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Abstract 
To investigate effects of nitrogen on in-lake CO2 and CH4 production during winter, three 

pair of lakes was subject for a fertilizing experiment in which one lake in each pair was 

fertilized with nitric acid (HNO3) directly into the water column in the summer of 2012. The 

lakes in each pair are assumed to be morphologically, hydrologically and biologically similar, 

that is, the non-fertilized lakes are considered references. The pairs do differ in one major 

way by being progressively less humic, going from around 25 mg/l to 10 mg/l DOC. Sampling 

and analysis was carried out at the end of the frozen period in 2013. Results show a 

significantly higher concentration of both CO2 (p<0,001) and CH4 (α=0,1, p=0,053) between 

impact and reference sites in the two less humic pairs. The very humic pair generated lower 

concentrations of CO2 and CH4 after fertilization in the impact site compared to the reference 

site. The lakes with low and intermediate humic content are assumed to have increased their 

biomass production during the ice-free season which contributed to elevated amount of 

available organic carbon to be mineralized to gas during winter. The absence of a fertilization 

effect in the very high humic lake is most likely due to light-limitation being the key limitator 

in that lake, thus preventing an elevated biomass production during the ice-free season. 

Northern boreal lakes can be expected to react differently to elevated N-deposition and 

runoff depending on the amount of catchment derived terrestrial carbon transported to the 

lake.   
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Förord 
Detta arbete möjliggjordes utav Jan Karlsson och hans arbetsgrupp som startade 

experimentet under sommaren 2012. Ett stort tack riktas även till Erik och Pär Geibrink för 

deras outtömliga energi och assistans under fältarbetet. Vidare tackas Anders Jonsson för 

analys i labb och Marcus Klaus för hjälp och idéer med statistiska analyser. Vägledning och 

granskning av arbetet bistod min handledare Jan Karlsson mig, vilket möjliggjorde 

slutförandet av detta arbete. 
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1 Inledning och syfte  
 

1.1 Bakgrund 

Både koldioxid (CO2) och metan (CH4) räknas till växthusgaser, det vill säga att de bidrar till 

en global uppvärmning i högre koncentrationer i atmosfären (Albritton m.fl. 1995). Inom 

kolets naturliga kretslopp, i terrestra, akvatiska och marina miljöer, finns källor och sänkor 

för både CO2 och CH4 (Cole m. fl. 1994, Battin m. fl. 2009, Tian m. fl. 2011). Hur mycket av 

gaserna som ackumuleras i atmosfären är beroende av nettot mellan alla dessa system. För 

att förstå och kunna förutsäga framtida förhållanden krävs en bättre förståelse av hur de 

olika systemen fungerar och om de agerar som källor, eller sänkor för växthusgaser. På grund 

av sin, generellt sett, insignifikanta sammanlagda yta av den totala jordarealen, har 

sötvattensystem så som sjöar och vattendrag ofta negligerats i frågan om huruvida de agerar 

som källor för växthusgaser. Nyligen uppskattade Bastviken m. fl. (2011) CH4 utgasning från 

sjöar till 103 Tg år-1 och Cole m. fl. (2007) presenterade en uppskattning av CO2 utgasning 

(0,11 Pg år-1). Utgasning från sötvattensystem är därmed jämförbara med de antropogena 

utsläppen av CO2 (9,1 Pg år-1 år 2000-2006) och CH4 (500Tg år-1 år 1990, Albritton m.fl 

1995), men är troligtvis underskattade och tros spela en betydligt större roll i den totala C-

budgeten (Battin m.fl. 2009). Michmerhuizen m.fl. (1996) visade att utgasningen av CH4 från 

sjöar ofta underskattades på en årsbasis då få studier tog upp den kraftiga utgasningen som 

sker vid islossningen på våren. Under vintern sjunker syrehalten genom vattenpelaren och 

förhindrar oxidation av CH4, vilket på så vis ackumuleras i vattenmassan tills utgasning sker 

vid årets första våromrörning.  

 

1.1.1 Gasproduktion i sjöar  

Produktionen av CO2 i sötvatten kan förklaras som  nettot av respiration och fotosyntes. 

Respiration av organiskt kol, främst av bakterier, bildar CO2  medans fotosyntetiserande 

organismer förbrukar det. För att CO2 ska ackumuleras i vattenmassan krävs att det kol som 

fixeras av fotosyntetiserande organismer understiger den totala respirationens produktion. 

Är fotosyntesen högre än respirationen fixeras kol från atmosfären, och sjön fungerar därmed 

som en sänka för atmosfäriskt kol (Cole och Prairie 2009). I lågproduktiva brunvattensjöar är 

dock fotosyntesen ofta lägre än respirationen, till en stor del på grund av ljusbegränsningar 

(Karlsson m. fl. 2009). Om respirationen överskrider primärproduktionen på helsjöbasis 

under en längre tid indikerar det att externa källor, vanligtvis terrestert kol (DOC), förbrukas 

vid respirationen (del Giorgio m. fl. 1997, Grey och Jones 2001).  

