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Sammanfattning 
Metan är en viktig växthusgas vars halt ökar i atmosfären. Dess naturliga källor är 
dåligt undersökta och det är av stort nationellt och internationellt intresse att 
kartlägga dessa. Vattendrag är oftast övermättade med avseende på metangas och 
fungerar då som en källa för metanflöden från vattendraget till atmosfären. I 
denna undersökning har ett vattendrag, Storån i Söderköpings kommun, 
undersökts vid sammanlagt 22 tillfällen under perioden mars – april 2004. 
Metanet samlades in i flytkammare som var utplacerade mitt i ån under olika 
långa provtagningsperioder. Det gjordes både dygnsmätningar och 
veckomätningar, dessutom mättes metanflödet vid olika tillfällen under dygnet. 
Det kunde konstateras att Storån var övermättad på metan och att det fanns 
metanflöden till atmosfären under alla provtagningarna. Vattendrag kan alltså vara 
en potentiell källa till atmosfäriskt metan. Under den tid studien pågick kunde inte 
någon variation i metanflöden över tid fastläggas. 

 

1 Bakgrund 

1.1 Växthuseffekten 
Från 1800-talet och framåt har halten av de så kallade växthusgaserna i 
atmosfären ökat allt snabbare (Kasimir-Klemedtsson m.fl., 2000). Den 
temperaturhöjande effekt som växthusgaskoncentrationen i atmosfären har kallas 
populärt för ”växthuseffekten”. Växthuseffekten är delvis naturlig då många gaser 
i atmosfären absorberar den långvågiga utgående värmestrålningen, men genom 
antropogen påverkan har ökningstakten påskyndats (IPCC, 2001). En ökad 
användning av fossila bränslen såsom olja och kol är en viktig orsak till ökningen 
(Kasimir-Klemedtsson m.fl., 2000). Det är av stort nationellt och internationellt 
intresse att både naturliga och antropogena källor för växthusgaser kartläggs för 
att få en helhetsbild av de faktorer som påverkar klimatförändringen. Denna 
helhetsbild är viktig inte minst då nya klimatmodeller utvecklas. 

1.2 Metan 
Metan är den mest betydelsefulla organiska växthusgasen på grund av att dess 
långa uppehållstid påverkar kemiska processer både i troposfären och i 
atmosfären. Metankoncentrationen ökar för närvarande i atmosfären, 
koncentrationen har mer än fördubblats sedan förindustriell tid (Wuebbles & 
Hayhoe, 2002). Det är en snabbare ökningstakt än för koldioxid. Varje molekyl av 
metan i atmosfären har en potential som är 24 gånger starkare än varje molekyl av 
koldioxid att påverka växthuseffekten. (Wuebbles & Hayhoe, 2002). Metanet som 
finns i atmosfären härrör från olika källor, både naturliga och antropogena. Det 
som alla källorna har gemensamt är att de är förknippade med biologisk aktivitet. 
Den biologiska produktionen av metan utförs av en grupp anaeroba bakterier som 
med ett gemensamt namn kallas metanogener. Den process där metan bildas heter 
metanogenes och sker i huvudsak i anoxiska miljöer, i syrefria sediment, i 
magsäck och tarmar hos djur, i geotermiska källor och i avfallsdeponier (Madigan 
m.fl., 2000). Drygt hälften av det metan som tillförs atmosfären bedöms ha 
antropogent ursprung (Bogren m.fl., 1998).  
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1.3 Metan från vattendrag 
Vattendrag och andra akvatiska ekosystem fungerar som kanaler för utbytet av 
metangas mellan terrestra ekosystem och atmosfären (Kling m.fl., 1991). 
Därigenom kan metan som producerats i marken följa med markvattnet till 
vattendrag och därifrån avges till atmosfären. Dessutom emitteras även metan som 
producerats i vattendragets sediment. Om sedimenten som finns i vattendraget är 
syrefritt så finns metanproducerande bakterier där, dessa bryter ned organiskt 
material och producerar metan som en rest i processen. Då metanet diffunderar till 
syresatta delar av sedimentet eller vattnet sker en oxidation av metanoxiderande 
bakterier som använder metanet som energi- och kolkälla (Bastviken, 2002). 
Metanet kan transporteras från sedimenten till vattenfasen genom diffusion eller 
genom bubblor. När metanet transporteras i bubblor flödar det direkt till 
atmosfären, då sker ingen oxidation. Hur stor del av metanet som avgår till 
atmosfären beror alltså på balansen mellan metanproduktion och 
metankonsumtion. För att gasen ska avgå från vattendraget till atmosfären krävs 
att koncentrationen av metan i vattnet är högre än koncentrationen i luften (Cole 
m.fl., 1998). Tidigare studier indikerar att metankoncentrationen i vattendrag är 
övermättad och att bara ca 25 % av metanet oxideras (Wetzel, 2001). Att mäta 
metanemissioner från vattendraget är ett område som är dåligt undersökt. Det 
verkar bara ha genomförts tre studier tidigare med syfte att uppskatta 
metanavgång från vattendrag till atmosfären (Kling m.fl., 1992, Hope m.fl., 2001 
och Jones & Mulholland, 1998). På grund av att det finns så få studier är det 
fortfarande ovisst om vattendrag generellt sett är en källa till atmosfäriskt metan. 

