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Karbonlagre som lekker i bunnen: akvatisk eksport 
av organisk karbon fra nedbørsmyr på Andøya 
 
Myr er blant jordas største lagre av terrestrisk karbon. Sakte vekst av mose over lang tid, 
kombinert med enda saktere nedbryting, har ført til stabil lagring av atmosfærisk CO2 på land. 
Klimaendring – i form av oppvarming, tørke og flom – kan føre til endringer i vekst og 
nedbryting og dermed også en mulig destabilisering av eksisterende karbonlagre, med 
omdanning av organisk bundet karbon og utslipp tilbake til atmosfæren. 
 

 

Figur 1 Nedbørfeltet på Andøya. Målingene ble gjort i bekken som drenerer nedbørfeltet ved 
siden av eddy flux-tårnet. Utvinning av torv påvirket vannføring og vannkjemi i bekken som 
drenerer nedbørfeltet hvor tårnet er lokalisert. Myrene er ellers nokså like og vi kan anta at 
karbontransport i den undersøkte bekken er representativ for uforstyrra myr.  

For å kunne si noe om myr per i dag lagrer eller taper karbon må den nåværende karbonbalansen 
estimeres. Det kan gjøres ved å se på summen av transporten av karbon inn og ut av myra – det vil si 
opptak gjennom fotosyntese, og dannelse av CO2 ved nedbryting. En ofte neglisjert transportvei for 
karbon ut av en myr er den akvatiske veien, altså transport av humus med vann. Om man glemmer 
denne i estimering av karbonbalansen blir man for optimistisk i estimatet av karbonopptak på land.  
 
I en studie på Andøya (Figur 1), som har den største utbredelsen av nedbørsmyr i Norge, er det gjort 
målinger for estimering av den nåværende karbonbalansen med hjelp av den såkalte ‘eddy covariance’ 
tekknikken, en mikrometeorologisk metode som kombinerer høyfrekvente målinger av CO2-
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konsentrasjoner med målinger av luftstrømninger. Dette ble gjort i regio av NIBIO, med start i 2008, 
og med støtte fra Stiftelsen, og er publisert i Lund m.fl. (2015).  
 
I 2011 fikk NIVA støtte fra Stiftelsen til å 
koble seg på Andøya-studiet med en 
undersøkelse fokusert på kvantifisering av 
akvatisk transport av løst organisk materiale 
med bekken som drenerer myrområdet. Det 
var et overvåkingsprogram fra 2011 til 2014 
med måling av daglig vannføring (Figur 2) og 
ukentlig til månedlig vannkjemi. Dataene ble 
brukt til å kalibrere en modell som etterpå 
beregnet akvatisk transport av løst organisk 
materiale fra myra. Modellen er laget for å 
beskrive hydrologi, omdanning og transport 
av karbon i nedbørfelt og har blitt brukt i 
andre nedbørfeltstudier i Europa og 
Nordamerika. Metode og resultatene er 
publisert i Biogeochemistry (De Wit m.fl., 
2016). 
 
Modell-resultatene viste at den gjennomsnittlige årlige eksporten av løst organisk materiale var 
7.2±0.7 g C m-2, eller nærmere 35% av netto opptaket av CO2 (balansen av fotosyntese og nedbryting, 
altså utveksling mellom land og atmosfære) mellom 2008 og 2012 (estimert av Lund et al, 2015). Den 
gjennomsnittlige årlige transporten er lav sammenlignet med andre karbonbalanser av myr i 
nordområder, muligens fordi det er en relativt næringsfattig myr. Om klima på Andøya skulle endre 
seg til varmere og våtere er det sannsynlig at eksporten av karbon, og dermed tap av karbon fra land, 
vil øke.  
 
Bruken av en modell til et slikt formål er ny, og har potensiale for å bidra til andre studier av 
økosystem-karbonbalanser, spesielt der hvor overvåking av vannføring og vannkjemi har pågått i 
begrenset grad.  
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Figur 2 Overvåking av vannføring i en kulvert 
under veien.  
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