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Sammanfattning 
  
Inlandsvatten som en del i den terrestra kolcykeln – uppskattningar och 
osäkerheter 
Jacob Smeds 
  
Inlandsvatten, exempelvis sjöar och floder, har en betydande roll för den globala 
kolcykeln. Förutom att dessa vatten transporterar kol mellan kontinenterna och havet 
så förekommer en mängd processer som påverkar kolomsättningen i dessa system. 

Inlandsvatten kan fånga in (fixera) koldioxid från atmosfären via fotosyntes, men en 
stor del av kolet i inlandsvatten transporteras från land. Detta kol kan antingen 
emitteras till atmosfären som koldioxid eller metan, lagras på botten av sjöar och 
reservoarer eller transporteras (exporteras) till havet genom floder och grundvatten.  

Genom att sammanställa litteratur som i huvudsak publicerats mellan 2007 och 
2017 konkluderas att 3,6 Pg C y-1 transporteras till inlandsvatten från världens 
kontinenter. Av detta emitteras 2,3 Pg C y-1 till atmosfären innan det når havet, 0,15 
Pg C y-1 sedimenteras i sjöar och dammar medan 1,1 Pg C-1 exporteras till havet.  

För att förstå hur människan påverkar kolomsättningen globalt krävs en korrekt 
beskrivning av de naturliga flödena av kol mellan hav, land och atmosfär. 
Förbättringspotential och osäkerheter gällande den kvantitativa uppskattningen om 
inlandsvatten som en del i den terrestra kolcykeln finns bland annat kopplat till små 
vattenansamlingar, då dessa inte är fullständigt kartlagda. En bättre geografisk 
spridning för den data som ligger till grund för globala uppskattningar krävs också för 
att förbättra förståelsen för inlandsvattens roll i den terrestra kolcykeln. 
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Abstract  
  
Inland Waters as a Part of the Terrestrial Carbon Cycle – Estimations and 
Uncertainties 
Jacob Smeds  
  
Inland waters, for example lakes and rivers, play a considerable role in the global 
carbon cycle. In addition to transport carbon between the continents and the oceans, 
a number of processes occur during the transport along the hydrological chain. 

Inland water could directly take up carbon dioxide from the atmosphere though 
photosynthesis, but a vast amount of the carbon origins from land. The carbon could 
either be emitted to the atmosphere as carbon dioxide or methane, stored at the 
bottom of lakes or reservoirs and/or transported (exported) to the ocean through 
rivers or groundwater. 

In this study, publications from 2007 to 2017 were reviewed, and the conclusion is 
drawn that 3,6 Pg C y-1 are exported to inland waters from land. 2,3 Pg C y-1 are 
emitted to the atmosphere, 0,15 Pg C y-1 is buried in the sediments of lakes and 
reservoirs and 1,1 Pg C y-1 is exported to the ocean. 

To understand how human affects the global carbon budget, a correct description 
of the natural migration of carbon between the ocean, the continents and the 
atmosphere is needed. Potential of improvement and uncertainties related to the 
quantitative estimates of emission, sedimentation and export are to a large extent 
connected to the poor surveys of small lakes and ponds. A more representative global 
distribution of the data is also needed for a better understanding of the role of inland 
waters in the terrestrial carbon cycle. 
 
Key words: carbon cycle, inland waters, carbon balance 
  
Independent Project in Earth Science, 1GV029, 15 credits, 2018  
Supervisor: Marcus Wallin 
Department of Earth Sciences, Uppsala University, Villavägen 16, SE-752 36 Uppsala 
(www.geo.uu.se)  
  
The whole document is available at www.diva-portal.org  
  
 
  



 
 

Innehåll 
 

1.  Introduktion ........................................................................................................... 1 

2.  Metod ................................................................................................................... 2 

3.  Resultat & diskussion ........................................................................................... 4 

3.1  Estimering av kol i inlandsvatten .................................................................... 4 

3.1.1  Emission från sjöar .................................................................................. 4 

3.1.2  Emission från reservoarer ........................................................................ 5 

3.1.3  Emission från floder och bäckar ............................................................... 6 

3.1.4  Emission från grundvatten ....................................................................... 7 

3.1.5  Emission från estuarier ............................................................................ 7 

3.1.6  Sedimentation i sjöar ............................................................................... 8 

3.1.7  Sedimentation i reservoarer ..................................................................... 9 

3.1.8  Export i floder till havet ........................................................................... 10 

3.1.9  Export i grundvatten till havet ................................................................. 10 

3.2  Vidare diskussion ......................................................................................... 11 

4.  Slutsats ............................................................................................................... 13 

Tack ........................................................................................................................... 14 

Referenser ................................................................................................................. 15 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

1. Introduktion 
 
Den stigande andelen kolhaltiga gaser i atmosfären och dess koppling till ett förändrat 
klimat manar till en bättre förståelse av den globala kolcykeln. Kolcykeln delas ofta in i 
kolcykeln på land (den terrestra kolcykeln) och kolcykeln i havet (den marina 
kolcykeln) (Mitsch & Gosselink 2007). I denna studie berörs den terrestra kolcykeln 
samt det faktum att inlandsvatten spelar en betydande roll i denna (Cole et al. 2007). 

Under stora delar av 1900-talet ansågs inlandsvatten utgöra en passiv del i den 
terrestra kolcykeln (Cole et al. 2007). Floder bedömdes exempelvis vara en passiv 
transportsträcka för kol (C) från land till hav (Leopold et al. 1964; Cole et al. 2007). 
Med tiden har dock detta ändrats. I en studie, Cole et al. 2007, betraktas 
inlandsvatten (så som sjöar och floder) istället som en aktiv del i den terrestra 
kolcykeln, där C processas och lagras på olika sätt. Exempelvis kan en viss del C 
avgå till atmosfären genom emission samtidigt som en annan del lagras i sedimenten 
(i det följande benämnt sedimentation). Genom studien av Cole et al. (2007) framkom 
att ungefär hälften av det C som når inlandsvatten emitteras eller sedimenteras innan 
det når havet. 

Denna studie syftar till att sammanställa de ca 10 senaste årens litteratur där 
uppskattningar av de olika inlandsvattentypernas emission, sedimentation och export 
redovisas. I samband med detta kommenteras också de osäkerheter som omgärdar 
de aktuella uppskattningarna och vad som krävs för mer precisa värden. 