Syftet med uppsatsen är att undersöka metanavgången från vattendrag till 
atmosfären. Denna källa är lite undersökt och jag vill med min uppsats tillföra ett 
bidrag till forskningen kring kartläggningen av de naturliga källorna för 
metanflöden till atmosfären. Detta är viktigt för att man i framtiden ska kunna 
göra så tillförlitliga modeller som möjligt över växthusgasernas påverkan på 
klimatet. Två huvudfrågeställningar var om den undersökta ån representerade en 
källa eller sänka för atmosfärsikt metan och hur metanflödena oavsett riktning 
varierade över tiden.  För att se vad som eventuellt påverkar metanemissonernas 
storlek mättes även andra bakgrundsfaktorer såsom pH, absorbans, flödeshastighet 
och organiskt material i sedimentet. 
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2 Metod 

2.1 Provtagningsplats 
 

 
Fig. 1. Provtagningsplatsen i Storån, mars 2004.   
 
Vattendraget som valdes ut som provplats var Storån. Att jag valde just detta 
vattendrag var för att det är ett relativt stort vattendrag som flyter genom en stor 
del av Östergötland. Under sin färd genom länet passerar det olika miljöer som är 
representativa för länet. Detta gör Storån intressant att undersöka. 

Storåns avrinningsområde omfattar sydöstra delen av Östergötland. Områdets 
södra del består främst av mager skogsmark medan den norra delen övergår i 
slättlandskap med bördiga och näringsrika jordar. Enligt Geologiska kartan (SGU, 
2004) så består marken runt Storån av lera och svämsediment och berggrunden 
består av granit. Storån rinner ut i Slätbaken vid Mem. Provtagningar skedde i 
Storån vid en plats som heter Åbacka, ca 5 km från Söderköping (Fig. 1). 
Koordinater för provplatsen är x 64850 och y 15250. 

Bredden på Storån var vid denna plats 6 meter och djupet har uppskattats till 
mellan 1-2 m. Innan Storån når provplatsen har den passerat Venasjön ca 1 km 
uppströms och sedan flutit genom ett mindre område med kärrmark. Karaktären 
på ån är skiftande och den slingrar sig fram genom landskapet. Strömhastigheten 
är varierande och där proverna togs var den hög, enligt MSV:s definitioner (MSV, 
2003), under hela provperioden. På motsatta sidan av ån var strömhastigheten låg 
hela tiden. 
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2.2 Flytkammare/Gasinsamling 

 
Fig. 2. Flytkammare bestående av en hink i polyetylen med en flytring förankrad nedtill. Hinken 
har en gastät gummipropp upptill där gasen tas ut via en spruta. 
 
