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Ökad växthuseffekt har länge varit i fokus för dess inverkan på 
framtida klimat. Det är i huvudsak mänskliga utsläpp som är 
orsaken till ökade mängder växthusgaser i atmosfären och stora 
ansträngningar görs för att utsläppen på sikt ska minska. I 
klimatmodeller beskrivs växthusgasbalansen utifrån både mänsklig 
och naturlig påverkan. Förståelsen för naturlig påverkan har länge 
varit begränsad och mer forskning behövs inom området. Flera 
studier visar på att sötvattensystem (sjöar, vattendrag osv.) avger 
växthusgaser som koldioxid, CO2 och metan, CH4, i större 
proportioner än vad som tidigare varit känt.  
Denna studie syftade till att undersöka CO2 och CH4-flöden från 
Erssjön i Skogaryd, Västergötland (en typisk svensk skogssjö) och 
få förståelse för hur den omgivande skogen påverkar såväl flöden 
som turbulens (utbyteskoefficienter) över sjön. Dessa resultat skulle 
jämföras med tidigare studier från den betydligt större sjön 
Tämnaren i norra Uppland.
Resultaten visar på ett upptag av CO2 som en följd av fotosyntes 
hos skogen under dagtid, vilket leder till slutsatsen att omgivande 
skog påverkar växthusgasflödena. En ökning av både CO2 och CH4-
flöden över sjön var tydlig nattetid, vilket enligt tidigare studier beror 
på konvektion i vattnet (liknande resultat för Tämnaren). Ökningen 
är speciellt utmärkande för CH4-flöden, vilket tros bero på att 
konvektionen ökar omblandningen och därmed löser upp 
sedimenterat CH4 och inducerar fler CH4-bubblor. Det sistnämnda 
kan styrkas med denna studie eftersom svaga vindar (1-2 m/s) varit 
dominerande i nattmätningarna och därmed har vindpåverkan på 
flödena varit låg.  
Resultaten visade likt Tämnaren att omgivningen påverkar 
turbulensen över sjön. Turbulensen uppstår troligen till följd av 
friktion vid skogskanten snarare än inverkan från hela 
skogsomgivningen, då beräknade utbyteskoefficienter inte visade 
på några större skillnader i spridning när endast data från sjön fanns 
representerade. Sammanfattningsvis är det intressant att i 
vidarestudier göra turbulensmätningar runt sjön för att sedan 
undersöka eventuella samband med utbyteskoefficienter och 
växthusgasflöden.
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REFERAT	
	
Ökad växthuseffekt har länge varit i fokus för dess inverkan på framtida klimat. Det är 
i huvudsak mänskliga utsläpp som är orsaken till ökade mängder växthusgaser i 
atmosfären och stora ansträngningar görs för att utsläppen på sikt ska minska. I 
klimatmodeller beskrivs växthusgasbalansen utifrån både mänsklig och naturlig 
påverkan. Förståelsen för naturlig påverkan har länge varit begränsad och mer 
forskning behövs inom området. Flera studier visar på att sötvattensystem (sjöar, 
vattendrag osv.) avger växthusgaser som koldioxid, CO2 och metan, CH4, i större 
proportioner än vad som tidigare varit känt.  
Denna studie syftade till att undersöka CO2 och CH4-flöden från Erssjön i Skogaryd, 
Västergötland (en typisk svensk skogssjö) och få förståelse för hur den omgivande 
skogen påverkar såväl flöden som turbulens (utbyteskoefficienter) över sjön. Dessa 
resultat skulle jämföras med tidigare studier från den betydligt större sjön Tämnaren i 
norra Uppland.  
Resultaten visar på ett upptag av CO2 som en följd av fotosyntes hos skogen under 
dagtid, vilket leder till slutsatsen att omgivande skog påverkar växthusgasflödena. En 
ökning av både CO2 och CH4-flöden över sjön var tydlig nattetid, vilket enligt tidigare 
studier beror på konvektion i vattnet (liknande resultat för Tämnaren). Ökningen är 
speciellt utmärkande för CH4-flöden, vilket tros bero på att konvektionen ökar 
omblandningen och därmed löser upp sedimenterat CH4 och inducerar fler CH4-
bubblor. Det sistnämnda kan styrkas med denna studie eftersom svaga vindar (1-2 
m/s) varit dominerande i nattmätningarna och därmed har vindpåverkan på flödena 
varit låg.  
Resultaten visade likt Tämnaren att omgivningen påverkar turbulensen över sjön. 
Turbulensen uppstår troligen till följd av friktion vid skogskanten snarare än inverkan 
från hela skogsomgivningen, då beräknade utbyteskoefficienter inte visade på några 
större skillnader i spridning när endast data från sjön fanns representerade. 
Sammanfattningsvis är det intressant att i vidarestudier göra turbulensmätningar runt 
sjön för att sedan undersöka eventuella samband med utbyteskoefficienter och 
växthusgasflöden. 
 