C når biosfärens terrestra delar genom fotosyntes där atmosfärisk koldioxid (CO2) 
fungerar som kolkälla för biologiskt liv (Cole et al. 2007; Mitsch & Gosselink 2007). 
Fotosyntesen äger primärt rum på land innan det kolhaltiga materialet når vattnet 
(Cole et al. 2007). Dock kan en viss del C nå inlandsvatten genom att vattenlevande 
växter och alger inhämtar CO2 direkt från atmosfären (Cole et al. 2007; Mitsch & 
Gosselink 2007). När C transporteras till inlandsvatten under frånvaro av biologisk 
inverkan sker ofta detta genom vittring av karbonat (CO3

2-) och andra kolhaltiga 
mineral (Cole et al. 2007; Schlesinger & Bernhardt 2013). Oorganiskt C i form av 
upplöst CO2 och metan (CH4) kan också nå sjöar genom nedbrytningsprocesser i 
omkringliggande mark (Schlesinger & Bernhardt 2013). Även människan är en faktor 
när det kommer till att C når inlandsvatten (Regnier et al. 2013; Drake et al. 2017). En 
stor del av denna mängd C har sitt ursprung från petroleumbaserade produkter 
(Drake et al. 2017). 

De flesta inlandsvattenansamlingar är övermättade av CO2, dvs. de har en högre 
halt än atmosfären (Cole et al. 2007). Förekomsten av övermättade förhållanden i 
inlandsvatten utesluter att CO2 flödar in i vattnet från atmosfären (net atmosphere 
influx) då koncentrationsgradienten strävar mot jämvikt (Cole et al. 2007). Ett 
undantag från detta sker då fotosyntesens behov av C ger ett fall i vattnets 
koldioxidtryck (pCO2) till nivåer där undermättade förhållanden nås. Den normala 
gradienten, där vattnet är övermättat på CO2 i förhållande till atmosfären, blir i 
(undantags)fall som dessa det omvända och CO2 drivs in i vätskefasen (Atkins et al. 
2016). 
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Figur 1. Figuren visar den terrestra kolcykeln och dess koppling till inlandsvatten. Källa: 
Pinterest 2018. 
 
 
 

2. Metod 
 
Denna studie bygger till stor del på sammanställning av litteratur som i huvudsak 
publicerats efter Cole et al. (2007). Sammanställningen omfattar de mest 
betydelsefulla processer för kolomsättning i inlandsvatten (se figur 1) och resulterar i 
ett kvantitativt resultat där ett värde för den mängd kol som exporteras från land till 
inlandsvatten presenteras. För att komma fram till detta inhämtas värden för 
emission, sedimentation och export till havet från inlandsvatten. Dessa värden har 
observerats för sjöar, reservoarer, floder, bäckar, grundvatten och estuarier för 
emission. Sedimentation/lagring har uppskattats för sjöar och reservoarer. Floder, 
bäckar och grundvatten är de inlandsvattentyper som tagits med i beräkningen för att 
få ett värde för den export till havet som sker från inlandsvatten. Den totala mängden 
emission, sedimentation och export har sedan lagts ihop för att få ett värde på den 
totala mängd kol som globalt når inlandsvatten varje år. Med antagandet att allt C 
som når inlandsvatten härrör från land kan detta sammanfattas i en formel (Cole et al. 
2007): 
 

I = G + S + E     [1] 
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C som importerats till inlandsvatten betecknas I. Detta motsvaras av den mängd C 
som avgår genom emission till atmosfären (G), lagringen (sedimentationen) i 
inlandsvatten (S) och den export av C som sker genom avrinning till havet (E). Denna 
massbalansekvation [ekvation 1] kan användas för att beskriva den integrerade 
kolbalansen för en sjö, en region eller inlandsvatten i den terrestra kolcykeln som 
helhet (Cole et al. 2007; Drake et al. 2017). 
 I denna studie baseras G på källorna; Macpherson 2009, Marotta et al 2009, Laruelle 
et al. 2010, Aufdenkampe et al. 2011, Cai 2011, Bauer et al. 2013, Laruelle et al. 
2013, Margat & van der Gun 2013, Raymond et al. 2013, Lauerwald et al. 2015, 
Deemer et al. 2016, Holgerson & Raymond 2016, NGWA 2016, Marx et al. 2017 och 
Hastie et al. 2018.  

S baseras på källorna; Alin & Johnsson 2007, Tranvik et al. 2009, Kastowski et al. 
2011, Maavara et al. 2017 och Mendonca et al. 2017. 

E baseras på källorna; Tranvik et al. 2009, Aufdenkampe et al. 2011, Cai 2011, 
Bauer et al. 2013, Huang et al. 2017, Li et al. 2017 och Nakayama 2017. 
 
  

Figur 2. Figuren och [Ekvation 1] beskriver hur den mängd C som når inlandsvatten varje år 
(I) motsvaras av mängden emitterad C till atmosfären (G), den mängd som sedimenterar i 
inlandsvatten (S) samt den mängd C som exporteras till havet (E). Källa: Utformning efter 
Cole et al. (2007) och Tranvik et al. (2009). 
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3. Resultat & diskussion 
 
3.1 Estimering av kol i inlandsvatten 
I det följande avsnittet redovisas värden för emission och sedimentation i 
inlandsvatten, samt den mängd C som når havet genom export från 
inlandsvattendrag. 

Emission förekommer från inlandsvatten då det finns en uppåtriktad gradient 
mellan vattnet och atmosfären gällande den kolbärande gasen (CO2 och CH4; Cole et 
al. 2007). CO2 eller CH4 kan också flöda in i vattnet från atmosfären om partialtrycket 
av de aktuella gaserna är större i atmosfären än i vattnet (Cole et al. 2007). När 
avgasning från vattnet och inflöde till vatten av CO2 och CH4 summeras är ofta 
avgasning det dominerande fenomenet. Av denna anledning läggs fokus på emission 
ur inlandsvatten i detta avsnitt (3.1; Cole et al. 2007). 

Lagring i sjöar och reservoarer utgör en betydande roll när inlandsvatten diskuteras 
som en del i den terrestra kolcykeln (Cole et al. 2007). Inlandsvatten tenderar 
nämligen att lagra C genom sedimentation mer effektivt jämfört med havet 
(Mendonca et al. 2017). Detta beror främst på lägre syretillgång och större andel 
organiskt C som når inlandsvatten från land (Mendonca et al. 2017). Nyligen 
publicerade studier indikerar också att sedimentation i inlandsvatten har ökat under 
antropocen på grund av erosion, uppförandet av dammar samt övergödning 
(Mendonca et al. 2017). 

Slutligen berörs också exporten av C till havet från inlandsvatten. En uppskattning 
beträffande dess mängd redovisas samtidigt som de förekommande osäkerheterna 
kommenteras. 
 