För att samla in den gas som avgår från vattendraget placerades två, och vid två 
tillfällen, tre flytkammare ut på vattnet (Fig. 2). Dessa låg bredvid varandra med 
ett avstånd av högst 1 m mellan varje kammare. Flytkamrarna låg an mot vattnet 
och kamrarnas kanter gick ned ca 7 cm under vattenytan så att all gas som avgick 
från den inneslutna vattenytan samlades in i kammaren. Kamrarna låg ute 24 
timmar åt gången vid 13 tillfällen under perioden mars – april, 2004. Några 
dygnsmätningar gjordes också, då samlades gas in vid tre tillfällen under dagen 
mellan kl. 9 och 21 och vid ett tillfälle på morgonen dagen efter. Detta blev alltså 
en dygnsmätning med sex timmars intervall på dagen och ett tolv timmars 
intervall på natten. Vid samtliga provtillfällen, 22 stycken, förankrades 
flytkamrarna så att de kom att flyta mitt i vattendraget. Kamrarna förankrades 
genom att stolpar slogs ned på var sida av ån och snören som var fästa i kamrarna 
bands i stolparna. Längden på snöret anpassades så att kamrarna kom att flyta mitt 
i vattendraget. Då Storån på provtagningsplatsen var 6 meter bred så innebar det 
att flytkamrarna fanns ca 3 meter ut från strandkanten åt båda håll.  För att ta ut 
gas ur kamrarna användes en 60 ml spruta med kanyl. 30 ml av upphämtad gas 
fördes över till en 30 ml evakuerad provflaska med gastät gummikork. Flaskorna 
hade förberetts på lab. innan provet fördes över i dem. Där skapades undertryck i 
flaskorna genom att kvävgas pumpades i dem växelvis med att de evakuerades 
helt. Proceduren upprepades tre gånger och avslutades med en evakuering. Vid 
varje provtillfälle togs också ett prov från luften inne i kammaren innan den 
tillslöts. Detta prov från starten av provtagningen behövdes vid beräkningar av hur 
snabbt metankoncentrationen ändrades i kamrarna.   

För att beräkna mängden metan som fanns i vattnet vid varje provtillfälle togs 
också ett vattenprov i en 30 ml flaska som var evakuerad och tillförd 10 ml 
kvävgas. Kvävgasen tillfördes för att skapa en gasfas. Innan flaskan förslöts så 
tillsattes 75 µl 5M H2SO4 för att konservera provet. Flaskan hölls under vattnet 
och där stacks en kanyl in genom gummikorken så att vattnet togs in genom 
kanylen utan att luft kom in i flaskan. (Bastviken muntligt, 2004)  
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2.3 Analys av metankoncentrationer 
Metan analyserades i en gaskromatograf, Chrompack CP 9001. Från varje 
provflaska injicerades 0,3 ml gas med en 1 ml spruta försedd med kanyl. Tre 
injektioner utfördes från varje provflaska. Vid varje analystillfälle injicerades 
även metangas från en i förväg iordninggjord standard med känd koncentration. 
Topphöjderna som skrevs ut på en integrator Perkin Elmer LCI-100 mättes och 
jämfördes med topphöjderna för standardinjektionerna. Därefter räknades 
partialtrycket för metan i proverna ut. (Bastviken muntligt, 2004). 

2.4 Beräkning av mängden metan i gas- och vattenfasen.  
För att bestämma mängden metan som fanns i flytkamrarna användes Gasernas 
allmänna tillståndslag: pV=nRT.  Där p är partialtrycket (Pa), V är volymen (m3), 
n är substansmängden (mol), R är en konstant som kallas allmänna gaskonstanten 
och T är temperaturen i Kelvin (Ekbom m.fl., 1998). Gasernas allmänna 
tillståndslag användes också för att beräkna mängden metan i gasfasen i 
vattenproverna. För att få metangasen att stiga upp i gasfasen skakades flaskorna 
och sedan fick de stå i ett par dagar innan de analyserades. För att bestämma 
mängden metan i vattnet i vattenproverna användes Henry´s lag som säger att 
koncentrationen av en i vätska löst gas är proportionell mot gasens partialtryck 
(Ekbom m.fl., 1998). Partialtrycket är det tryck som varje gas skulle utöva om den 
fanns ensam i ett kärl. Henry´s lags ekvation är C(aq)=Kh*p, där C(aq) är 
koncentrationen i vattenfasen, Kh är Henry´s konstant och p är partialtrycket. 
Henry´s konstant för metan varierar med temperaturen och rätt värde togs fram 
enligt Wiesenburg & Guinasso (1979).  

2.5 Beräkning av flödet av metan till atmosfären 
Flödet av metan från vattendraget till atmosfären beräknades med ekvationen: 
Flöde = (nslut - nstart)/(Akammare * t). Där nslut är mängden metan i kammaren vid 
provtagningens slut och nstart är mängden metan i luftprovet vid start av 
provtagningen, Akammare är kammarens area och t representerar tiden som 
flytkammaren var utplacerad på vattenytan. 

