p=0,019), F (F=7,77; p=0,008) och E×F (F=4,98; p=0,030) kvävenivån signifikant genom 

att kvävemängden ökade. Behandlingen W (F=7,32; p=0,009) minskar kvävenivån 

signifikant. När ammonium är mätt med PRS- sond är det enbart behandlingen W (F=5,90; 

p=0,019) som ger en signifikant påverkan på kväveinnehållet genom att minska 

ammoniumnivån (Fig. 4b). 

En signifikant trevägsinteraktion E×W×F (F= 17,41; p< 0,001) för nitrat mätt med PRS- 

sond, visar att de tre behandlingarna ger ett annat resultat än vad som skulle funnits om 

behandlingsresultaten bara hade adderats var för sig (Fig. 4c). E×W×F minskade 

nitratmängden.  Även huvudfaktorerna W (F= 5,13; p= 0,028), F (F= 4,60; p= 0,037) och E 

(F= 14,69; p< 0,001) påverkade nitratinnehållet i försöksytorna signifikant (Fig. 4c). W 

minskade nitratmängden, medan E och F ökade nitratmängden. När det extraherade 

nitratet analyserades så erhölls en signifikant påverkan på nitratinnehållet (Fig. 4f) vid 

behandlingarna E*F (F= 4,87; p= 0,032) som minskade nitratmängden och W×F (F= 6,00; 

p= 0,018) som ökade nitratmängden.  

 

Hos total- kväve och ammonium mätt med extraktion fanns det inte några signifikanta 

samband mellan behandlingarna och mängden total- kväve respektive ammonium. Efter 

inkuberingen av proverna minskade mängden total- kväve (Fig. 4g). Denna minskning är 

statistiskt säker för alla behandlingar utom för E och E×W. Det samma gäller för mängden 

Mg/ 
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ammonium som också minskade i alla proven efter inkuberingen, (Fig. 4h), och denna 

minskning är statistiskt säker för alla behandlingar utom för E×F och E×W. Nitratmängden 

ökade istället i alla prov efter inkuberingen och det är bara för E×F och E×W som denna 

ökning inte är statistisk säker (Fig. 4i).  
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Figur 4. Kväveinnehållet när de mättes med PRS- sond (a,b,c) och extraktion (d,e,f). g,h,i visar differensen för 

total- kväve, ammonium och nitrat efter-före inkuberingen. Alla staplar visar medelvärde ± ett standard fel.  

 

3.3 pH och organisk djup 

 

Behandlingarna utestängning (E), gödsling (F) och uppvärmning (W) ger inte på egen hand 

någon signifikant påverkan på pH men trevägsinteraktionen E×F×W är signifikant (F= 

10,54; p= 0,002). Figur 5 a visar att de tre behandlingarna tillsammans har en annan effekt 

än behandlingarna var för sig. Det är lägre pH i provytorna som har behandlats med alla tre 

faktorer än i obehandlade kontrollytor. Även interaktionerna E×F (F= 5,57; p= 0,022) och 

W×F (F= 7,19; p= 0,010) är signifikanta. Medelvärdet för pH i E×F ligger lägre än i 

kontrollytorna medan medelvärdet i W×F ligger lite högre än i kontrollytorna. Ett positivt 

samband finns mellan pH och medeldjupet av det organiska lagret i de olika försöksytorna, 

där R2= 0,13 och p= 0,006 (Fig. 5b).  
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Figur 5. a visar behandlingarnas påverkan på pH (medelvärde och standard fel) och b sambandet mellan pH och 

tjockleken på det organiska lagret.  

 

 

4 Diskussion  
 

 

4.1 Korrelationer och vad visar metoderna?  

 

I denna studie har tre olika metoder för att mäta växttillgängligt kväve använts och som 

resultaten visar så har den extraherade mätmetoden en stark korrelation gentemot den 

inkuberade mätmetoden. Skillnaden mellan metoderna är att extraktionemetoden mäter ett 

momentanvärde av kvävet i marken när provet tas medan PRS- sonden ska mäta en 

långvarig (i detta fall en månad) fluktuation av ammonium och nitrat i marken. 