 

Metan bildas under anaeroba förhållanden, men kräver vanligtvis också mikrobiella 

nedbrytningsprocesser. Genom mikrobiell nedbrytning av organiskt material bildas 

biprodukter som acetat (CH3COO), vätgas (H2) och som förklarat ovan, CO2. Från dessa 

biprodukter genomförs metanogenesen antingen genom klyvning av acetat enligt reaktion 1 

eller genom reaktionen mellan CO2 och H2 enligt reaktion 2 (Bastviken 2009). 

Reaktion 1                          𝐶𝐻3COO− + 𝐻+ →  𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2  

Reaktion 2        𝐶𝑂2 + 4𝐻2 → 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂 

För att summera, CO2 och CH4 produktionen i en sjö kräver en eller flera kolkällor. Dessa 

källor kan vara av autoktont och alloktont ursprung, det vill säga att, primärproduktion såväl 

som vattentransporterat löst/partikulärt kol från avrinningsområdet krävs för gasernas 



2 
 

bildning. För att en sjö ska övermättas av CO2 i förhållande till atmosfären krävs att 

respirationen nyttjar alloktont kol. Med andra ord, ökad C-input ökar också den potentiella 

gasproduktionen i en sjö.  

 

1.1.2 Utgasning från sjöar  
När produktionen överskrider konsumtionen av både CO2 och CH4 blir vattenmassan 

övermättad av gas. Grundvattenflöden kan också bidra till en ökad övermättnad och ökat 

partialtryck i vattenmassan om det för med sig lösta gaser (Kling m.fl. 1991, Stets m.fl. 2009) 

även om interna processer dominerar. När gasernas partialtryck överskrider gastrycket 

ovanför vattenmassan sker en utgasning via diffusion eller uppbubbling. Eftersom CO2 har en 

hög löslighet i vatten (1,6 g/1 kg 20°C H2O) avgår den till atmosfären via diffusion i en 

kontinuerlig takt till skillnad från CH4 som genom sin låga vattenlöslighet, (0,024 g/1 kg 

20°C H2O) (Engineeringtoolbox.com 2011) oftast bubblar upp och försvinner på så vis från 

det akvatiska systemet (Casper m.fl. 2000). Den diffusiva utgasningen är generellt sett 

enklare att mäta och kvantifiera då det sker kontinuerligt medans uppbubbling sker plötsligt 

och inte har en jämn spatial spridning. När vattenmassans gaskoncentrationer uppmäts 

under vinterhalvåret kan även då, uppbubbling av CH4 vara ett problem då ackumulerad gas 

under isen kan gasas ut till atmosfären när istäcket öppnas (Walter m.fl. 2006). 

 

1.1.3 Kvävets roll  

Långtransporterat kväve (N) har under de senaste två årtiondena ökat kraftigt som en följd 

av intensifierat jordbruk. Detta har lett till tidigare ej observerade mängder kvävenedfall på 

platser med mycket låga naturliga koncentrationer (Holland m.fl. 2005). Bergström och 

Jansson (2006) fann att nordliga sjöar främst är N begränsade och att internproduktionen 

ökade med ökad kvävedeposition. Liu och Greaver (2009) fann att ökad kvävedeposition i 

terrestra system ökade C-förrådet med 6 % och den terrestra CH4 avgången med 97 %. Det är 

därmed av intresse att undersöka huruvida ett samband finns mellan akvatiska miljöers 

kvävetillgång och storleken av växthusgasproduktionen däri. Den ökade primärproduk-

tionen, som en följd av ökad N deposition, bör fixera mer CO2 under den isfria perioden, men 

också återinföras vid nedbrytningen under vinterhalvåret. Samtidigt bör en ökad nedbrytning 

gynna syrefria bottenvatten däri metanogenesen sker. Sammantaget så kan ökad N-tillgång 

tänkas fokusera gasproduktionen till den istäckta perioden av året, vilket sedan kan frigöras i 

förhöjda halter, i förhållande till ogödslade sjöar, under våromrörningen efter islossning.  

 

1.2 Syfte  

I den här studien undersöks hur ökad N-tillförsel påverkar CO2 och CH4 ackumulationen 

under vintern i Svenska boreala sjöar. Studien genomförs via jämförelse av tre sjöpar över en 

DOC-gradient som mottagit gödsling med salpetersyra (HNO3)  direkt i vattenmassan under 

sommaren, och deras referenssjöar. Undersökta parametrar utöver gaser inkluderar löst 

oorganisk/organisktt kol (DIC, DOC), totalt löst kväve (DTN) och syrehalt (O2).   

 

 

2. Material och metoder  
 

2.1 Områdesbeskrivning  

Samtliga sex sjöar är belägna i skogarna kring Örträsk i Lycksele kommun, Västerbottens län. 