3.1.1 Emission från sjöar 
De värden som publicerats för den globala emissionen av C från sjöar de senaste 10 
åren innefattas inom intervallet 0,32 – 0,86 Petagram (Pg = 1015 g) C per år (y-1) 
(Marotta et al. 2009; Aufdenkampe et al. 2011; Raymond et al. 2013; Holgerson & 
Raymond 2016; Hastie et al. 2018). Det genomsnittliga värdet av C som emitteras 
från sjöar globalt är 0,53 Pg C y-1 (se tabell 1). 

Gasers utbyte mellan luft och vatten (G) beskrivs med hjälp av koefficienten k 
(Zappa et al. 2007). k innefattar de fysiska förhållanden som inverkar på gasutbytet 
mellan luft och vatten. Exempel på sådana är vind och turbulens i luft och/eller vatten 
(Zappa et al. 2007; Dugan et al. 2017). k kan variera stort från årstid till årstid (Zappa 
et al. 2007). När k har bestämts utifrån de förhållanden som råder på platsen kan 
detta värde användas för att uppskatta den mängd av den studerade gasen som 
avgår genom diffusion (G; emission genom slumpmässig rörelse av gasen). Detta 
visas genom [ekvation 2]. Caq betecknar partialtrycket av den kolbärande gasen i 
ytvattnet och Ceq betecknar jämviktsläget för gasen med vatten (Dugan et al. 2017). 

 
G = k(Caq – Ceq)    [2] 

 
Metoden för att bestämma ett värde för k är en felkälla för alla uppskattningar av 
emission från inlandsvatten, då gasen avgår genom diffusion. Vanliga metoder då ett 
värde på k bestäms är att använda ett spårämne, en flytkammare eller eddy-
kovariansmetoder där luftens turbulens mäts i olika atmosfäriska skikt (Zappa et al. 
2007; Dugan et al. 2017). 
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Trots att Marotta et al. (2009) använt en datasamling baserad på 4902 sjöar från 
publicerad litteratur är förekomsten av datapunkter från vissa delar av jorden skral. 
Endast 3 % av de sjöar där kolemission uppmätts kommer från tropiska områden 
(Marotta et al. 2009). I ljuset av senare års forskning framstår detta som en stor brist i 
studien. Sawakuchi et al. 2017 presenterade en uppskattning som indikerar att hela 
75 % av världens kolemission ur inlandsvatten härrör från tropiska områden. Även 
Raymond et al. (2013) betonar vikten av att emission av C samt pCO2 mäts med jämn 
fördelning globalt. Viktigt är också att fördelningen av mätningar är jämn över året och 
representativ för de förhållanden som finns på platsen. Detta är en brist som 
deklarerats i flera studier och kan ligga till grund för aningen för försiktiga och 
underestimerade värden (Raymond et al. 2013). Förbättringspotential uppges också 
finnas gällande den teknologi som används när mätningar görs, där framtidens 
instrument sannolikt kommer förbättra uppskattningarna av pCO2 (Raymond et al. 
2013). 

Noterbart är att små sjöar/dammar (<0,001 km2) emitterar mer C m-2 än större 
sjöar (Holgerson & Raymond 2016). Små dammar utgjorde 8,6 % av den undersökta 
ytan i studien av Holgerson & Raymond, dock uppgick dess koldioxidemission till ca 
15,1 % av koldioxiden och ca 40,6 % av metanemissionen från sjöar/dammar globalt. 
Snedfördelningen beträffande kolemissionen är en av förklaringarna till osäkerheten 
kring värdet av kolemissionen från sjöar (Holgerson & Raymond 2016). 
 
3.1.2 Emission från reservoarer 
Den totala mängden C som avgår till atmosfären från reservoarer i gasform uppgår till 
0,05 Pg y-1 (Deemer et al. 2016). 0,037 Pg C y-1 av denna emission av C avgår i form 
av CO2. Ett konfidensintervall mellan den 5:e och 95:e percentilen visar att mängden 
CO2 som emitteras sannolikt inte understiger 0,032 Pg C y-1 och inte överstiger 0,043 
Pg C y-1. I form av CH4 avgår 0,013 Pg C y-1 (värden vid konfidensintervallets 5:e och 
95:e percentil är 0,0089 och 0,022 Pg C y-1; Deemer et al. 2016). 

En snedfördelning finns inom den data som Deemer et al. (2016) använt sig av; 82 
% av reservoarerna bland de aktuella data är vattenkraftsrelaterade reservoarer. 
Detta är relevant i och med att dessa är förknippade med hög bakteriell aktivitet och 
växthusgasemission (Barros et al. 2011). Till skillnad från många andra typer av 
reservoarer är vattenkraftsdammar försedda med turbiner. Den stora turbulensen i 
vattnet som detta medför kan vara en adderande faktor beträffande emissionen av C 
(Barros et al. 2011). Oavsett om vattenkraftsdammarnas emission av C avses eller 
om dess totala ytor uppskattas bör dess andel vara mindre än 82 % gentemot 
världens samlade reservoarer (Barros et al. 2011). Enligt studien från 2011 av Barros 
et al. utgör vattenkraftsdammar 25 % av reservoarernas samlade yta. Andra studier 
visar att en större del av den totala ytan som utgörs av reservoarer är 
vattenkraftsdammar. Varis et al. (2012) redovisar att 62 % av världens reservoaryta är 
vattenkraftsdammar. En tänkbar förklaring till den stora skillnaden mellan dessa 
studier är det faktum att anläggandet av elektricitetsgenererande reservoarer har ökat 
på senare år (Li et al. 2012; Li & Zhang 2014). I fallet där representationen av 
vattenkraftsdammar mäts i emissionen av C motsvarar dessa 30 – 62 % av världens 
sammanlagda vattenreservoarer (Varis et al. 2012). 

Ytterligare en felkälla vid mätning av kolemission är emissionens variation över året 
samt de spatiala skillnader i emission som kan finnas inom en reservoar (Yvon-
Durocher et al. 2014; Deemer et al. 2016). 
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Ett exempel på kolemissionens fluktuation över året är att varmare vatten tenderar 
att avge mer CH4 än kalla (Deemer et al. 2016). Vid hastigt förhöjda 
vattentemperaturer kan vattnet i reservoaren börja cirkulera och en eventuell skiktning 
bland vattenlager (termoklin) brytas (Deemer et al. 2016). Gas som lagrats under (det 
numera brutna) skiktet eller ett eventuellt istäcke avgår då till atmosfären. Data som 
samlats in i tidsmässig närhet till event som dessa är dock sällsynt (Bastien et al. 
2011; Demarty et al. 2011; Beaulieu et al. 2014). Så mycket som 35 % av 
växthusgasers (främst CO2, CH4 och N20) emission till atmosfären kan ske vid event 
av hastig omrörning av vattnet (Deemer et al. 2016). Denna effekt är extra stor för 
små vattenansamlingar (Michmerhuizen et al. 1996; Bastviken et al. 2004; Jammet et 
al. 2015). 
 