Inkubationsmetoden visar mineraliseringen under en vis tid (i detta fall 18 dagar) så den ger 

hur mycket organiskt kväve som omvandlas till mineralt kväve.  Trots att de skall mäta två 

olika aspekter av kvävetillgängligheten var värdena från extraktionsmetoden och 

inkubationsmetoden starkt korrelerade. Att extraherade och inkuberade prover har en sådan 

stark korrelation tyder på att kvaliteten på det organiska materialet och därför 

mineraliseringen av näring under en kort tid är avgörande för koncentrationen i marken, 

och att den inte helt bestäms av växter och mikrober som man ofta antagit i ekologisk 

teoribildning (Tilman 1988). Det kan också bero på att det inkuberade provet är ett 

underprov från det extraherade provet och att samma mätmetod (extraktion med K2SO4 och 

efteråt analys i FIA) har använts för att mäta mineralkvävet i de båda proven. Det finns 

ingen korrelation mellan PRS- sonden med varken den extraherade eller inkuberade 

mätmetoden.  

 

Eftersom både inkuberingen och PRS- sonderna mäter kvävenivån under en längre tid så 

borde de visa en högre samstämmighet än de gör. Skillnaden mellan de processer som sker 

är att man med den förstnämnda metoden försöker mäta näringstillgången för växter genom 

att mäta hur mycket näring som fäster vid ett membran, med växter och mikrober 

närvarande, medan man i den senare metoden försöker mäta samma process genom att se 

hur mycket den tillgängliga näringen ökar när jorden inkuberas utan att växternas rötter kan 

ta upp den. Svagheten med den metoden är att rötter som konkurrerar med 

mikroorganismerna om det frigjorda kvävet i marken, och att det kväve som skulle ha tagits 

upp av rötterna tas istället upp av mikroorganismerna (Schmidt m.fl. 1999). Detta har ofta 
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anförts som en svaghet. Därför blir det missvisande att tolka mängden mineralt kväve i ett 

inkuberat prov som den sanna mängden växttillgängligt kväve i marken. Det är inte så 

vanligt idag att inkubering används som ett direkt mått när ett ekosystems växttillgängliga 

kvävebudget ska beräknas utan inkubering används mer som ett index på växttillgängligt 

kväve (Schimel och Bennett 2004).  

 

Som mina resultat visar så har inkuberingen inte ökat mängden total- kväve utan minskat 

den.  Om det ska anses som ”sanning” för vad som även händer i marken så skulle det 

innebära att mikroorganismer tar upp mer total- kväve än vad som blir växttillgängligt. 

Detta skulle lämna växterna med närmast inget mineralkväve att tillgå när de växer som 

mest under sommaren. Schmidt m.fl. (2002) hade liknande resultat i sina inkuberingar med 

låg netto mineralisering och detta var p.g.a. hög immobilisering av näring i 

mikroorganismer. Schmidt m.fl. (2002) såg att den höga immobiliseringen av näring hos 

mikroorganismer bara fanns i inkuberade prover och inte i naturliga ekosystem. 

Förklaringen torde ligga i att i inkuberingen tillåts inga rötter vara med och konkurrera om 

mineralkvävet som produceras. Schmidt m.fl. (1999, 2002) menar att växter har en god 

konkurrensförmåga gentemot mikroorganismer när det gäller att ta upp mineralkväve. 

Samtidigt säger Schimel och Chapin (1996) att växter på tundran konkurrerar dåligt om 

ammonium gentemot mikroorganismer, och att de istället använder aminosyror i lika stor 

utsträckning som ammonium som sinkälla till kväve. Olofsson m.fl. (2004) fann inte någon 

korrelation mellan netto mineraliseringen och kväveupptaget i växterna vilket visar att 

inkuberingen i det fallet inte speglar växttillgängligt kväve.  

 

PRS- sondmetoden ger bara tillgången för växterna av mineraliserat kväve medan 

verkligheten är, som tidigare nämnts, att växter även tar upp organiskt kväve (Kielland 1994, 

Schimel och Chapin 1996, Schimel och Bennett 2004). Eftersom PRS-sonder bara mäter 

mineraliserat kväve så ger inte dessa en heltäckande bild över den egentliga kvävetillgången 

för växterna. Det blir en skillnad mot de extraherade- och inkuberadeproven, där man kan ta 

hänsyn till vissa vattenlösliga organiska fraktioner av kväve när man mäter total- kväve.  