Sjöarna är små lågproduktiva brunvattensjöar med endast små bäckar som inlopp eller 

utlopp, med ett maximalt vattendjup varierande mellan 4,4 och 9,5 meter. Sjödjupet är 
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relativt konstant över hela ytan och distinkta strandzoner saknas. I avrinningsområdena 

dominerar barrskog och en stor del av arean utgörs av myrmarker. Den stora andelen 

barrskog ger en stadig tillförsel av DOC och myrmarkernas impermiabilitet ökar den totala 

avrinningen (Hongve 1999). Avrinningsområdena utgörs främst av blockrik moränmark 

vilket ytterligare bör öka avrinningen till sjöarna. Samtliga sjöar är fiskbärande och är 

istäckta mellan November och Maj. Avrinningsområdenas storleksordning minskar i 

ordningen L1:L2 > L3:L4 > L5:L6 där båda sjöarna i ett par kan antas ha samma storlek på 

enskilt avrinningsområde (figur 1). I samma ordning minskar sjöns vattenfärg där L1:L2 är 

kraftigt brunfärgade och L5:L6 har en klarare färg. De gödslade sjöarna (L2, L3 och L6) 

mottog första kvävebehandlingen (volymanpassad) under sommaren 2012. 

 
 
 

 

  

18.7908, 64.2375 

18.7616, 64.2505 

18.7783, 64.1594 

18.8006, 64.1501 

18.7847, 64.1220 18.7804, 64.1230 

 
Figur 1. Undersökningsområdets läge i Sverige och de tre sjöparen utmärkta i terrängen. Tillsynes är områdena 
omkring sjöarna likartade med omgivande barrskog och myrmarker. Sjö L6 visas även i närbild under 
väderförhållanden som rådde vid provtagning. Värt att notera är storleken på sjön som är representativt för 
samtliga sjöar. Vid varje sjö finns koordinater i WGS84 angivet i formatet Ö, N. 
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2.2 Fältarbete 

Den 3:e till 5:e April 2013 provtogs samtliga sjöar för gaser, löst kol och kväve. Två sjöar 

provtogs per dag och lufttryck för enskilt provtagningstillfälle noterades. Följande 

beskrivning av provtagningsstrategi gäller samtliga sex sjöar. 

 

Tre provtagningspunkter lokaliserades med sedan tidigare bestämda GPS-punkter, djup, 

mellan och grund. Djup utgör den djupaste punkten i sjön, mellan är punkten för 

medeldjupet och grund är en strandnära punkt med ett maxdjup ≤ 2,1 m. Djup provtogs på 

fyra djupnivåer, mellan på två och grund på en, varav en av dessa punkter var 0,5 m under 

iskanten (Figur 2). Djupnivåerna bestämdes efter distinkta temperatur och/eller O2-

gradienter genom vattenpelaren och korrigerades mot istjockleken som uppmättes med 

tumstock. Temperatur och O2 nivåer i vattenpelaren bestämdes med en YSI-ProODO och 

vatten för samtliga prover samlades in med en ruttnerhämtare. 

 
Vatten för CO2 analys drogs upp i 60 ml sprutor efter sköljning. Luftbubblor avlägsnades och 

provet reducerades till 40 ml. Till sist drogs 20 ml  omgivande luft in i provet som sedan 

skakades i en minut för att uppnå jämvikt mellan gas och vätskefas. Samtliga prov för CO2 

togs som triplikat och separata prov för omgivande luft samlades in i 60 ml sprutor. Alla CO2 

prov analyserads under samma dag som insamling efter förvaring i en kylbox. Vatten för DIC 

och CH4 fylldes i 5 ml sprutor och reducerades till 4 ml varefter provet överfördes till en 22 

ml sluten glasvial. Glasvialerna var sedan tidigare genomspolade med N2 för att undvika 

kontakt med luft och fyllda med 100 µl 1,2 M HCL för konservering. Slutligen samlades ett 

bulkprov in i en 500 ml behållare för kemiska analyser av DOC och totalt löst kväve (DTN). 

2.3 Laboratoriearbete 

För analys av CO2 separerades gasen från utrymmet ovanför vattenprovet till en tom spruta 

genom en vinkelport. Den separerade gasen fördes sedan in i en infraröd gasanalytiker 

(IRGA, EGM-4, PP-systems) för att uppmäta koncentration. Instrumentet kalibrerades med 

höga (8160 ± 2  ppm) och låga (805 ± 2 ppm) koncentrationer av CO2 samt med N2 (0 ppm 

CO2). Kalibreringen resulterade i 8162 ppm (+2), 690 ppm (-115) och 14 ppm (+0,14) för 

respektive hög-, låg- och nollkoncentration (figur 3). För att normalisera för CO2 i luft 

analyserades CO2 koncentration i omgivande luft vid provtagningsplats i IRGAn. 