3.1.3 Emission från floder och bäckar 
De publikationer som gjorts sedan 2011 för den globala emissionen av C ger ett 
genomsnittligt årsvärde på 1,4 Pg C för rinnande vatten (floder, bäckar) 
(Aufdenkampe et al. 2011; Raymond et al. 2013; Lauerwald et al. 2015; Marx et al. 
2017). Som nedan stycken berör (se avsnitt 3.2) är det sannolikt att dessa emissioner 
är underskattningar när kolemissionens värde per år har uppskattats (Raymond et al. 
2013; Drake et al. 2017; Marx et al. 2017; Ward et al. 2017). Detta gäller i synnerhet 
tidiga studier inom området (Cole et al. 2007; Raymond et al. 2013). Exempelvis 
redogör Cole et al. (2007) ett värde för floder och bäckars kolemission på 0,23 Pg C 
y-1. 10 år senare rapporteras samma värde uppgå till 2,58 Pg C y-1 (Marx et al. 2017). 

Det äldsta värdet som räknats in i genomsnittet som presenteras i denna studie 
(1,4 Pg C y-1) är från 2011 (syftet har varit att sammanställa data som publicerats 
under de ca 10 senaste åren), där den samlade kolemissionen från floder och bäckar 
skrivs till 0,56 Pg C y-1 (Aufdenkampe et al. 2011). 

En frekvent citerad studie från 2013 fastslår att 1,8 Pg C y-1 avgår från floder och 
bäckar i form av CO2 (Raymond et al. 2013). Mellan konfidensintervallpercentilerna 5 
och 95 anges värden på 1,5 respektive 2,1 Pg C y-1. Författarna betonar det stora 
måttet av osäkerhet till dessa värden. I likhet med andra studier om kolemission från 
floder och bäckar understryker Raymond et al. (2013) behovet av vidare 
undersökning av små bäckar för att få ett mer exakt globalt värde av kolemission. 
Små bäckar tenderar nämligen att ha högre kolemission per areaenhet jämfört med 
floder (Raymond et al. 2013; Wallin et al. 2013; Lauerwald et al. 2015; Marx et al. 
2017). Sannolikt kommer en mer detaljerad undersökning av små bäckar höja värdet 
på den globala kolemissionen från floder och bäckar per år (Raymond et al. 2013; 
Lauerwald et al. 2015; Marx et al. 2017). 

Ett lägre värde för kolemission från floder och bäckar redovisas av Lauerwald et al. 
(2015). Detta värde skrivs till 0,65 Pg C y-1 där ett konfidensintervall mellan den 5:e 
och 95:e percentilen angivits till 0,483 – 0,846 Pg C y-1. I likhet med tidigare 
publicerade studier ingår inte det C som avges ur första och andra ordningens 
strömmar och bäckar i detta värde (Aufdenkampe et al. 2011; Lauerwald et al. 2015). 
Att detta värde är mindre än uppskattningen som gjorts av Raymond et al. (2013) 
förklaras med att estimeringen är mer konservativt gjord (Lauerwald et al. 2015). 
Speciellt stor är skillnaden mellan den studie som gjorts av Raymond et al. (2013) och 
den som gjorts av Lauerwald et al. (2015) när det kommer till floder och bäckar i 
tropikerna. I en studie från 2017 anges att Amazonas floder och bäckar avger 1,39 Pg 
C y-1 till atmosfären (Marx et al. 2017; Sawakuchi et al. 2017). Den totala siffran för 
emission från floder och bäckar i samma studie skrivs till 2,58 Pg C y-1 (Marx et al. 
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2017). Författarna understryker det anmärkningsvärda i att Amazonas skulle utgöra 
54 % av världens kolemission från floder och bäckar, då Amazonas bara motsvarar 3 
% av världens flodsystem sett till ytan (Marx et al. 2017; Sawakuchi et al. 2017).  

En bättre global spridning av de aktuella datapunkterna samt en mer detaljerad 
kartläggning av små inlandsvattentyper kommer höja precisionen av emissionsvärden 
från floder och bäckar i framtiden (Aufdenkampe et al. 2011; Raymond et al. 2013; 
Lauerwald et al. 2015; Marx et al. 2017). 
 
3.1.4 Emission från grundvatten 
Koldioxids partialtryck (pCO2) i grundvatten är ca 10 – 100 gånger högre än pCO2 i 
atmosfären (Macpherson 2009). Därav blir koldioxidemission en konsekvens av 
grundvattenuttag. De siffror som här redovisas motsvarar den mängd C som avgår till 
atmosfären då grundvatten utvinns. Macpherson (2009) rapporterar att den globala 
användningen av grundvatten leder till emission av 0,014 – 0,028 Pg C y-1. 2009 
rapporterades det globala grundvattenuttaget uppgå till 740 km3 vatten. 2013 kom 
rapporter om att grundvattenuttaget var 982 km3 (Margat & van der Gun 2013; NGWA 
2016). Förutsatt att kolemission följer ett linjärt samband med grundvattenuttaget 
uppgår kolemissionen till ca 0,037 Pg C y-1 med ett grundvattenuttag på 982 km3 y-1. 
Sannolikt är siffran större än så 2018 till följd av världens ökande behov av 
dricksvatten (Macpherson 2009; NGWA 2016). 

En felkälla i samband med pCO2 i grundvatten är dess tendens att variera icke-
linjärt mot djupet. Detta försvårar modelleringen av pCO2. Värdet av pCO2 i 
grundvatten blir dock säkrare desto fler observationer som finns att tillgå. I studien av 
Macpherson (2009) understryks osäkerheten av koldioxidens förekomst på djup 0,5 – 
1 km till följd av de få observationer som redovisas från detta djup. Datapunkternas 
fördelning är också liten spatialt i den nämnda studien. De insamlade värden som 
ligger till grund för de redovisade siffrorna är uteslutande insamlade i USA, där den 
största delen av datapunkterna kommer från Texas eller Kansas. Spridning av 
datapunkterna globalt skulle också minska risken av bias när det kommer till 
påverkanskällor för grundvattnets pCO2. Ett exempel på en källa som påverkar 
mängden CO2 i grundvattnet är det C som avges från jordens mantel. Ingen av des 
datapunkter som ligger till grund för den mängd CO2 som estimeras av Macpherson 
(2009) har påverkats av mantelns C, vilket skulle kunna innebära att det ovan 
redovisade värdet för kolemission från grundvatten är en underskattning. 