2.6 Mättnadsgrad för metan i vattenfasen 
Vattendrag är oftast övermättade med metan (Jones and Mulholland 1998). 
Genom att beräkna metanets koncentration i vattnet och dividera den med den 
beräknade jämviktskoncentrationen baserat på metanets partialtryck får man fram 
en kvot som ger mättnadsgraden av gas i vattenfasen 
 
mättnadsgrad =  Caq  / pCH4 · Kh 
                                   
Där pCH4 är metanets partialtryck, Kh är Henrys konstant vid rådande temperatur 
och Caq är metanets koncentration i vattenfasen.  
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2.7 Övriga variabler 
De övriga variablerna som jag mätte under perioden var pH, absorbans, 
torrsubstans och glödningsrest samt vattenföringen. Att jag valde just dessa 
variabler var för att se om det fanns någon korrelation mellan dessa och flödet av 
metan. Då metan produceras av bakterier kan man tänka sig att dessa variabler 
skulle kunna påverka de biologiska förhållandena på olika sätt.  

2.7.1 pH 
För att mäta pH-värde användes en pH-meter PHM 93 och analysen utfördes 
enligt standard SS 02 81 22 (SIS, 1979). Vattenprov för pH-mätning togs ca en 
gång per vecka. Dessa analyserades samma dag eller senast dagen efter, då efter 
förvaring i kylskåp. 

2.7.2 Absorbans 
Absorbansen ger ett mått på humuskoncentrationen i vattnet. Humus är ett 
samlingsbegrepp för organiska syror som uppkommer vid nedbrytningen av det 
organiska materialet som finns i vattnet (Bydén, 2003). Humus används av 
organismer som kol- och energikälla. I vattendrag är det främst bakterier som står 
för nedbrytningen av det organiska materialet. Humus i vattendrag avspeglar 
inflödet av markvatten till vattendraget, eftersom höga inflöden av markvatten 
brukar ge högre humushalter och därmed högre absorbansvärden (Bishop & 
Pettersson, 1996). Om det finns någon korrelation mellan absorbans och metangas 
så kan det betyda att metanet kom till vattendraget via markvattnet. 

Vattenprover för absorbansmätning togs vid fem tillfällen under perioden. 
Vattenprovet analyserades samma dag eller senast dagen efter, då efter förvaring i 
kylskåp. För analys användes en spektrofotometer Ultrospec 2100 pro uv/visible. 
Analys utfördes enligt standard SS EN ISO 7887 (SIS, 1994) vid våglängden 436 
nm. 

2.7.3 Torrsubstans och glödningsrest i sediment 
Glödningsrest och torrsubstans speglar halten av organiskt material i sedimenten. 
Mängden organiskt material kan eventuellt påverka metanbildningshastigheten i 
sedimenten (Bastviken muntligt, 2004).  

Sedimentprov samlades in två gånger under mätperioden, en gång i början och en 
i slutet. Sedimentprovet bestod av de översta 10 cm sediment. Proverna 
analyserades dagen efter insamlandet och förvarades under tiden i kylskåp. Den 
totala mängden organiskt material i sedimenten mättes enligt Standard SS 02 81 
13 (SIS, 1981) 

2.7.4 Vattenföring 
Vattenföringshastigheten påverkar turbulensen som i sin tur kan påverka 
gasutbytet med atmosfären. Detta för att ökad turbulens innebär att en ökad volym 
vatten kommer i kontakt med atomosfären per tidsenhet.  

Vattenföringen (m3/s) beräknades vid varje provtagningstillfälle från mätningar av 
strömhastighet (m/s) och tvärsnittsarea (m2). För att mäta strömhastigheten 
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uppmättes en provsträcka på 10 meter. På denna sträcka mättes ytströmmens 
hastighet med hjälp av en ytflottör genom tidtagning (Bydén m.fl. 2003). Ett 
medelvärde av 5 mätningar beräknades.  

2.7.5 Statistisk analys 
För att se om pH-värde, absorbans, organiskt material i sediment, vattenföring 
respektive vatten- och lufttemperatur korrelerade med flödet av metan till 
atmosfären gjordes en korrelationsanalys med hjälp av statistikprogrammet SPSS 
11.0. Då materialet inte hade normalfördelning så valdes en icke-parametrisk 
korrelationsanlays. Den korrelationsanalys som gjordes var Kendall´s tau. 
Signifikansnivån som valdes var 5 %.  