Nyckelord: Koldioxid, Metan, Turbulens, Utbyteskoefficient 
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ANALYSIS OF GREENHOUSE GAS FLUXES AND IMPACTS 
FROM SURROUNDINGS ON TURBULENCE ABOVE A 
SMALL SWEDISH LAKE 
 
 
ABSTRACT 
 
Increasing amounts greenhouse gases and its impacts on future climate has been in 
focus quite some time. The increase is mainly due human sources, and hugh efforts 
to decrease the emissions are made continuously. Climate models describe the 
greenhouse gas balance including both human and natural sources. In contrast to 
human sources, knowledge about natural sources is limited and requires further 
investigations. Recent studies show that greenhouse gases, such as Carbon dioxid, 
CO2, and methane, CH4, are emitted from freshwater systems (lakes, rivers etc.) in 
much larger proportions than what has been estimated earlier.  
The purpose of this study was to analyze CO2 and CH4 fluxes from a small lake with 
forest surroundings in southwestern Sweden, and also investigate if the forest affects 
both fluxes and turbulence (exchange coefficients) above the lake. The results from 
this study were to be compared with studies of a much larger lake (in eastern 
Sweden) but with similar surroundings.  
Results from the present study show an uptake of CO2 due to photosynthesis in the 
forest during daytime, leading to the conclusion that the surrounding forest affects the 
greenhouse gas fluxes.  
Both CO2 and CH4 fluxes increased above the lake during nighttime. According to 
similar studies (e.g. the larger lake in eastern Sweden), increased nighttime fluxes is 
an effect of increased convection in the water. The diurnal differences is most 
distinctive for CH4 fluxes. As suggested in earlier studies, the convection increases 
mixing in the water, dissoliving sedimented CH4 and inducing ebullition. In this study, 
low windspeed (1-2 m/s) dominated the nighttime measurements suggesting that 
ebullition is the main source of increased CH4 fluxes since wind-effects on the fluxes 
were low.  
Like the larger lake in eastern Sweden, results in this study indicate that the 
surroundings affect the turbulence above the lake. A large distribution in the 
calculated exchange coefficients that doesn’t decrease when only data above the 
lake is represented, suggests that turbulence above the lake is induced by friction at 
the forest edge, rather than the whole forest surroundings. Additional turbulence 
measurements around the lake for comparing with exchange coefficients and 
greenhouse gas fluxes could be of interest for future studies.  
 
Keywords: Carbon dioxid, Methane, Turbulence, Exchange coefficients 
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1. INLEDNING 
 
 
Ökad växthuseffekt och dess inverkan på klimatet har länge varit i fokus för framtida 
klimatscenarion. Mänsklig påverkan är i huvudsak orsaken till ökade utsläpp av 
växthusgaser (Ciais m.fl. 2013). Detta gäller främst koldioxid (CO2), men också 
metan (CH4). Utsläpp av CH4 är betydligt mindre jämfört med CO2 men studier har 
visat att CH4 är en mer potent växthusgas och bidrar därför också till global 
uppvärmning (Ciais m.fl. 2013). Förutom mänsklig påverkan förekommer också 
naturlig påverkan. Förståelsen för naturlig påverkan har visat sig ha stora brister och 
mer forskning behövs inom området.  
Flera forskningsprojekt har på senare år visat att sjöar och övriga vattentäkters 
inflytande på kolcykeln är av större betydelse än vad man tidigare trott. I modeller 
betraktats landmassor inklusive dess vattentäkter som kolsänkor och därmed sänkor 
för växthusgaser som CO2 och CH4 (Cole m.fl. 2007; Åberg, 2009; Bastviken m.fl. 
2011). Stora ansträngningar görs för att minska mänskliga utsläpp för att anpassa 
oss till klimatförändringar. Dessa ansträngningar bygger till stor del på resultat från 
klimatmodeller som i sin tur bygger på både mänsklig och naturlig påverkan. Flera 
studier har pekat på att en revidering av dessa modeller varit nödvändig, då flöden av 
växthusgaserna CO2 och CH4 ur sjöar och vattendrag till atmosfären är så pass stora 
att växthusgasbalansen påverkas på global nivå (Cole m.fl. 2007; Bastviken m.fl. 
2011). Enligt Cole m.fl. (2007) avger sjöar och vattendrag uppskattningsvis 1.9	 /
å  i form av CO2 vilket nu inkluderats i IPCC AR5 (Ciais m.fl. 2013). Nya studier 
pekar på att detta värde kan vara underskattat. Enligt Raymond m.fl. (2013) 
uppskattas flödet av CO2 från sjöar och vattendrag bidra till 2.1	 /å , men att 
fortsatta studier är nödvändiga för ökad kunskap om källor till CO2 ur 
sötvattensystem.  
   