En begränsning med den metod som Macpherson (2009) använt sig av är att pCO2 
i grundvatten estimeras utifrån pH och alkalinitet. Således står uppskattningen och 
faller med dessa parametrar. Då det värde som presenteras ovan är konservativt 
estimerade betonas att högre pCO2 sannolikt skulle estimeras om pH-värdet kan 
fastställas mer exakt (Macpherson 2009). 
 
3.1.5 Emission från estuarier 
Estuarier avger mellan 0,15 och 0,40 Pg C y-1 genom gasemission. Bland de studier 
som publicerats sedan 2010 rapporteras den totala kolemissionen från världens 
estuarier vara i genomsnitt 0,25 Pg y-1 (Laruelle et al. 2010; Cai 2011, Bauer et al. 
2013; Laruelle et al. 2013). 

För att estimeringen av kolemission från estuarier ska bli mer precis, och därmed 
utgöra ett mer tillförlitligt bidrag till den globala kolcykeln, krävs flera förbättringar 
beträffande data som används (Laruelle et al. 2010; Cai 2011; Bauer et al. 2013). En 
nyckel i samband med detta är att de metoder som används för datainsamling 
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tekniskt förbättras (Laruelle et al. 2010; Cai 2011). Därmed skulle också temporära 
och spatiala brister i data som används kunna raderas ut (Cai 2011). Datainsamling 
bör också ske över hela estuarieområden (Cai 2011; Bauer et al. 2013). Då estuarier 
kan variera med avseende på kolemission över dess yta utgör den bristande spatiala 
upplösningen en osäkerhet (Cai 2011; Bauer et al. 2013). När data som finns 
tillgänglig inte är genomsnittlig över estuariet kan inte heller de statistiska verktygen 
för snedfördelade datasamlingar användas (Cai 2011; Bauer et al. 2013). Vidare har 
den data som använts för den uppdaterade estimeringen av kolemission en viss 
övervikt för reservoarer vars vatten i huvudsak kommer från sötvattenbaserade floder 
(Borges 2005; Cai 2011). Att detta speglar världens bestånd av reservoarer är inte 
bekräftat (Cai 2011). För den amerikanska östkusten är exempelvis förhållandet 
mellan estuarier där floder dominerar vattentillförseln och saltvatteneustuarier i det 
närmaste 1:1 (National Ocean Science 1985; Cai 2011). Den sista stora 
förbättringspunkten bland den uppdaterade data som finns tillgänglig är att fördela de 
aktuella observationerna över världen (Cai 2011). Ur ett globalt perspektiv har 
estuarier vid låga latituder generellt studerats i lägre utsträckning (Cai 2011). Detta 
trots att den totala arean för låglatitudsestuarier är större än de estuarierna vid 
mellan- och höglatituder. 

 
3.1.6 Sedimentation i sjöar 
Uppskattningarna av hur mycket C som lagras (ordet sedimentation används 
synonymt med ordet lagring) i sjöar varje år sträcker sig från 0,007 till 0,09 Pg (Alin & 
Johnsson 2007; Tranvik et al. 2009; Kastowski et al. 2011; Mendonca et al. 2017) 
med ett genomsnitt på 0,047 Pg C y-1. 

Vid sedimentationsmätningar (i både sjöar och reservoarer) är metoden ofta en 
betydande felkälla (Mendonca et al. 2017). Svårigheterna när det kommer till att mäta 
sedimentation beror till stor del på sedimentationshastighetens tendens att variera 
inom den studerade sjön eller reservoaren (Mendonca et al. 2017). 

Det enklaste tillvägagångssättet vid mätning av sedimentation är att ta en 
borrkärna från sjöns djupaste punkt (Mendonca et al. 2017). Denna metod är dock 
inte klanderfri. För att få ett bättre värde på sedimentationen i sjöar och reservoarer 
har Mendonca et al. (2017) använt sig av en korrigerande faktor, kallad sediment 
focusing factor (SFF), där värdet för sedimentation korrigeras efter den aktuella sjöns 
bottentopografi. För fall där borrkärnor tagits från flera djup i en sjö har det 
genomsnittliga värdet accepterats för att få en bättre representation av den spatiala 
variationen inom systemet (Mendonca et al. 2017). Trots att många andra åtgärder 
har vidtagits i studien av Mendonca et al. (2017) återstår det faktum att få borrkärnor 
för uppskattning av sedimentationshastigheter är en stor nackdel när en begränsad 
datasamling ska representera sjöar eller reservoarer globalt (Mendonca et al. 2017). 

Med undantag för studien av Kastowski et al. (2011) (uppskattningen av världens 
årliga sedimentation av C var i denna studie 0,022 Pg) har den data som använts 
varit spridd över världen (Alin & Johnsson 2007; Tranvik et al. 2009; Kastowski et al. 
2011; Mendonca et al. 2017). Kastowski et al. (2011) har enbart datapunkter från 
Europa. Följaktligen är den data som används i studien en brist. Europa saknar 
exempelvis tropiska sjöar, vilket kan ge inverkan på det slutgiltiga värdet gällande 
kolsedimentation (Kastowski et al. 2011). 

Sjöarna i den datasamling som använts av Alin & Johnson (2007) representerar ett 
brett spektrum av sjötyper (det estimerade värdet för kolsedimentation uppgick i 
denna studie till 0,007 Pg y-1). Dock används bara sjöar som är 500 km2 eller större i 
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studien, där de flesta sjöar som används i den aktuella datasamlingen är betydligt 
större än så (Alin & Johnson 2007). Avsaknaden av små sjöar är en felkälla för det 
estimerade värdet då sedimentationen i små sjöar går fortare än i större sjöar (Alin & 
Johnson 2007; Tranvik et al. 2009; Mendonca et al. 2017). Allra störst är 
sedimentationshastigheten för de sjöar av efemär karaktär (Tranvik et al. 2009). När 
sjöars roll i den terrestra kolcykeln diskuteras på lång sikt (över flera geologiska 
epoker) är dock sedimentation av C i stora sjöar viktigare än små sjöar (Alin & 
Johnson 2007). I synnerhet gäller detta tektoniska sjöar, där små sjöar inte är 
representerade (Alin & Johnson 2007). C som lagras i sänkor i långvariga sjöar 
kommer inte i kontakt med atmosfären. På så vis har denna mängd C undantagits 
den nutida kolcykeln (som är samtida med människor) (Alin & Johnson 2007). Sjöar 
som varar över flera geologiska epoker utgör därför en länk mellan den kortsiktiga 
och långsiktiga kolcykeln (Alin & Johnson 2007). Det senare är värt att betänka i 
diskussioner om sjöar som en del i den totala kolcykeln. 