 

3 Resultat och diskussion 

3.1 Metankoncentrationer vid olika tidpunkter 
För att se om det fanns någon dygnsvariation i flödet av metan till atmosfären 
gjordes en dygnsmätning under dagtid den 11 april 2004. Kamrarna stod då ute 
under ett dygn och tömdes mellan varje provtagning. Provtagningar skedde 
klockan 8.30, 14.30 och 20.30.  Fig. 3 visar de olika flödena vid de olika 
tidsperioderna i de tre kamrarna.  

Flöde vid olika tidsperioder i kamrarna
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Fig. 3. Flödet av metan till atmosfären i de tre kamrarna (K1-K3) vid olika tidperioder under ett 
dygn. Period 1 är kl. 08.30 – 14.30, period 2 är 14.30 – 20.30 och period 3 är 20.30 till 08.30. 
 
I alla tre kamrarna var flödet störst på eftermiddagen (Period 2). Flödena på 
morgonen och kvällen var mindre. Lufttemperaturen varierade under dagen så att 
det var 4 oC på morgonen, 12 oC på eftermiddagen och 5 oC på kvällen.  

Det verkar alltså som om metanflödet kan påverkas av lufttemperaturen. En 
tänkbar förklaring till detta är att lufttemperaturen har värmt upp vattenytan inne i 
kammaren och att det då avgår mer metan från vattnet. Vid högre 
vattentemperatur löser sig mindre mängd metan i vattnet och det mesta avgår till 
atmosfären. Att det är så kan man se när man jämför med hur Kh varierar med 
temperaturen (Wiesenburg & Guinasso, 1979). 
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3.2 Variation i metanflödet under en vecka 
För att se hur variationen i metanflödet till atmosfären såg ut under en veckas tid 
gjordes provtagningar under vecka 13 i slutet av mars 2004 (Fig. 4).  
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Fig. 4. Graf över metanflöden från kammare 1och 2 under veckan 22 – 29 mar, 2004.  
 
 Man kan se att flödet varierar mellan 0,049 – 0,090 mmol/m2/dygn för kammare 
1 och mellan 0,048 – 0,080 mmol/m2/dygn för kammare 2.  Flödet kan alltså 
nästan halveras över några dagar vilket är viktigt att tänka på vid framtida 
mätningar då man vill fånga ett representativt flöde från vattendraget. 

3.3 Metanflöde under hela mätperioden 
För att få en bild av hur stora mängder metan som flödar från Storån till 
atmosfären vid provplatsen gjordes mätningar över 24 timmar vid 13 tillfällen 
under perioden 16 mars – 21 april, 2004. I Fig. 5 nedan visas metanflödena från 
båda kamrarna under alla provtillfällen. 
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Fig. 5. Metanflödetets variation under hela mätperioden 16 mars till 21 april, 2004. 
 
Metanflödet varierade mellan det lägsta värdet 0,03 mmol/m2/dygn och till det 
högsta värdet 0,09 mmol/m2/dygn. Tidigare undersökningar har uppmätt 
metanflöden i storleksordningen 0,0058 mmol/m2/dygn till 0,18 mmol/m2/dygn 
(Westerberg, 2004), 0,08 mmol/m2/dygn till 1,02 mmol/m2/dygn (Kling et al, 
1992) och 0,002 mmol/m2/dygn till 0,052 mmol/m2/dygn (Jones och Mulholland, 
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1998). Variationen i metanflödesmängden i Storån ligger alltså inom samma 
område som övriga undersökningar. 

Den 23 och 24 mars, då de högsta värdena uppmättes, var det fullt med växtdelar 
runt kamrarna. En tänkbar förklaring till denna observation är att metan 
produceras vid nedbrytning av döda växtdelarna och att detta lokalt kan påverka 
metanflödet från vattnet till atmosfären.  

Variationen av flödet över tid var ojämn och ingen trend kunde urskiljas i denna 
undersökning. Dock var mätperioden förhållandevis kort, vilket kan ha bidragit 
till att ingen trend uppvisades. 

