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Växthusgasflöden från en tempererad myr: en jämförelse mellan eddy 
covariance- och flux-gradientmetoden  

Kol har lagrats is torvmarker i tusentals år och idag innehåller torvmarkerna ca en tredjedel av 
all markkol på jorden. Det råder stor osäkerhet hur torvmarker kommer att reagera på 
klimatförändringar. Detta beror på att de kalla, blöta och syrefattiga förhållandena leder till 
motsatta effekter för global uppvärmning; dels lagras koldioxid eftersom fotosyntesen är 
större än respirationen (kylande effekt) och dels släpper torvmarker ut den starka 
växthusgasen metan (värmande effekt). Därför är det viktigt att noggrant kunna mäta flöden 
av koldioxid och metan för att förstå de underliggande processerna och därmed kunna 
implementera dem i globala klimatmodeller. 
 
I denna studie jämförs den vanligare metoden eddy covariance (EC) med en mindre använd 
metod, flux-gradient (FG), för att utvärdera möjligheten att använda FG för att beräkna 
metanflöden. Experimentet utfördes på en myr i södra Sverige, Fäjemyr, under februari-
november 2015. Bägge metoderna användes för att beräkna koldioxidflöden, medan enbart 
FG-metoden användes för att beräkna metanflöden. Antagandet att transport av skalärer (t.ex. 
koldioxid och metan) sker likvärdigt genom turbulenta rörelser i atmosfären möjliggjorde 
sedan utvärdering av FG-metodens användningsbarhet för mätningar av metanflöden.  
 
Generellt sett överensstämde koldioxidflödena väl mellan metoderna. Bäst överensstämmelse 
fanns under dagtid då flödena var höga (t.ex. sommardagar) och sämst överensstämmelse 
fanns under nätter och under perioder med låga flöden (t.ex. vinter och tidig vår). Eftersom 
överensstämmelsen var tillfredsställande ansågs metanflödena från FG-metoden också vara 
pålitliga. Dessutom överensstämde förhållanden mellan metanflöden och temperatur 
respektive grundvattennivån med de förhållanden som andra studier funnit med hjälp av andra 
mätmetoder.    
 
Totala flöden av metan under experimentet uppskattades till 6.8 g C m-2. Jämfört med andra 
studier av metanflöden från torvmarker placerar detta Fäjemyr i mitten av spannet. Å andra 
sidan är metanflödet betydligt högre än vad som uppskattats av en tidigare studie på Fäjemyr 
under ett extremt torrt år, vilket påvisar hydrologins betydelse för torvmarkers kolbudget.   
 
Sammanfattningsvis är FG-metoden ett bra alternativ till EC-metoden för torvmarker och 
metoden är särskilt användbar för mätningar av metan eftersom mätningarna är mest pålitliga 
under sommaren då majoriteten av metanflödena sker.   
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