Generellt är mängden C som sedimenterar i sjöar knapphändigt kartlagd. 
Mendonca et al. (2017) framhärdar att en robust global uppskattning av 
kolsedimentation saknas. Detta gäller primärt organiskt C. Den osäkerhet som finns 
beror på de få observationer som gjorts (Mendonca et al. 2017). Viktigt är att dessa 
görs med större geografisk spridning än tidigare. Ett område för framtida forskning är 
också den förändrade mängd C som når sjöar och reservoarer om ytavrinningen till 
sjöar ökar eller minskar till följd av klimatförändringar (Kastowski et al. 2011; IPCC 
2013). 
 
3.1.7 Sedimentation i reservoarer 
Det C som sedimenterar i, av människan byggda, reservoarer uppskattas uppgå till 
0,048 – 0,2 Pg C y-1 (Tranvik et al. 2009; Maavara et al. 2017; Mendonca et al. 2017). 
I genomsnitt är denna uppskattning 0,1 Pg C y-1. 

Tranvik et al. (2009) påpekar att värdet av sedimentation i reservoarer förmodligen 
har underskattats i studier som publicerats fram tills år 2009. Det C som finns i små 
dammar, ofta i närhet till jordbruk, är inte inräknat i det värde som Tranvik et al. 
(2009) (0,16 – 0,2 Pg C y-1). De små reservoarer som inte tagits med i beräkningen 
motsvarar en sammanlagd yta på ca 75 000 km2 (Tranvik et al. 2009). Det ska dock 
noteras att denna studie är från 2009 där dess referenser är betydligt äldre än så. 

Det värde på kolsedimentation som uppskattats av Maavara et al. (2017) (0,048 Pg 
C y-1) är mindre än vad som tidigare har uppskattats. Detta beror delvis på data som 
använts. Denna datasamling ignorerar ett stort antal mindre reservoarer (Zarfl et al. 
2015; Maavara et al. 2017). 

Ett annat område med förbättringspotential ur studien av Maavara et al. (2017) är 
att de metoder som använts för att förutspå sedimentationen av C i reservoarer inte 
tar hänsyn till extrema hydrologiska event. Ett exempel på ett sådant event är 
jordskred med efterföljande högvattenvåg (Maavara et al. 2017). Dessa event är mer 
eller mindre ovanliga beroende på den geografiska placeringen där reservoaren finns. 
Trots dess relativt ovanliga förekomst kan event som dessa utgöra ett stort bidrag av 
C som når reservoarer sett över längre tidsperspektiv (Maavara et al. 2017). 
Kartläggning av det C som sedimenteras vid event som dessa återstår att göras 
(Maavara et al. 2017). 

I takt med att världens reservoarer blir fler kommer det C som lagras att öka. Till 
2030 kommer den sammanlagda vikten C som sedimenteras i reservoarer uppgå till 
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ca 0,083 Pg y-1 (Maavara et al. 2017). Detta motiverar vidare observationer av det C 
som lagras i reservoarer (Maavara et al. 2017). 

Trots att konstruktionen av dammar ser ut att fortsätta finns dock detaljer 
beträffande dess funktion som kan kommas att förändras. Till exempel kommer 7 % 
av de dammar som ska byggas innan 2030 ha en uppehållstid på 5 dagar eller 
mindre (Maavara et al. 2017). År 2000 utgjorde dammar med samma (korta) 
uppehållstid ca 3 % globalt (Maavara et al. 2017). En konsekvens av detta visas med 
följande siffror; 40% av det transporterade organiska kolet som nådde reservoarer år 
2000 sedimenterade, varav 12% sedanmineraliserade och återfördes till 
vattenkolumnen i form av CO2 eller CH4. Detta är att jämföra med det scenario som 
redovisas för 2030 där 32 respektive 10 % väntas sedimentera och mineralisera när 
det når reservoarer (Maavara et al. 2017). 

Efter år 2000 har konstruktionen av reservoarer ökat drastiskt (Maavara et al. 
2017). Att antalet reservoarer skulle fortsätta öka i samma takt efter 2030 är dock inte 
lika sannolikt. Vid denna tidpunkt är nämligen reservoarer byggda vid 90 % av 
världens floder (Maavara et al. 2017). 
 
3.1.8 Export i floder till havet 
Den sammanlagda mängden C som når havet via transport i floder varje år är i 
genomsnitt 0,93 Pg (Aufdenkampe et al. 2011; Cai 2011; Bauer et al. 2013; Huang et 
al. 2017; Li et al. 2017; Nakayama 2017). De värden som vägts in denna studie från 
de ovan angivna källorna sträcker sig från 0,5 – 1,164 Pg C y-1. 

Samtidigt som avrinningen från världens floder är välkalkylerad är inte den mängd 
C som når havet via transport inte fri från oklarheter (Huang et al. 2017). Detta beror 
delvis på att viss osäkerhet finns gällande hur mycket C som avgår genom gas i 
floder (se avsnitt 3.1.3) under transporten till havet (Huang et al. 2017). En av 
orsakerna till detta problem är bristen av på fältobservationer (Huang et al. 2017). 

Det värde som Li et al. (2017) redovisar (1,06 Pg C y-1) på det C som transporteras 
till havet är något högre än värden som redovisats i tidigare studier samt det 
genomsnitt som visas i denna studie (0,93 Pg C y-1). Data som använts för att 
beräkna exporten i studien av Li et al. (2017) kommer från 115 studier som 
publicerats fram till 2015. 

De förbättringar som önskas uppnås för framtida studier är dels högre upplösning i 
tid för data som används. Vidare är ambitionen att i framtiden kunna integrera 
biogeokemiska, hydrologiska och statistiska modeller (Li et al. 2017). Li et al. (2017) 
understryker slutligen vikten av att observera mänsklig påverkan på floder och att ta 
den observerade kunskapen i beräkning i kommande modeller. Förhoppningen är att 
kunna förutspå utvecklingen av koltransport under pågående klimatförändringar (Li et 
al. 2017). 
 