Denna studie syftar till att analysera flöden av CO2 och CH4 från Erssjön i Skogaryd, 
Västergötland och hur dessa, samt turbulensen över sjön påverkas av omgivningen.  
Detta görs i enhet med liknande analyser av sjön Tämnaren i norra Uppland gjorda 
av Podgrajsek m.fl. (2013) och Sahlée m.fl. (2014). Resultatet av mätningarna i 
Podgrajsek m.fl. (2013) visar att både flöden och koncentrationer av CO2 och CH4 
följer dygncykler med toppar nattetid. Enligt Podgrajsek m.fl. (2013) beror detta p.g.a. 
ökad konvektion i vattnet, vilket främst sker under natten. Resultatet i Sahlée m.fl. 
(2014) visar på att omgivningen påverkar turbulensen över en sjö, vilket förstärker 
vikten av ökad förståelse för hur t.ex. omgivande skog även påverkar flöden och 
koncentrationer av växthusgaser som CO2 och CH4. Tämnaren och Erssjön har 
liknande omgivning främst bestående av skog, men den ena är avsevärt större än 
den andra (38 km2 resp. 0.65 km2). Erssjön är till storleken mer typisk för en svensk 
skogssjö och därmed intressant ur ett generellt perspektiv. Förutom att jämföra 
resultat med Tämnaren undersöks vilka eventuella svårigheter som uppstår vid 
mätningar på små sjöar och vilka kompletteringar som behövs för att förbättra dessa. 
 
Denna studie ingår i LAGGE-projektet (Landscape Greenhouse Gas Exchange), ett 
samarbete mellan flera universitet som syftar till just ökad förståelse och kartläggning 
för svenska skogssjöars och övriga vattentäkters inflytande på kolcykeln (Göteborgs 
Universitet 2011).
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2. TEORI 
 
	

2.1 Eddy Covariance, (EC) - Teori 
 
EC-teori bygger på att turbulens består av virvlar i olika storlekar och att dessa 
påverkar huruvida massa eller energi transporteras uppåt eller nedåt i luftrummet 
(Aubinet m.fl. 2012). I atmosfären förekommer både turbulenta och laminära flöden, 
men i marknära skikt görs antagandet att endast turbulenta flöden råder och flödet  
kan då beskrivas som 
 

								 1  
 
där  är luftens densitet,   är den vertikala vindkomponenten och   är 

blandningsförhållandet för en substans c (med densitet ) i luft (Aubinet m.fl. 2012; 
Burba och Anderson 2010). Med Reynolds medelvärdesbildning skrivs sedan flödet 
om till 
 

̅ 	⇒							 
 

	 	 	 ̅ 	 	 ̅ ̅ ̅ 								 2  
 
Medelvärdet av avvikelsen från medelvärdet är noll vilket leder till att ekvation (2)  
kan förenklas till:  
 
 

	 									 3  
 
 
Vidare görs två antaganden: Det första är att fluktuationer i luftens densitet antas 
försumbara, dvs. 0. Detta eliminerar de tre sista termerna i ekv. (3). Det andra 
antagandet är att medelvärdet av vertikala flöden är försumbara för horisontell och 
homogen terräng, dvs. 0, vilket leder till att den första termen i ekv. (3) 
elimineras (Aubinet m.fl. 2012). 
Det som nu återstår är turbulent vertikal transport. 
 

	 								 4  
 
 
För att i praktiken kunna mäta flödet görs också antagandet att   så att 
 

									 5  
 
där  är flödet (densitetsflödet) av en viss substans c, t.ex. CO2 eller CH4 (Aubinet 
m.fl. 2012). Mätinstrumenten Li-7500 och Li-7700 mäter densitet,  respektive 

, medan en sonic anemometer mäter vertikalvinden w (se sektion 3.1). Genom 
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att ta fram varianserna ,  och ′ kan sedan  beräknas.  återges i detta fall 
som halvtimmesmedelvärden i  ⋅ 	].  
 