3.4 Mättnadsgrad i vattenfasen 
Storån var övermättad vid alla provtillfällen. Koncentrationen av metan i 
vattenfasen varierade under perioden mellan ett minimum på 130 och ett 
maximum på 250 gånger högre än partialtrycket i luften. 

3.5 pH 
pH-värdet varierade mellan 6,80 och 7,18 (Fig. 6). Detta är enligt 
Naturvårdsverkets bedömingsgrunder (Naturvårdsverket, 1999) ett nära neutralt 
värde.  Det lägsta pH-värdet, 6,80, uppmättes i början av undersökningsperioden 
och det högsta, 7,18, uppmättes vid sista mätningen i slutet av perioden. 
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Fig. 6. Variationen i pH-värdet i Storån under provtagningsperioden. 
 
Då provtagningen inte varade under någon längre period så var inte variationen i 
pH-värdet heller särskilt stor. Man kan dock se att pH-värdet ökat med tiden, detta 
kan bero på att pH oftast är lägre under snösmältningen, för att sedan öka något. 

3.6 Absorbans 
Absorbansen mättes vid fem tillfällen, jämt utspridda under provtagningsperioden, 
och värdet varierade mellan 0,061 och 0,079. Det lägsta absorbansvärdet 
uppmättes i början av perioden och det högsta värdet uppmättes i slutet av 
provtagningsperioden. Variansen var dock liten och alla värden hamnade enligt 
bedömingsgrunderna (Naturvårdsveket Rapport 4913, 1999) i klassen måttligt 
färgat vatten. 
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3.7 Torrsubstans och glödningsrest 
Sedimentproven visade att torrsubstansen var 628 g/kg sedimentprov och 
vattenhalten var 372 g/kg sedimentprov. Glödningsrestanalysen visade att 
glödningresten blev 945 g/kg torrsubstans, vilket innebär att sedimentet innehöll 
55 g organiskt material per kg torrsubstans. Redovisade värden är medelvärden   
av de två provtagningarna. Sedimentet vid provplatsen var av typen 
erosionssediment, denna sedimenttyp är vanlig i vattendrag där strömmar hela 
tiden sköljer bort fina partiklar från sedimentet (MSV, 2002). Detta gör att halten 
av organiska ämnen blir låg och att sedimentet utgörs av sand, sten och grus.  

3.8 Vattenföring 
Vattenföringen varierade mellan 1,44 m3/s och 1,98 m3/s (Fig. 7). 
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Fig. 7. Variationen i vattenföringshastighet i Storån under perioden 14 mars till 23 april, 2004.  
 
Vattenföringen varierade utan någon tydlig trend. Variationen var liten och 
vattenföringen var relativt hög under hela perioden (MSV, 2003). Undersökningen 
utfördes under den period då smältvatten tillfördes ån och då det normalt är högre 
vattenföring än under resterande del av året (Naturvårdsverket, 2002) 

3.9 Korrelationsanalys 
Korrelationsanalysen mellan de olika variablerna och metanflödet från 
vattendraget  visar att det inte fanns något statistiskt signifikant samband mellan 
de olika variablerna och metanflödet (Tabell 1).  

Tabell 1. Resultat från Kendall´s tau-test av korrelationen mellan metanflöde och ett antal 
uppmätta variabler. 

 Vattenföring Absorbans pH Lufttemp Vattentemp 
Korrelationskoefficient 0,294 0,333 0,283 0,148 0,277 
Signifikansnivå (2-tailed) 0,174 0,151 0,228 0,495 0,226 
 
Korrelation mäts med en korrelationskoefficient. Denna kan anta värden mellan -1 
och +1. Värdena -1 och +1 innebär att variablerna är fullständigt negativt 
korrelerade respektive fullständigt positivt korrelerade. Styrkan avtar ju mer 
värdet närmar sig 0. Värdet 0 anger nollkorrelation. Värdena i Tabell 1 ligger 
mellan 0,148 och 0,333 vilket är en liten styrka för korrelation.  

Den sista raden i tabellen visar signifikansnivå. Den ska vara under 0,05 för att 
nollhypotesen ska kunna förkastas. Nollhypotesen i detta fall var att det finns en 
korrelation mellan variablerna. För ingen av variablerna var signifikansnivån 
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under 0,05 så nollhypotesen kunde inte förkastas. Det fanns således ingen 
korrelation mellan metanflöde och övriga uppmätta variabler. 