3.1.9 Export i grundvatten till havet 
De första som räknade grundvattentransport som en del i den terrestra kolcykeln var 
Cole et al. (2007). Värdet av det C som nådde havet skrevs då till 0,13 – 0,25 Pg y-1. 
Flera har sedan dess bekräftat grundvattentransporten som en källa av C till havet 
(Tranvik et al. 2009; Aufdenkampe et al. 2011; Nakayama et al. 2017). Något nytt 
kvantitativt värde på grundvattnets transport av C har dock inte presenterats. 
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Tabell 1. Emission, sedimentation och export från inlandsvatten mätt i Pg C y-1.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vattentyp  Emission Sedimentation Export Totalt 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Sjöar  0,53[1] 0,047[6]  I.U. 0,58 
Reservoarer  0,050[2] 0,10[7]  I.U. 0,15 
Floder & bäckar 1,40[3] I.U.  0,93[8] 2,3 
Grundvatten  0,037[4] I.U.  0,19[9] 0,23 
Estuarier  0,25[5] I.U.  I.U. 0,25 

 
Totalt  2,3 0,15  1,1 3,6 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
I.U. = ingen uppgift. Källa: Utformning efter Cole et al. (2007) med värden från avsnitt 3.1. 
1 Detta värde baseras på uppgifter som förekommer i följande studier: Marotta et al 2009; 
Aufdenkampe et al. 2011; Raymond et al. 2013; Holgerson & Raymond 2016; Hastie et al. 
2018. 
2 Deemer et al. 2016. 
3 Aufdenkampe et al. 2011; Raymond et al. 2013; Lauerwald et al. 2015; Marx et al. 2017. 
4 Macpherson 2009; Margat & van der Gun 2013; NGWA 2016. 
5 Laruelle et al. 2010; Cai 2011, Bauer et al. 2013; Laruelle et al. 2013. 
6 Alin & Johnsson 2007; Tranvik et al. 2009; Kastowski et al. 2011; Mendonca et al. 2017. 
7 Tranvik et al. 2009; Maavara et al. 2017; Mendonca et al. 2017. 
8 Aufdenkampe et al. 2011; Cai 2011; Bauer et al. 2013; Huang et al. 2017; Li et al. 2017; 
Nakayama 2017. 
9 Tranvik et al. 2009; Aufdenkampe et al. 2011; Nakayama et al. 2017. 
 
 

3.2 Vidare diskussion 
Oavsett om de aktuella estimeringarna berör emission, sedimentation eller export har 
flertalet studier som använts i denna syntes betonat den försiktighet som präglar de 
värden som uppskattats. Sannolikt bidrar detta till att de värden som uppskattats är 
låga. En annan faktor som indikerar att dessa värden är låga är den senaste 
publicerade studien inom området av Drake et al. (2017) som estimerar det 
sammanlagda värdet av det C som når inlandsvatten till 5,1 Pg C y-1. Även Wehrli 
(2013) uppskattar ett betydligt högre värde av den totala kolmigrationen (5,7 Pg C y-1) 
än vad som redovisas i denna studie (3,6 Pg C y-1, se tabell 1). Jämförelser med 
många studier som publicerats innan Drake et al. visar dock ett lägre värde än vad 
som framkommit i denna studie (Cole et al. 2007; Battin et al. 2009; IPCC 2013; 
Raymond et al. 2013; Regnier et al. 2013). Något som särskiljer den syntes som här 
presenteras, med uppskattade värden för varje inlandsvattentyp, gentemot studier där 
ett värde presenteras för emission, sedimentation och export är mängden C som 
sedimenterar. Värdet som presenteras i denna studie är lägre med avseende på 
sedimentation i jämförelse med många andra studier. 

För bättre upplösning av inlandsvattnets roll i den terrestra kolcykeln behöver 
mindre, och tidigare försummade, vattenansamlingar räknas in det värde som 
slutligen står som uppskattning av inlandsvattnets roll i den terrestra kolcykeln (Cole 
et al. 2007; Wallin et al. 2013). Ett exempel på en sådan vattenansamling är små 
bäckar, (Cole et al. 2007; Wallin et al. 2013) som i mycket begränsad utsträckning 
finns angivna med total emission eller export i litteraturen. 

Senare tids forskning har också upptäckt olikheter gällande hur emission från 
inlandsvatten fördelas mellan klimatzoner (Sawakuchi et al. 2017). Exempelvis 
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fastslogs tropiska regioner stå för en betydande del av den emission som sker från 
inlandsvatten globalt. Hela 75 % av världens kolemission från inlandsvatten beräknas 
härröra från tropiska regioner (Sawakuchi et al. 2017). I dags dato är datapunkter från 
tropiska områden underrepresenterade, något som utgör en betydande felkälla för de 
slutgiltigt presenterade värden för emission, sedimentation och export från 
inlandsvatten. Detta är en problematik som gäller alla nämnda inlandsvattentyper. 

Exempel finns på studier där vattenansamlingar studerats med indelning i diskreta 
områden, med olika värden på exempelvis emission vid olika geografiska punkter. 
Detta är ett tillvägagångssätt som skulle förbättra uppskattningen av emission, 
sedimentation och export från inlandsvatten. I olikhet med många andra studier 
uppskattas de värden av kolemission från Amazonas genom en uppdelning av flera 
områden av floden (Sawakuchi et al. 2017). Resultatet av den diskreta uppdelningen 
är också siffror som indikerar var i ett flodsystem som mest C emitteras (Sawakuchi et 
al. 2017). Exempelvis visas att de lägre delarna av Amazonasfloden är som mest 
aktiva beträffande koldioxidemission (Sawakuchi et al. 2017). Bland annat betonas 
den del av flodsystemet som sammanbinder floden med havet som en plats av kraftig 
kolemission. Detta bekräftar det resonemang som förs i tidigare avsnitt om estuarier 
(se avsnitt 3.1.5). Anmärkningsvärt för studien av Sawakuchi et al. (2017) är hur 
flodsystemet påverkar mer än det område som geografiskt räknas som flodens 
avrinningsområde. Ett exempel på detta är de plymer av koldioxidupptag som skapas 
i havet till följd av den primärproduktion som äger rum där flodens sötvatten möter 
havets saltvatten (Sawakuchi et al. 2017). Huruvida områden utanför estuarier, där 
sötvatten blandas upp med saltvatten, bör ingå i beräkningen av flodens 
avrinningsområde är omtvistat. Klart är dock att kolemission i gränslandet av 
inlandsvatten och havsvatten är ett område där utrymme finns för framtida forskning. 