Det är viktigt att placera EC-instrumenten så att uppmätta data blir så representativa 
som möjligt för analysen. Data som fångas i EC-mätningarna beror på från vilket håll 
det blåser och kan ha sin källa flera hundra meter från mätstationen. Det så kallade 
”täckningsområdet”, dvs. det mätinstrumenten ”ser”, varierar i storlek främst 
beroende på placering i höjdled, men också på bl.a. stabilitet och friktionshastighet 
(Aubinet m.fl. 2012; Burba och Anderson 2010).  
 
 
 

2.2 Atmosfärisk stabilitet och Utbyteskoefficienter - Teori 
	
Stabilitet kan definieras på olika sätt, bl.a. Richardsons tal eller z/L. I denna studie 
används z/L för att beräkna stabilitet, där z är mäthöjden för EC-instrumenten och L 
är Monin-Okubhovs längd.  
 

	 ∗ 	

⋅ 	
								 6  

 

där ∗

/
 är friktionshastighet [m/s], 	[K] är medeltemperatur, 

 är von Karmans konstant, g är gravitationsacceleration och 	  är det 

kinematiska värmeflödet vid ytan. I detta fall används halvtimmesmedelvärden för 
uppmätt temperatur och kinematiskt värmeflöde. 
 
 
Friktionshastigheten ∗ samt kinematiska värmeflödet  	  och avdunstningen 	  
är alla matematiskt sett kovarianser. De två sista parametrarna är viktiga vid 
korrektion av densitetsflöden för CO2 och CH4. För att undersöka om skogen i 
omgivningen påverkar turbulensen, som i sin tur påverkar dessa tre parametrar 
(Sahlée m.fl. 2014) beräknas luftmotståndskoefficienten CD, Stantonnumret CH och 
Daltonnumret CE, vilka är utbyteskoefficienter och definieras:   
 

∗ 								 7 	 

 

								 8  

 

								 9  

 
 
där  är vindhastigheten på 10 meters höjd (uppräknat med logaritmiska vindlagen 
från 6,8 till 10 meter),  är skillnaden mellan vattenytans temperatur och luftens 
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temperatur och  är skillnaden mellan specifik fuktighet vid vattenytan och i 
luften.  

 

3. METOD 
	
	
För att mäta flöden av CO2 och CH4 används i huvudsak två metoder. Den ena 
metoden är att använda en flytande kammare, FC (Floating Chamber). Kammaren 
liknar en upp och nedvänd balja av plast och plexiglas. Mätning av gaskoncentration i 
kammaren görs i början och i slutet av en bestämd mätperiod. Se t.ex. Bastviken 
m.fl. 2004 för en mer detaljerad beskrivning. FC är en relativt billig metod men 
mätningarna är begränsade till små ytor och diskontinuitet kan leda till att 
flödestoppar inte registreras (Podgrajsek m.fl. 2013). I denna studie används Eddy 
Covariance-metoden (EC), vilket kräver betydligt dyrare och noggrannare instrument, 
men täcker desto större ytor för mätningarna som dessutom kan göras kontinuerligt. 
EC har använts och gett goda resultat i flera studier för växthusgaser över sjöar och 
dammar, bl.a. Jansson m.fl. (2008), Eugster m.fl. (2011), Schubert m.fl. (2012) och 
Podgrajsek m.fl. (2013). 
	

3.1 Mätinstrument 
 
Vid EC-mätning av densitet hos CO2 och CH4 användes två typer av öppna gas-
analysatorer, LI-COR Li-7500 (LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA) för CO2 och LI-COR 
Li-7700 (LI-COR Inc., Lincoln, NE, USA) för CH4. Vindkomponenter i tre dimensioner 
mättes med en sonic anemometer (WindMaster, Gill Instruments, Lymington, UK). 
Dessa tre mätinstrument finns med på bilden i fig. 1. Mätningarna gjordes cirka 3 
meter ovanför vattenytan (vattennivån varierar något) och flödesdata korrigerades 
sedan med Webb-korrektion enligt Webb m.fl. (1980). Mätinstrumenten mäter 
densitet utan att ta hänsyn till luftfuktighet, temperatur och tryck. Dessa parametrar 
har inverkan på densiteten, vilket står till grund för Webb-korrektionen som beskrivs i 
ekvation(10) och ekvation (11). Den andra och tredje termen i korrektionen adderas 
till de uppmätta flödena. Eftersom Li-7700 mäter CH4-densitet med en laserstråle 
vars form påverkas av variationer i lufttryck och temperatur (spektroskopiska effekter) 
är spektral korrektion nödvändig för CH4-flöden (Mcdermitt m.fl. 2011). Den spektrala 
korrektionen läggs till i en modifiering av Webb-korrektionen som ges i ekvation (11). 
 