Medelvariationen av triplikat för CO2 var 1,9 % med ett spann från 0,31-8,8 %. Beräkningar 

för CO2 partialtryck i vatten beräknades från jämviktad gas i utrymmet ovanför vattnet med 

hjälp av Henry’s lag och sambandet för flyktighet och tryck enligt Weiss (1974). För CH4 och 

DIC analys användes en gaskromatograf (Perkin Elmer Clarus 500 utrustad med en 

”headspace sampler”). Analysmetodens uppmätta koncentrationer var korrelerade med 

standardkoncentrationer till R2=0,99 för både CO2 och CH4. Vatten för DOC- och DTN analys 

Figur 2. Översikt och genomskärning av en av de provtagna sjöarna, L6. Kartan visar provtagningspunkternas läge 
i sjön beroende på djupet och djupskikten Epi, Meta, Hypo och Botten vid djupnivåerna. 
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separerades från partikulärt material >0,45 µm genom  filtrering (GF/F filter) och förvarades 

mörkt och kallt fram till analys i en IL550 TOC/TN analysapparat (Hach-Lange GmbH). 

Analysmetodens uppmätta koncentrationer var korrelerade med standardkoncentrationer till 

R2=0,99 för både DOC och DTN. 

 

 

2.4 Dataanalys  

För att undersöka en eventuell skillnad i uppmätta parametrar mellan gödslade och 

ogödslade sjöar delades datat in i dessa kategorier för varje enskild parameter. Datat testades 

för normalfördelning, och om normalfördelat, för varians genom F-test. Om variansen var 

signifikant användes ett t-test som antar olika varians och om variansen inte var signifikant 

användes ett t-test som antar lika varians. Om ett dataset inte var normalfördelat användes 

ett icke-parametriskt test, Wilcoxon-Mann Whitney U –test. För att testa gasernas beroende 

av interaktioner mellan parametrar användes en tvåvägs anova. Korrelation och dess 

signifikans mellan gaser och enskilda parametrar testades med Pearson’s produkt-moment 

korrelation. Normalfördelningstest, F-test och t-test genomfördes i Microsoft Excel 2007 och 

U-test,  anova och Pearson’s genomfördes i R (x64 2.12.2) med en konstant signifikansnivå 

(α=0,05). 

 

 

3. Resultat  
Syrekoncentrationerna minskade typiskt i vertikal led från ytan till botten (figur 4). 

Medelvärdet av O2 för alla sjöar och provtagningsdjup var 2,7 mg/l med ett spann från 0 till 

10 mg/l. Anoxiska förhållanden i djuppunkten av sjöarna utgjorde en varierande del av det 

totala djupet. I genomsnitt startade anoxia vid 37% av det totala djupet med ett spann på 

11,1% (L2) till 50% (L3, L6). Totalt löst kväve hade ett medelvärde av 523 µg/l med ett spann 

från 272 till 1222 µg/l, från två olika ogödslade sjöar (L5, L4). Medelkoncentrationen av DOC 

uppmättes till 15,8 mg/l (spann: 7,3-25,6 mg/l) och minskade med minskande 

avrinningsområde det vill säga, L1:L2 > L3:L4 > L5:L6 (Figur 5). Medelkoncentrationen för 

DIC uppmättes till 708 µM (spann: 411-1265 µM). Den procentuella andelen CO2 av DIC 

beräknades till 58% i snitt, med ett spann från 39% till 66%. När spannet från lägst till högst 

procentandel CO2 av DIC undersöktes mellan sjöparen ökade CO2-andelen i ordningen L5:L6 

< L3:L4 < L1:L2. Efter en volymviktning av koncentrationerna DOC, DTN, CO2 och CH4 

visade sig samtliga parametrar vara högre i den gödslade sjön i sjöparet L3:L4. Samma 

mönster fast med DOC exkluderat gällde för sjöparet L5:L6. I sjöparet L1:L2 var 

koncentrationerna för gaserna lägre i den gödslade sjön L2 och koncentrationerna av DTN 

och DOC var högre respektive lika (figur 5-6). 

Figur 3. Kalibreringskurva av IRGA EGM-3 för tre olika CO2 koncentrationer. Svarta 
fyrkanter visar uppmätta värden och grå linje visar reell koncentration. 
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Figur 5. Volymviktade koncentrationer av CH4 och DOC för samtliga sjöar. Gödslade sjöar är markerade med 
streckad ram. Notera den synliga koncentrationsgradienten i DOC över sjöparen. 



7 
 

Figur 7. Koldioxidkoncentrationernas fördelning i de olika djupskikten epilimnion, metalimnion, 
hypolimnion och bottenvatten. Svart diamant och tillhörande numeriska värde anger medelvärdet för 
respektive djupskikt. 