3.10 Metodreflektion 
Då kamrarna som användes för att samla in metangas i är ganska små (0,0045 m3) 
blir miljön inne i kammaren inte fullständigt representativ för miljön utanför. 
Temperaturen växlar snabbare inne i kammaren än i luften utanför. Då solen 
skiner på kammaren och då snö och växtdelar legat på och runt kammaren kan det 
ha påverkat miljön inuti så att temperaturen växlat snabbare än normalt. Då jag 
mätt vattentemperatur har jag gjort det på 30 cm djup, vattentemperaturen inne i 
kammaren kan dock ha varit en annan i ytvattnet då kammaren är försluten och 
har en liten volym. Detta kan ha påverkat metangasens löslighet i vattnet inne i 
kammaren. Att låta kamrarna stå ute i 24 timmar var ett val som gjordes därför att 
det var enkelt att sedan ange metanflödet i mmol/m2/dygn. Om kamrarna stått ute 
en kortare tid, t.ex. någon timme så kanske inte miljön inne i kamrarna förändrats 
lika mycket av sol och andra yttre påverkansfaktorer. Metan avgår till atmosfären 
både genom diffusion och genom bubblor. Då kamrarnas yta var liten så kan det 
ha varit svårt att fånga de eventuella bubblor som avgått från sedimenten. Detta 
kan ge ett missvisande resultat. Difffusion är dock det vanligaste transportsättet 
för metan till atmosfären. 

Den ytflottörsmätning som gjordes för att mäta vattenföringshastigheten kan 
innehålla en del osäkerhetsmoment. Det var svårt att se exakt när ytflottören 
passerade uppmätt punkt och dessutom hade vattnet olika hastighet i olika delar 
av ån så att flottören gick olika fort beroende på var den hamnade i vattendraget. 
Detta kan ha påverkat mätningen av vattenföringshastigheten negativt så att vissa 
förändringar i hastigheten inte registrerats. Dock har jag gjort på samma sätt vid 
alla mätningar och varit så noggrann jag kunnat.  

 

4 Slutsats 
 
Det fanns ett tydligt flöde av metangas från vattenytan i Storån till atmosfären vid 
alla utförda mätningar. Metanflödet varierade mellan 0,024 mmol/m2/dygn till 
0,095 mmol/m2/dygn med ett medelvärde på 0,057 mmol/m2/dygn. Detta 
förstärker ytterligare teorin om att vattendrag är potentiella källor för 
metangasflöden till atmosfären. Ingen korrelation mellan metanflödet och övriga 
variabler, såsom pH, vattentemperatur, lufttemperatur eller vattenföringshastighet 
kunde påvisas. Endast vid en mätning som gjordes vid olika tidpunkter under ett 
dygn kunde det skönjas att lufttemperaturens variation under dagen möjligen 
påverkat mängden metan som flödat från vattnet, så att högre temperatur gett ett 
större flöde. 

 

5 Tack till 
 
Jag vill varmt tacka familjen Berlin-Friberg som är ägare till den brygga och tomt 
där jag tagit mina prover. Det var guld värt att få en så avskild och tryggad plats 
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att ha flytkamrarna på - då visste jag att de fick vara ifred. Jag njöt varje gång jag 
var på platsen då naturen där var väldigt fin. Jag fick många trevliga 
naturupplevelser både vid bryggan och på väg dit. Våren hade nyss ankommit och 
med den en rad olika flyttfåglar som jag hälsade välkommen varje gång vi sågs. 
Fåren på grannens mark passade på att få lamm under tiden som jag gjorde min 
undersökning och de förgyllde min tid vid provplatsen. 

Jag vill även tacka Carina Ståhlberg, doktorand på Tema Vatten vid Linköpings 
universitet, som varit otroligt hjälpsam under den första tiden på lab. då jag kände 
mig alldeles förvillad och osäker. Hon ställde alltid upp med både praktisk hjälp 
och som moraliskt stöd. Tack ska du ha och lycka till med din 
doktorandutbildning! 

Jag tackar naturligtvis även David Bastviken, min handledare, som ställt upp med 
ett glatt humör och som tagit sig tid till mina frågor och funderingar trots hög 
arbetsbelastning.  

Sist men inte minst vill jag tacka min man och mina barn som ställt upp hemma 
då jag haft mycket att göra med uppsatsen. Ni är mina guldkorn! 
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