 

I resultaten framgår det att PRS- sonderna visar att nitratmängden är högre än 

ammoniummängden i alla behandlingar utom två (E och E×F). En faktor som kan bidra till 

att nitratnivåerna är högre än ammoniumnivåerna är att nitratjonen är mer lättrörlig än 

ammoniumjonen och därmed lättare kan adsorberas till PRS- sonderna som då visar ett 

högre nitratvärde. Ett problem i att tolka näringstillgången i marken är att resultaten skiljer 

sig kraftigt mellan metoderna. De extraherade resultaten visar att ammoniummängden i 

vissa behandlingar är nästan 100 gånger högre än motsvarande nitratmängd och 

ammoniummängden är mycket högre i alla behandlingar än nitratmängden. Tidigare studier 

(Stark och Grellmann 2002,Björk m.fl. 2007) där kvävemängden analyserats med extraktion 

visar på att ammonium är klart dominerande över nitrat i dessa kvävefattiga system. 

 

Att inte så många behandlingar gav några signifikanta resultat kan bero på att mycket av det 

mineralkväve som adderades och bildades vid behandlingarna som sagts togs upp av 

mikroorganismer vilka kan vara en sänka för mineralkväve (Schmidt m.fl. 1999). Samtidigt 

kan växterna ha tagit upp det bildade mineralkvävet. Eftersom växterna är kvävebegränsade 

(Jonasson och Michelsen 1996, Jonasson m.fl. 1999) så borde tillsatt kväve fort tas upp även 

av växterna och inte längre vara fritt i marken. Därmed skulle det vara svårt att mäta 

eventuellt ökade eller minskade kvävemängder. Invändning mot detta är att PRS- sonderna 
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ska imitera växtrötter och då adsorbera fria kvävejoner under dess tid i marken men 

rötterna och mikroorganismerna är kanske bättre konkurrenter än vad membranen är. När 

jonbytesmembran har använts i tidigare studier har de gett både bra (Qian och Schoenau 

2002) och dåliga (Giblin m.fl. 1994) resultat vad gäller att mäta växttillgänglig näring i 

marken. Olika faktorer spelar in på hur bra membranen lyckas mäta joner och t.ex. 

fuktigheten i jorden har betydelse för hur joner transporteras i jorden och detta påverkar 

såklart även PRS- sondens förmåga att adsorbera de fria kvävejonerna i marken (Johnson 

m.fl. 2005).  

 

4.2 Behandlingarnas påverkan på kvävenivån 

 

När kvävenivåerna mättes med PRS- sonderna gav behandlingarna en signifikant 

trevägsinteraktion för nitrat som visade på sänk nitratnivå. Även behandlingen 

uppvärmning (W) gav sänkt kvävenivå i total- kväve, ammonium och nitrat. Gödsling (F) 

och utestängning (E) gav signifikant höjda total-kväve och nitrathalter. Behandlingen 

utestängning×gödsling gav signifikant höjda total- kvävehalter. När de mättes med 

extraktion gav behandlingarna utestängning×gödsling signifikant sänkt nitratnivå och 

uppvärmning×gödsling gav signifikant höjd nitratnivå.     

   

Uppvärmningen sänkte nivån av total- kväve, ammonium och nitrat när de mättes med PRS- 

sond. Det kan bero på att växterna svarar på ökad temperatur med ökad produktion (Post 

och Pedersen 2008), vilket borde göra att de tar upp mer kväve ur marken. Detta 

överensstämmer med de resultat som Rinnan m.fl. (2009) fick vid studier i samma område 

som denna studie utfördes i.  