 

Högst koncentrationer av CO2 återfanns i djuppunkternas bottenprov i en gödslad och en 
ogödslad tjärn (L3, L1), 4,4 respektive 7,5 meter djup (784, 603 µM CO2). Lägst 
koncentration (223 µM) visade sig vara i medeldjuppunktens epilimnion i en ogödslad, djup 
sjö(L5). Medel CO2-koncentration i gödslade sjöar uppgick till 437 µM och 376 µM i 
ogödslade sjöar. Medelvärdet för samtliga sjöar uppgick till 407 µM. När medelvärdet för de 
olika djupnivåerna beräknades var CO2 koncentrationen fördelad efter följande 
storleksordning i skikten; epilimnion ≈ metalimnion < hypolimnion≈bottenvatten (figur 7). 
Sjöarna var övermättade i förhållande till atmosfärens partialtryck av CO2 av en faktor mellan 
8 och 30, med en medelövermättnad 15 gånger större än överliggande atmosfär. När 
gaskoncentrationerna räknats om till volymviktade värden hade sjö L3 högst koncentration 
CO2 (459 mg/l) och sjö L2 lägst (359 mg/l). Medelvärdet av ogödslade sjöars volymviktade 
koncentration överskred det av gödslade sjöar med 1 %. När den procentuella skillnaden i 
medelkoncentration för sjöparen beräknades visade sig sjöarna L1:L2 skilja sig med 16% 
högre medelkoncentration i referenssjön L1. I sjöarna L2:L3 var den gödslade sjön L3’s 
medelkoncentration 46% högre än sin referens. Även i paret L5:L6 hade den gödslade sjön 
(L6) en högre medelkoncentration än referensen (13%). När sjöarna L3 till L6 slogs samman 
och testades (Wilcoxon rank sum) för skillnad mellan gödslade och icke gödslade sjöar var 
skillnaden signifikant (p<0,001). 
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Figur 6. Volymviktade koncentrationer av DTN och CO2 för samtliga sjöar. Gödslade sjöar är markerade med 
streckad ram.  
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Metankoncentrationerna varierade kraftigt mellan såväl interna djupnivåer och mellan 

sjöarna. Högst koncentrationer uppmättes i två grunda, gödslade sjöars (L3,L6) respektive 

bottenvatten vid djuppunkten. Sjö L3 höll 127 µM CH4 och sjö L6 126 µM medans 

medelkoncentrationen för samtliga sjöar och djupnivåer beräknades till 16,4 µM. 

Medelkoncentrationen av CH4 vid de olika djupskikten beräknades att följa 

storleksordningen; epilimnion ≈ metalimnion < hypolimnion < bottenvatten (figur 8). 

Samma storleksordning gäller också för standardavvikelsen för datat i de olika skikten. 

Volymviktad koncentration CH4 var högst i sjö L6 (38,9 mg/l) och lägst i sjö L2 (0,34 mg/l). 

Gödslade sjöars medelvärde av volymviktad koncentration överskred det av ogödslade sjöar 

med 27 %. De gödslade sjöarna L3 och L6 i sjöparen L3:L4 och L5:L6 uppvisade en skillnad i 

metankoncentrationernas medelvärden med 100% respektive 131% högre än respektive 

referenssjö. Detta förhållande gällde inte sjöparet L1:L2 där referensen L1 uppvisade en 

skillnad 92% större än den gödslade sjön, L2’s medelvärde. Efter ett Wilcox test över 

metankoncentrationerna i gödslade och ogödslade sjöar (L3-L6) kunde skillnaden dock inte 

bedömas signifikant (p=0,053). 

Efter ett t-test för variablerna DIC, DOC, DTN och O2 och ett Wilcox test för variablerna CO2 

och CH4, mellan gödslade och ogödslade sjöar, visade samtliga parametrar en insignifikant 

skillnad mellan gödslade och ogödslade sjöar (α=0,05). De parametrar som var mest lika 

mellan kategorierna var DOC och DTN (p=0,96 respektive p=0,88). Övriga parametrar O2, 

DIC, CO2 och CH4 uppvisade en lägre grad av likhet mellan gödslade och ogödslade sjöar, 

dock inte en signifikant skillnad (p=0,27, p=0,29, p=0,15 respektive p=0,18). Korrelationer 

för gaserna och variablerna DTN, DIC, DOC och O2 inom kategorierna gödslade och 

ogödslade sjöar finns summerade i tabell 1. Signifikanta starka korrelationer (r > ±0,7) gick 

att finna mellan CO2 och DTN, DIC och O2 för gödslade sjöar och mellan CO2 och DIC och O2 

för ogödslade sjöar. För metan fanns signifikanta starka korrelationer (r > ±0,7) för DTN och 

DIC i både gödslade och ogödslade sjöar.   