, , ä
1

1
1

																															 10  

 

, ⋅ , ä ⋅
1

⋅ 1
1

						 11  

 
där , är densitet för CO2 respektive CH4,  är densiteten för vattenånga,	  
är densitetsflödet för vattenånga och 0,62198. A, B och C i ekvation (11) står för 
den spektrala korrektionen för Li-7700.  
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
	

5.1 EC-mätningar och täckningsområde 
	
Att göra EC-mätningar på sjöar har många fördelar. Täckningsytan sträcker sig flera 
hundra meter från mätstationen och de kontinuerliga mätningarna gör att olika former 
av flöden kan detekteras. För små sjöar som Erssjön vittnar kartan i fig. 2 om en 
svårighet med EC-mätningarna. Om endast data från sjön är av intresse blir 
spännvidden på mätningsområdet väldigt snävt. Detta kräver i sin tur gynnsamma 
vindförhållanden under längre perioder. Just Erssjön, som ligger i sydväst-nordostlig 
riktning (220°) med mätstationen placerad i den nordöstra änden, har bra 
förutsättningar för att vindförhållandena ska vara gynnsamma. Till en början valde vi 
vindriktningsintervallet 200-260°, baserat på resultatet i fig. 1 och kartan i fig. 2. På 
grund av våra mätningar och främst resultaten i fig. 5a (effekter av fotosyntes) och 
fig. 6b (stora CH4-flöden från sjön nattetid), fick vi göra vindriktningsintervallet något 
snävare, 210-240°. Vindförhållandena var dock gynnsamma under mätperioden då 
störst andel hamnade i intervallet 220-240° vilket enligt fig. 2 är rakt över sjön. En 
annan svårighet med EC-mätningar är att få ett representativt täckningsområde (eng. 
footprint). Täckningsområdet beror av både mäthöjd, stabilitet och friktionshastighet 
(Aubinet m.fl. 2012) och det kan vara svårt att beräkna exakt vilket område man får 
för t.ex. en viss stabilitet. Ytterligare en nackdel är att spatiala skillnader uteblir. Ett 
exempel är variationer beroende på vattendjup som sällan blir representerade 
eftersom mätinstrumenten oftast är placerade på land (Eugster m.fl. 2011). Enligt 
Eugster m.fl. (2011) skulle problemet kunna lösas genom att sätta upp 
mätinstrumenten på en flotte ute på sjön, placerad så att eventuella variationer 
beroende på t.ex. vattendjup kan detekteras i mätningarna. Eftersom Erssjön är liten 
och smal kan svårigheter att få ett representativt täckningsområde uppstå, vilket gör 
att denna typ av åtgärd i det här fallet inte är optimal. En annan möjlighet är att 
kombinera EC-mätningarna med FC-mätningar, men detta kräver i sin tur mänsklig 
närvaro och kan därför inte göras kontinuerligt. 
 

5.2 Koncentrationer och flöden av CO2 och CH4 
 
Ökningen av koncentrationer CO2 och CH4 nattetid syns tydligt i dygnsvariationerna 
(se fig. 7b och fig. 8b). Koncentrationsvariationen över dygnet syntes tydligast för 
CO2 (se fig. 8b), medan det var mer varierande, dock med en nedåtgående trend 
dagtid för CH4 (se fig. 7b).  
 