Man kan tro att det är självklart att gödsling med ammoniumnitrat ska öka halterna av 

ammonium och nitrat i marken och det var också det som hände för total- kväve och för 

nitrat mätt med PRS- sond. Detta är dock inte självklart. Mina resultat visar att när kvävet 

mättes med extraktion eller inkubering erhölls inga ökningar. Flera tidigare studier har fått 

liknande resultat. Både Sorensen m.fl. (2008) och Stark och Grellmann (2002) hittade inga 

ökningar av mineralkväve i gödslade ytor. De tolkade detta som att mikroorganismer 

(Sorensen m.fl. 2008) och växter (Stark och Grellmann 2002) snabbt tog upp den tillförda 

näringen i dessa kvävebegränsade system och att den därför inte kunde mätas som ökade 

halter av mineralkväve i marken.  

 

Behandlingen utestängning agerade som en höjande faktor för total- kväve och nitrat vid 

PRS- sondmätningen. Olofsson (2009) visade också att kvävemineraliseringen ökade i 

områden utan betning. Olofsson (2009) menar på att betning av renar kan ha både positiva 

och negativa effekter på näringstillgången i marken. Det beror på om renarna lämnar 

mycket avföring på platsen där de betar och då höjer näringstillgången i marken eller om 

renarna enbart för bort växtdelar och inte återför någon näring i form av avföring (Olofsson 

2009). I denna studie har renarna haft en negativ inverkan på den lokala näringspoolen då 

de betat i ytorna och fört bort näring men inte lämnat avföring där de har betat vilket 

framgår av resultatet. Detta är i linje med Stark och Grellmann (2002) som fann att betning 

hade negativ inverkan på näringspoolen av kväve.    

 

Behandlingen utestängning×gödsling gav en signifikant ökad total- kvävemängd och det kan 

bero på att utestängningen hindrar renarna från att föra bort näring från jorden i ytan 

samtidigt som det har tillsatts näring vilket ger höga total- kvävemängder i marken.  
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Trevägsinteraktionen sänkte pH i marken signifikant och det gjorde även behandlingen 

utestängning×gödsling . Behandlingen uppvärmning×gödsling ökade pH signifikant medan 

alla andra behandlingar sänkte pH men det var inga signifikanta resultat. Eskelinen m.fl. 

(2009) menar på att pH är en viktig faktor som kontrollerar utvecklingen av interaktionen 

mellan växter och mikroorganismer. Högre pH gynnar bakterier som nedbrytare och som 

sammanfaller med gräs och örtdominerande växtsamhällen som i sintur ger mer 

lättnedbrytbart kväve (Eskelinen m.fl. 2009). Något som stödjer det är sambandet mellan 

ökat organiskt djup och ökad pH- nivå som kan bero på att vid högre pH är växterna mer 

produktiva och producerar mer förna som kan ackumuleras. Sambandet i studien är dock 

inte så starkt så pH är bara en delförklaring av mäktigheten i det organiska lagret. pH är en 

viktig faktor som har en positiv korrelation med artrikedomen i Arktis (Gough m.fl. 2000) 

och vid sjunkande pH kan det på sikt tänkas ha en inverkan på artrikedom och/eller 

artsammansättning.   

 

 

Som resultaten visar så finns det en stark korrelation mellan extraktionsmetoden och den 

inkuberade metoden när de visar ammonium och nitratvärdena. Att extraherade och 

inkuberade prover har en sådan stark korrelation tyder på att kvaliteten på det organiska 

materialet och därför mineraliseringen av näring under en kort tid är avgörande för 

koncentrationen i marken och att den inte helt bestäms av växter och mikrober som man 

ofta antagit i ekologisk teoribildning. PRS- sonden visar ingen korrelation alls med de två 

andra metoderna. Inkuberingen visade en negativ netto mineralisering av total- kväve och 

ammonium medan nitrat visade på en positiv netto mineralisering. Det visar att 

mikroorganismerna har tagit upp det nybildade total- kvävet och resultatet från 

inkuberingen kan inte tolkas som mängden växttillgängligt mineralkväve.  

De olika behandlingarna hade störst påverkan på kvävehalterna när de mättes med PRS- 

sonderna. Uppvärmningen påverkade total- kväve-, ammonium- och nitrathalterna negativt 

medan gödsling och utestängning hade positiv effekt på både totalkväve- och nitrathalterna.   

pH sänktes signifikant när de tre behandlingarna interagerade och även med 

utestängning×gödsling, däremot steg pH vid uppvärmning×gödsling.   
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