 

En undersökning (2-vägs anova) gjordes för gasernas beroende av sambandet DOC:DTN där 

datasetet delades upp i gödslade och ogödslade sjöar för respektive gas. Inget av testen visade 

ett signifikant samband (α=0,05) mellan DOC:DTN och CO2 eller CH4, men gödslade sjöar 

genererade lägre p-värden för både CO2 (p=0,07 för gödslade sjöar och p=0,53 för ogödslade) 

och CH4 (p=0,37 för gödslade sjöar och p=0,80 för ogödslade).  
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4. Diskussion  
 

4.1 CO2 som en funktion av pH  

Procentandelen CO2 av DIC var ungefär 50% varav resterande andelar delas av kolsyra, 

bikarbonat och karbonatjoner. Korrelationen mellan DIC och gaserna var också mycket god, 

även för CH4 (tabell 1). Fördelningen av olika molekyler inom karbonatsystemet styrs av pH 

varav CO2 ökar i andel med minskande pH (Kalff 2002). Eftersom inte pH mättes i denna 

studie kan istället en relativ pH-nivå mellan sjöparen uppskattas utifrån andel CO2 av DIC. 

Detta betyder att L1:L2  uppskattas ha lägst pH av de undersökta paren, varifrån pH ökar i 

samma ordning som andel CO2 av DIC minskar. Enligt Kalff (2002) bör samtliga undersökta 

sjöars pH ligga inom spannet pH 4-6,5. Även om spannet på pH som kan uppskattas är 

förhållandevis stort så indikerar variationen i CO2-andelar av DIC mellan sjöarna att de är 

inom ett snävt pH-spann. Den låga variationen visar också att uppmätta skillnader i CO2-

andelar av DIC mellan sjöar inte beror på pH-skillnader och det därför är tillförlitligt att 

jämföra CO2 koncentrationer mellan sjöarna.   

 

4.2 Djup- och skiktfördelning av CO2 och CH4  

Djup-punkternas medelkoncentration av CO2 och CH4 var högre än både mellan- och grund-

punkterna för samtliga sjöar. Denna fördelning kan förklaras genom sjöarnas morfologiska 

karaktär med obefintliga sammanhängande och grunda strandzoner. Karlsson m.fl. (2008) 

visade att källan av det respirerade kolet under vintern varierade rumsligt inom en sjö, från 

autoktona bentiska alger i grunda strandzoner till terrestert DOC vid djuppunkterna. 

Eftersom de grunda strandzonerna inte finns i de undersökta sjöarna kan djuppunkternas 

gasproduktion tänkas vara mer betydande.  Gasfördelningen i djupskikten skiljde sig mellan 

koldioxid och metan, där CO2 är någorlunda homogent fördelat i vattenmassan medans CH4 

är koncentrerat till de djupare skikten i sjöarna. Detta korrelerar väl med sjöarnas djupkurva 

över syrgas (figur 4) som är negativt korrelerad med gaserna (tabell 1) och visar på anoxia i 

bottenvattnet, medan det är syresatt i den övriga vattenmassan. Metanogenesen kräver 

α=0,05 Gödslade Ogödslade 

Undersökt korrelation r p r p 

CO₂-DTN  0,73 0,0076 0,45 0,15 

CO₂-DIC 0,94 < 0,0010 0,8 < 0,0010 

CO₂-DOC 0,054 0,87 0,44 0,16 

CO₂-O₂ -0,67 < 0,0010 -0,79 < 0,0010 

CH₄-DTN 0,78 0,0029 0,81 0,0013 

CH₄-DIC 0,73 < 0,0010 0,83 < 0,0010 

CH₄-DOC -0,18 0,57 0,21 0,51 

CH₄-O₂ -0,48 0,026 -0,41 0,063 

Tabell 1. Sammanfattande tabell över undersökt korrelation mellan gaserna och DTN, DIC, DOC och O2. 
Resultatet skiljer på gödslade och ogödslade sjöar och r- såväl som p-värden är presenterade. 
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anaeroba förhållanden, medans CO2 produktionen kan äga rum under både aeroba och 

anaeroba förhållanden (Bastviken 2009, Cole och Prairie 2009), vilket förklarar gasernas 

djupfördelning. De marginellt högre koncentrationerna av CO2 i hypolimnion och 

bottenvattnet kan i sin tur tillskrivas en högre temperatur nära botten vilket ökar mikrobiell 

respiration (Robart och Zohary 1987). De syrefria vattnen utgjorde en stor del av 

vattenmassam, då omkring 37% av sjöarnas totala vattendjup var syrefritt. Den största delen 

av metanoxidationen kan antas ske i gränsskiktet mellan anoxiskt och oxiskt vatten 

(Bastviken 2009) som i de här fallen låg en halv till ett par meter ovanför botten. Enligt Rudd 

och Hamilton (1978) kan denna oxidation under vintern bidra till ytterligare anoxia, det vill 

säga att oxyklinen vandrar uppåt. Eftersom metanoxiderande bakterier har visats vara N-

begränsade (Rudd m.fl. 1976) kan en kraftig reduktion av metan och en grundare oxyklin 

förväntas i de gödslade sjöarna, om tillsatt N fanns kvar i vattenmassan efter sommaren. När 

oxyklinens procentuella djupomfattning beräknades var dock medelvärdet lika för gödslade 

som ogödslade sjöar (37 %).   