Vid uppskattning av inlandsvattnets roll i den terrestra kolcykeln framstår avrinning 
som en underrapporterad del. Avrinnande vatten har potential att föra med sig olika 
typer av kemiska föreningar på sin väg genom landskapet mot en vattenansamling. 
Många av de ämnen som transporteras med det avrinnande vattnet är kolhaltiga 
(Bauer & Bianchi 2011; Grip & Rodhe 2016). Hur avrinningens karaktär kan komma 
att skifta med framtida klimatförändringar och vad detta får för konsekvenser för den 
mängd, eller den typ av, C som når inlandsvattentyper är ytterligare ett område för de 
kommande årens forskning (Bauer & Bianchi 2011; IPCC 2013). Indikationer gällande 
olika typer av avrinning och dess konsekvens för mängden C i inlandsvatten har dock 
redan rapporterats. Ett klimat med mer regn kan föra med sig förändrad balans 
mellan ytavrinning och koldioxidmättat grundvatten (Nydahl et al. 2017). Resultatet av 
detta blir en utspädning koldioxidkoncentrationen i inlandsvatten (Nydahl et al. 2017). 
Den ökande mängden regn kan också ge en kortare uppehållstid för det vatten som 
rinner genom landskapet, vilket i sin tur kan leda till lägre bildning av CO2 inom 
avrinningsvattnet (in situ) och därmed i inlandsvatten över lag (Nydahl et al. 2017). 

I kvantifieringen av C och dess emission från inlandsvatten till atmosfären har 
antagandet gjorts att detta i huvudsak sker i form av CO2. I fall av begränsad 
syretillgång och hög syreförbrukning i vatten kan dock CH4 bildas (Mitsch & Gosselink 
2007; Schlesinger & Bernhardt 2013). Ett exempel på en metanemitterande källa 
inom spektrumet för inlandsvatten är de tösjöar (engelska: Thaw lakes) som 
uppkommer i arktiska eller subarktiska miljöer (Walter et al. 2006; van Huissteden et 
al. 2011; Jammet et al. 2015). Till skillnad från många andra vattenansamlingar är 
dessa tillfälliga, då de uppkommer ur tinad permafrost (van Huissteden et al. 2011). 
Den potentiella emissionen av CH4 ur permafrost är stor. Detta grundas på det stora 
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område som idag täcks av permafrost som är i riskzonen att tina (van Huissteden et 
al. 2011). Exakt hur stor mängd CH4 som uppkommer genom nedbrutet organiskt 
material i den tinande permafrosten är svårt att kvantifiera. Ett hinder när det kommer 
till att exakt estimera den emitterade mängden är att denna siffra hela tiden ändras 
(Jammet et al. 2015). Förändringen sker både från år till år och med stark 
säsongsmässig betoning (Jammet et al. 2015). Detta är en tänkbar förklaring till att 
ingen av de studier där uppskattning gjorts gällande mängden C i inlandsvatten har 
tagit med tösjöar i beräkningen. Dock nämner Tranvik et al. (2009) att sjöar av efemär 
karaktär tenderar att ha högre takt av sedimentation i jämförelse med en 
genomsnittlig sjö. För en mer precis estimering av hur mycket C som emitteras och 
sedimenterar i inlandsvatten bör frågan ställas om sjöar uppkomna ur tinande 
permafrost ska tas med i beräkningen. Sannolikt följer metanemissionen från tösjöar 
mönstret för övrig metanemission; att det inte är massan C som emitteras utan 
metanets högre växthusgaspotential som är betydande (Cole et al. 2007). Betraktat ur 
ett större sammanhang är nämligen den kvantitativa mängden C underordnad den 
effekt som den aktuella gasen har på klimatet. Sett över en hundraårsperiod har 
CH4 34 gånger så stor effekt på klimatet som CO2 (detta kallas global warming 
potential, GWP100; IPCC 2013). Enligt Cole et al. (2007) uppgår mängden CH4-C till 4 
% av det C som emitteras i form av CO2 från inlandsvatten. 

Förståelsen för inlandsvattnets roll i den terrestra kolcykeln är ett delmål mot att 
förstå den globala kolcykeln. Denna förståelse är nödvändig för att kunna få en 
ordentlig uppfattning om människans del i atmosfärens förhöjda halter av 
växthusgaser. Heltäckande kunskaper om den globala kolcykeln är en förutsättning 
för framtida beslutsfattande rörande emission av växthusgaser. 
 
 

4. Slutsats 
 
De resultat som framkommit i denna studie indikerar att 3,6 Pg C exporteras från 
terrestra system till inlandsvatten från land varje år. Av denna mängd C avgår 2,3 Pg 
C y-1 till atmosfären genom emission. Den absolut största delen av detta C emitteras 
genom CO2, och en betydligt mindre mängd i form av CH4. Dominerar gör emission 
från floder och sjöar, där 1,4 respektive 0,53 Pg C y-1 emitteras. För en mer precis 
uppskattning av detta värde krävs bättre global spridning och högre tillförlitlighet 
gällande mätningarna av emission. Vidare kan förbättring ske genom att data samlas 
in från små bäckar och små sjöar som tidigare försummats. 

Av den mängd C som når inlandsvatten lagras 0,15 Pg C i sedimenten varje år. 
Reservoarer (0,10 Pg C y-1) och sjöar (0,047 Pg C y-1) har identifierats som 
vattenansamlingar där sedimentation av betydande mängd sker. Även här finns 
förbättringsutrymme när det kommer till att estimera det aktuella värdet. Bland annat 
är små/efemära sjöar knapphändigt kartlagda. Vad sedimentationen i reservoarer 
beträffar är den data som finns tillgänglig inte heltäckande, vilket till stor del beror på 
senare års drastiska ökning av antalet reservoarer ämnade för elproduktion. 
Bristande uppskattning av sedimentation finns också för reservoarer i anslutning till 
jordbruk. 

1,1 Pg C y-1 exporteras till havet genom transport i floder och grundvatten, där 0,93 
Pg C y-1 exporteras i floder och 0,19 Pg C y-1 i grundvatten. Förbättringspotential finns 
framför allt gällande exporten av C i grundvatten där inget nytt värde presenterats 
sedan Cole et al. gjorde detta 2007. 
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Klart är att människan har påverkat den roll som inlandsvatten har i den terrestra 
kolcykeln. Detta har skett både indirekt genom människans påverkan av jorden som 
helhet och på ett mer direkt vis genom att göra konkreta förändringar i landskapet. Ett 
exempel på det senare är den omfattande konstruktionen av reservoarer. 

En vidare förståelse för inlandsvattnets roll i den terrestra kolcykeln är nödvändig 
för att förstå den totala kolcykeln. Med denna förståelse finns förutsättningar att 
kartlägga det antropogena bidraget till atmosfärens ökande andel växthusgaser. 

 
 

Tack 
 
Tack till Marcus Wallin för handledning och idé. 
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