Analogt med koncentrationerna hade även CO2 och CH4-flödena sitt maximum 
nattetid (se fig. 7a och fig. 8a). Resultatet överensstämmer också med tidigare 
resultat från Tämnaren presenterat i Podgrajsek m.fl. (2013). 
Under dagtid var CH4-flödena över sjön i huvudsak låga och spridningen i data beror 
till stor del på brus hos mätinstrumentet Li-7700, vilket tidigare visats i Sahlée m.fl. 
(2014). Den nattliga aktiviteten i både CO2 och CH4-flöden beror främst på 
konvektion i vattnet, vilket diskuterats och föreslagits i tidigare studier, bl.a. 
Podgrajsek m.fl. (2013), Rutgersson m.fl. (2011) och Sahlée m.fl. (2014). När 
vattentemperaturen är högre än lufttemperaturen ger värmeförlusten en instabil 
skiktning i vattnet (Sahlée m.fl. 2014), vilket sätter igång konvektionen. Exempelvis 
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rådde det övervägande upptag av CO2 dagtid och det motsatta nattetid (se fig. 10) 
för de lägsta vindhastigheterna (1-2 m/s).  
Ökningen nattetid i just CH4-flöden beror enligt förslag från Podgrajsek m.fl. (2013) 
på tre olika mekanismer. Den första är att konvektionen i vattnet bidrar till ökade 
diffusiva CH4-flöden. Den andra är att konvektionen i vattnet ökar mängden CH4-
bubblor och den tredje mekanismen är att konvektionen bidrar ökad omblandning så 
att CH4 i sedimentet och frigörs. Tidigare studier, bl.a. Schubert m.fl. (2012) och 
Bastviken m.fl. (2011), visar på att dessa bubblor från sedimentet generellt den 
viktigaste källan till CH4-flöden. Vi hävdar att detta kan styrkas av resultatet i denna 
studie (se fig. 9), eftersom uppmätta CH4-flöden nattetid främst representeras av 
data för låga vindhastigheter (1-2 m/s). Vid låga vindhastigheter påverkar inte vinden 
flödena i särskilt stor utsträckning. Då det även är mest troligt att relativt grunda delar 
av sjön är representerade i täckningsområdet, argumenterar vi för att de höga CH4-
flödena nattetid till största del beror på konvektion. Mängden nattdata för CH4 vid 
högre vindhastigheter var dock mycket begränsad (vilket bidragit till boxarnas 
utseende i fig. 9). Detta medför att det är svårt att avgöra hur CH4-flöden beter sig för 
högre vindhastigheter nattetid vilket är av högsta intresse. Vår slutsats är att det i 
framtida studier behövs en betydligt längre mätperiod för att fånga in dessa data.  
 

5.3 Utbyteskoefficienter och turbulens 
 
Analysen av utbyteskoefficienterna CH, CE och CD som funktion av stabilitet (z/L) och 
vindhastighet (m/s) visar att dessa påverkas främst av själva sjön (se fig. 11-13). 
Ingen större skillnad kunde detekteras när även inverkan från skogen fanns 
representerad i indata, endast datamängden minskade. I resultaten för Tämnaren i 
Sahlée m.fl. (2014) finns däremot två utmärkande skillnader jämfört med Erssjön. 
Den första är att vid Erssjön råder i huvudsak neutrala eller nära neutrala 
förhållanden, dvs. z/L≈0, medan det vid Tämnaren varierar i större utsträckning. Det 
andra är att spridningen hos utbyteskoefficienterna, speciellt 
luftmotståndskoefficienten CD, är betydligt större för Erssjön än för Tämnaren, med 
störst spridning vid nära z/L=0 och låga vindhastigheter nära 1 m/s. Medelvärdet för 
CD (se fig.11b-13b) vid Erssjön visar ett större medelvärde än motsvarande för 
Tämnaren medan medelvärdet för Daltonnumret CE, och Stantonnumret CH inte 
skiljer sig i särskilt stor uträckning (Sahlée m.fl. 2014). Skillnaden i CD är tydligast vid 
jämförelse av fig. 13b och Sahlée m.fl. (2014). Enligt Sahlée m.fl. (2014) bidrog 
omgivningen (som tidigare nämnts) till turbulens över Tämnaren. Resultatet i denna 
studie pekar på att samma sak gäller för Erssjön då liknande resultat erhållits. 
Spridningsstorleken i CD indikerar dock på större turbulenspåverkan än vid 
Tämnaren. Detta skulle kunna bero på att turbulens som uppstår till följd av friktion 
vid skogskanten ger stor inverkan eftersom sjön är liten. Förslagsvis är det därför 
lämpligt att i vidarestudier göra turbulensmätningar vid skogskanterna runtom sjön för 
att förstå hur mycket turbulens som uppstår och undersöka eventuella samband med 
utbyteskoefficienterna och växthusgasflödena från sjön.     
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5.4 Sammanfattning av slutsatser 
	

 Negativa CO2-flöden i vindriktningarna 240-260° indikerar upptag av CO2 
vilket är en effekt av fotosyntes, eftersom skogen är nära i dessa 
vindriktningar. Avsevärt högre CH4-flöden i vindriktningarna 210-230° nattetid 
är en indikation på att dessa vindriktningar definitivt representeras av sjön, 
eftersom tidigare studier visat att CH4-flöden är störst på natten (Podgrajsek 
m.fl. 2013). Detta ledde till att endast vindriktningarna 210-240° var 
representativa för övriga resultat. 
 