 

4.3 Kvävet och kolets inverkan  

DOC och DTN uppmättes i lika koncentrationer i experiment kontra referenssjöar, oberoende 

tidigare N-tillskott. Detta indikerar att kvävet som tillförts de gödslade sjöarna antingen har 

använts till biomassaproduktion, i interna denitrifikationsprocesser eller försvunnit från 

sjöarna via utlopp innan provtagningstillfället. Om tillsatt N metaboliserats autoktont bör det 

ha ökat internproduktionen i sjöarna (Bergström och Jansson, 2006) under sommaren och 

bidragit till en högre pool av DOC i vattenmassan vid nedbrytningen under vintern. 

Resultatet visar dock inte förhöjt DOC i de gödslade sjöarna i förhållande till referenssjöarna. 

Förutsatt att N-tillskottet under sommaren använts i interna processer indikerar detta att det 

lösta kolet antingen mineraliserats (gasproduktion) eller försvunnit ut ur sjön via utloppen 

om sjöarnas omsättningstid är väldigt kort. Eftersom det inte finns någon signifikant skillnad 

i gaskoncentration mellan gödslade och ogödslade sjöar verkar det som att sjöarnas 

omsättningstid är för kort för kvävetillförselns effekt att synas, eller att ökad 

internproduktion uteblivit av någon annan faktor. Jämför man medelvärdena mellan 

sjöparen L3:L4 och L5:L6 visar det dock att de gödslade sjöarnas medelkoncentrationer av 

både CO2 och CH4  är signifikant högre än sin referens (α=0,1, p=0,053 för CH4). Störst är 

skillnaden i L3:L4 för CO2 och i L5:L6 för CH4. Sjöparet L1:L2 däremot, uppvisar motsatt 

mönster för de båda gaserna, där referensen L1 håller en högre medelkoncentration än sin 

gödslade motsvarighet.   

 

För att förklara skillnaden mellan paren kan man börja med att undersöka sjöarnas olika 

tillgång av DOC. För att en ökad internproduktion under den isfria perioden ska ske som en 

följd av N-gödsling krävs också att primärproducenternas huvudsakliga begränsning är just 

näring, i det här fallet N. Karlsson m. fl. (2009) visade att lågproduktiva boreala sjöar ofta är 

ljusbegränsade och att näringsbegränsningens omfattning är en funktion av vattnets färg. 

Vattnets färg i sin tur, har funnits vara direkt kopplat till DOC (Ask m.fl. 2009) som varierar 

kraftigt mellan sjöparen. DOC-nivåerna i boreala sjöar ökar också med en ökad storlek på 

avrinningsområdet (Vuorenmaa m.fl. 2006), därmed finns högst DOC  i sjöparet med störst 

avrinningsområde (dvs. L1:L2) och minskar med minskande avrinningsområde (L3:L4 > 

L5:L6). Samtliga avrinningsområden domineras också av barrträd och myrmarker vilket ger 

en stabil  tillförsel av DOC över säsongerna samtidigt som det ger en hög avrinning (Hongve 

1999). Eftersom DOC-halterna är högst i L1:L2 är resultatet med en utebliven ökning av 

gaserna, till följd av ljusbegränsning inte oväntat. En skillnad finns dock i form av förhöjd 



11 
 

koncentration av båda gaser i referenssjön i förhållande till den gödslade sjön i L1:L2 (figur 

5-6). Denna skillnad kan dock inte förklaras som en negativ gödslingseffekt, utan beror 

troligtvis på skillnader inom paret. En förklaring skulle kunna vara att det relativt längre 

inloppet till L1, som går genom stora delar av de båda sjöarnas avrinningsområde, är en 

betydande källa av externa gaser till sjön. Sjö L2’s inlopp utgörs endast av en smal fåra som 

binder samman L1 och L2.   

 

De medelbruna och klara sjöarana (L3-L6) har signifikant högre koncentration av både CO2 

och CH4 i respektive gödslad sjö av paren. Sjöarnas lägre DOC-halt (figur 5) gör sjöarna 

näringsbegränsade snarare än ljusbegränsade (Ask m.fl. 2009) vilket kan antas leda till en 

ökad biomassaproduktion i de gödslade sjöarna under sommaren och därmed, ett ökat DOC-

förråd att mineraliseras under vinterhalvåret. En studie under den isfria perioden av tre 

boreala sjöar i Finland av Huttunen m.fl. (2003) fann att CH4 var positivt korrelerad med 

kväve medans CO2 inte var det. Utifrån aktuell vinterstudie ger de ogödslade sjöarna samma 

resultat där CO2 visar sig vara okorrelerad med kväve medans gödslade sjöars korrelation 

mellan CO2 och DTN är stark och signifikant (tabell 1). Detta indikerar att sommarens 

kvävegödsling bidrar till ökad biomassaproduktion och därmed ett högre CO2-upptag av 