 Ökningen i CO2 och CH4-flöden nattetid beror främst på konvektion i vattnet. 
Detta kunde styrkas av att det i stort sett råder låga vindhastigheter i 
nattmätningarna och vindens bidrag till ökade flöden blev näst intill obefintlig. 
 

 Utbyteskoefficienterna CD, CE och CH indikerar på att omgivningen påverkar 
turbulensen över sjön, likt resultatet i Sahlée m.fl. (2014). Vid neutrala 
förhållanden och låga vindhastigheter var spridningen i utbyteskoefficienterna 
stor (främst luftmotståndskoefficienten CD). Spridningen minskade inte när 
vindriktningar från omgivande skog inte fanns representerade. Slutsatsen är 
att den stora spridningen kan bero på turbulens som uppstår till följd av friktion 
vid skogskanten och som även ger påverkan vid vindriktningar som borde 
representera endast sjön. 
 

 Eftersom friktion vid skogskanten verkar ge upphov till turbulens blir ett förslag 
för vidarestudier att göra turbulensmätningar runt sjön. Detta kan leda till 
väsentlig information om hur mycket turbulens som uppstår för att sedan 
undersöka eventuella samband med utbyteskoefficienter och 
växthusgasflöden.  

 
     

	
	

 
 
 
 
 
 

 
	
	

	
	



	 26

6. REFERENSER  
 

Aubinet, M., T. Vesala, and D Papalde. 2012. EDDY COVARIANCE. Springer, 438 
pp. 

Bastviken, David, Jonathan Cole, Michael Pace, and Lars Tranvik. 2004. “Methane 
Emissions from Lakes: Dependence of Lake Characteristics, Two Regional 
Assessments, and a Global Estimate.” Global Biogeochemical Cycles 18(4): 
n/a–n/a.  

Bastviken, David, Lars Tranvik, J Downing, John A Crill, Patrick M, and Alex Enrich-
prast. 2011. “The Continental Carbon Sink.” Science 331: 50. 

Burba, G., and D. Anderson. 2010. A Brief Practical Guide to Eddy Covariance Flux 
Measurements. LI-COR Biosciences. 

Ciais, P., C. Sabine, G. Bala, L. Bopp, V. Brovkin, J. Canadell, A. Chhabra, R. 
DeFries, J. Galloway, M. Heimann, C. Jones, C. Le Quéré, R.B. Myneni, S. Piao, 
and 2013: P. Thornton. 2013. Carbon and Other Biogeochemical Cycles. In: 
Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. 
Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge 
University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA   

Cole, J. J., Y. T. Prairie, N. F. Caraco, W. H. McDowell, L. J. Tranvik, R. G. Striegl, C. 
M. Duarte, P. Kortelainen, J. a. Downing, J. J. Middelburg, and J. Melack. 2007. 
“Plumbing the Global Carbon Cycle: Integrating Inland Waters into the Terrestrial 
Carbon Budget.” Ecosystems 10(1): 172–85.  

Eugster, W., S. Sobek, and T. DelSontro. 2011. “Eddy Covariance Flux 
Measurements Confirm Extreme CH4 Emissions from a Swiss Hydropower 
Reservoir and Resolve Their Short-Term Variability.” Biogeosciences 
Discussions 8(3): 5019–55.  

Jansson, M., a. Lindroth, a. Jonsson, and J. Åberg. 2008. “Flux between an 
Unproductive Lake and the Atmosphere in Northern Sweden.” Journal of 
Geophysical Research 113(G4): G04006.  

Mcdermitt, D, G Burba, L Xu T Anderson, A Komissarov B Riensche, J Schedlbauer 
G Starr, D Zona W Oechel, and S Oberbauer S Hastings. 2011. “A New Low-
Power , Open-Path Instrument for Measuring Methane Flux by Eddy 
Covariance.” 391–405. 

Podgrajsek, Eva. 2013. Boundary-Layer Meteorology “Measurements of Lake 
Greenhouse Gas Fluxes from a Swedish Lake with Two Measuring Techniques.” 
Uppsala Universitet. 



	 27

Raymond, Peter a, Jens Hartmann, Ronny Lauerwald, Sebastian Sobek, Cory 
McDonald, Mark Hoover, David Butman, Robert Striegl, Emilio Mayorga, 
Christoph Humborg, Pirkko Kortelainen, Hans Dürr, Michel Meybeck, Philippe 
Ciais, and Peter Guth. 2013. “Global Carbon Dioxide Emissions from Inland 
Waters.” Nature 503(7476): 355–59.  