fotosyntetiserande organismer under den isfria perioden vilket därmed minskar 

korrelationsstyrkan mellan CO2 och DTN. Denna korrelation ökar i de gödslade sjöarna 

under vintern då en ökad kvävetillgång bidragit till mer DOC som återinförs vid nedbrytning 

under vintern. Korrelationen mellan CH4 och DTN påverkas inte av gödsling (tabell 1) på 

samma sätt som CO2-DTN eftersom inget upptag av CH4 sker vid fotosyntesen. En tvåvägs 

anova utfördes också, där interaktionen mellan DOC och DTN testades för inverkan på 

gaskoncentrationerna i gödslade respektive ogödslade sjöar. Interaktionen DOC:DTN visade 

sig påverka CO2 signifikant i de gödslade sjöarna (α=0,1, p=0,07) vilket vidare styrker 

kvävets indirekta effekt på CO2 produktionen. Även McCrackin och Elser (2011) uteslöt ett 

positivt samband mellan kväve och gasproduktionen av CO2 och CH4. Denna sommarstudie, 

som undersökte gasproduktionen i sex Amerikanska höglatitudsjöar över en N-depositions 

gradient, tog dock inte hänsyn till sjöarnas olika karaktär och externa tillflöden av till 

exempel DOC vilket kan förklara de divergerande resultaten mellan studierna.  

 

4.4 Slutsatser  

Denna studie skulle tjänat på ett utökat dataset där ogödslade sjöar med en historik av 

fleråriga provtagningar användes för gödslingsexperimentet. En sådan metod skulle vara mer 

tillförlitlig än den nuvarande där referensstatus substitueras mot en liknande sjö. Trots detta 

har denna studie bidragit med en insikt om hur nordliga Svenska boreala sjöars produktion 

av CO2 och CH4 kan komma att reagera på en ökad kvävetillgång som en följd av 

expanderande jordbruk (Mattsson m.fl. 2005) eller ökat atmosfärisk N-deposition (Holland 

m.fl. 2005). Beroende på avrinningsområdets storlek och sammansättning håller olika sjöar 

olika höga koncentrationer av DOC vilket i sin tur påverkar hur N assimileras i sjön. I de 

klarare sjöarna i undersökningen (L3-L6), bidrar en ökad N-tillgång till en högre 

primärproduktion under den isfria perioden vilket gynnar gasproduktionen vid nedbrytning 

av det autoktona materialet under vintern. I höghumösa sjöar (L1:L2) är siktdjupet så lågt att 

fotosyntetiserande organismer blir ljusbegränsade hellre än näringsbegränsade (Karlsson 

m.fl. 2009) och en effekt av ökat kväve uteblir. Med oförändrad biomassaproduktion under 

den isfria perioden uteblir även en ökad gasproduktion under vintern. Den uppmätta, till 

synes, minskningen i gasproduktion efter gödsling i sjö L2 i förhållande till L1 tolkas som 

interna skillnader i hydrologi snarare än en effekt av N (Stets m.fl. 2009). Samtliga sjöar, 



12 
 

påverkade av gödsling eller inte, var kraftigt övermättade i CO2 i förhållande till överliggande 

atmosfär vilket tyder på att en kraftig utgasning kommer att ske vid islossningen på våren 

(Karlsson m.fl. 2013, Aufdenkampe m.fl. 2011, Michmerhuizen m.fl. 1996). Denna 

övermättnads vara eller icke vara i nordsvenska lågproduktiva boreala sjöar styrs inte av 

näringstillgången utan tycks vara konstant.  

  

Vidare undersökningar behövs för att utröna hur den ökade vinterproduktionen av CO2 i 

gödslade medel- till låghumösa sjöar kompenserar för det ökade upptaget av CO2 under den 

isfria perioden på en helårsbasis. Det förväntade resultatet är att mycket klara sjöar med 

extremt lågt beroende av externt kol och bruna sjöar med högt beroende av externt kol för 

gasproduktion kommer att påverkas minst. Klara sjöars ökade primärproduktion och upptag 

av CO2 under den isfria perioden kan tänkas gå jämt ut med vinterns ökade produktion om 

inget extra kol förts in från terrestra system. Bruna sjöar verkar inte påverkas av en ökad N-

tillförsel och förväntas därmed inte förändra sin kolbudget efter gödsling. Medelbruna sjöar 

däremot är benägna att öka sin primärproduktion som ett resultat av kvävegödsling 

samtidigt som en stor del av gasproduktionen styrs av externt kol. Dessa semi-heterotrofa 

sjöarna bör därför påverkas till att producera mer CO2 under vintern medans produktionen 

är oförändrad under den isfria perioden. För CH4 bör både klara och medelbruna sjöar 

generera en ökning efter gödsling då mer DOC blir tillgängligt för nedbrytning under vintern. 

Vidare bör även kvävegödslingsexperiment på avrinningsområdes-skala utföras för att 

undersöka om ökad terrester biomassa påverkar sjöars trofiska status samt gasproduktion.  
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