Rutgersson, A., E. Sahlée, and A. Smedman. 2011. “Oceanic Convective Mixing and 
the Impact on Air-Sea Gas Transfer Velocity.” Geophysical Research Letters 
38(2): n/a–n/a. 

Sahlée, E., A. Rutgersson, E. Podgrajsek, and H. Bergström. 2014. “Influence from 
Surrounding Land on the Turbulence Measurements Above a Lake.” Boundary-
Layer Meteorology.  

Sahlée, E., A. Smedman, A Rutgersson, and U. Högström. 2008. “Spectra of CO2 
and Humidity in the Marine Atmospheric Surface Layer.” Boundary-Layer 
Meteorology, 126: 279–95. 

Schubert, Carsten J, Torsten Diem, and Werner Eugster. 2012. “Methane Emissions 
from a Small Wind Shielded Lake Determined by Eddy Covariance, Flux 
Chambers, Anchored Funnels, and Boundary Model Calculations: A 
Comparison.” Environmental science & technology 46(8): 4515–22.  

Universitet, Göteborgs. 2011. “Landscape Greenhouse Gas Exchange (LAGGE) - 
Integration of Terrestrial and Freshwater Sources and Sinks.” 
http://www.bioenv.gu.se/forskning/forskningsomrade. 

Webb, E. K., G. I. Pearman, and R. Leuning. 1980. “Correction of Flux Measurments 
for Denisty Effects due to Heat and Water Vapou Transfer.” CISRO Division of 
Atmospheric Physics, Victoria, Australia. Department of Land Resource Science, 
University of Guelph, ON, Canada. 

Åberg, Jan. 2009. “Production and Emission of CO 2 in Two Unproductive Lakes in 
Northern Sweden.” Umeå Universitet. 

 

 

 

	
	





Tidigare utgivna publikationer i serien ISSN 1650-6553 
 
Nr 1 Geomorphological mapping and hazard assessment of alpine areas in  
Vorarlberg, Austria, Marcus Gustavsson 
 
Nr 2 Verification of the Turbulence Index used at SMHI, Stefan Bergman 
 
Nr 3 Forecasting the next day’s maximum and minimum temperature in Vancouver, 
Canada by using artificial neural network models, Magnus Nilsson 
 

 Nr 4 The tectonic history of the Skyttorp-Vattholma fault zone, south-central Sweden, 
Anna Victoria Engström 
 
Nr 5 Investigation on Surface energy fluxes and their relationship to synoptic weather 
patterns on Storglaciären, northern Sweden, Yvonne Kramer 
 
 
    
Nr 270 Environmental and Climate Change During Holocenein Hjaltadalur, 
Skagafjördur,North Iceland -Peat core analysis and pollen identification.             
Jenny N. Johansson, November 2013   

Nr 271 Reprocessing of 2D Reflection Seismic Marine Data and Investigation into the 
AVO behavior of Cambrian Sandstones, Southern Baltic Sea, Sweden             
Mahboubeh Montazeri, December 2013    
 
Nr 272 Afrikas klimat med fokus på Västafrika,  Eric Sönnert, January 2014 
 
Nr 273 Shear-Wave Splitting Observed in Local Earthquake Data on the Reykjanes 
Peninsula, SW Iceland. Darina Buhcheva, February 2014  
 
Nr 274 Unravelling Temporal Geochemical Changes in the Miocene Mogan and Fataga 
group ignimbrite succession on Gran Canaria, Canary Islands, Spain. Peter A. Nicholls, 
February 2014  
 
Nr 275 Time Lapse VSP Monitoring of Small scale Injected CO2 in the Frio Formation, 
Texas, USA. Ershad Gholamrezaie, February 2014  
 
Nr 276 A 2D Electrical Resistivity Survey of Palsas in Tavvavuoma, sub-arctic Sweden. 
Per Marklund, Mars 2014  

Nr 277 Metamorphic Evolution of the Middle Seve Nappe in the Snasahögarna area, 
Scandinavian Caledonides. Åke Rosén, Mars 2014  
 

Nr 278 Analogue Modelling of Ductile Deformation at Competent Lenses in 
Grängesberg, Bergslagen, Sweden. Sara Eklöf, Mars 2014  
 

Nr 279 Stable Isotope Systematics of Skarn-hosted REE-silicate - Magnetite 
Mineralisations in Central Bergslagen, Sweden. Fredrik Sahlström, Mars 2014  



 
 
 

 
 

 
          
 

 

 

 

 

 

 

 

 




