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Globalt: 117 miljoner sjöar >1 ha, täcker 4% av landytan

“Någonstans i Sverige”: 9% av 
ytan är sjöar och vattendrag, 
kontaktytan mellan land och 
vatten är enorm



Photo S Löfgren

• Organiskt kol från land dominerar i sjöarna

• Mikroorganismer i vattnet omvandlar det

• Det bildas dels en kolsänka i sedimenten, 
och dels CO2 och CH4 som avgår till 
atmosfären Photo L Tranvik
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Gigatons per year

OceanLand Inland waters 0.92.9

1.4

0.6Gigatons per year Tranvik et al. Limnol. Oceanogr. 2009



Uppskattningarna av 
inlandsvattnens utsläpp av 
växthusgaser bara växer och
växer….

Drake et al. 2018, L&O Letters

Year



…kanske några av dem är 
överskattningar – men  
storleksordningen är som, t ex

• Den globala kolsänkan på land
• Den globala kolsänkan i oceanerna 

(“havsförsurningen”)

Drake et al. 2018, L&O Letters

Year

Fr o m 2014 (5th assessment report) 
finns detta med i IPCCs syntes av globala 
kolkretsloppet



European Green Deal: Europa ska vara koldioxidneutralt 2050

https://www.europarl.europa.eu/

….varje system som släpper ut mer 
koldioxid än det absorberar bör då 
föjaktligen vara en koldioxidkälla

”Koldioxidneutralitet innebär att det finns balans mellan utsläppen av koldioxid och 
absorbering av koldioxid från atmosfären till koldioxidsänkor. ”

”Koldioxidsänkor är varje system som absorberar mer koldioxid än det släpper ut. ”

“varje system” är mer än “brukade system”



LULUCF = Land Use, Land Use Change, and Forestry

• Naturvårdsverket: ”Kolförrådsförändringar beräknas för alla 
marktyper som anses vara brukade, dvs mänskligt påverkade”*

*https://www.naturvardsverket.se/data-och-statistik/klimat/vaxthusgaser-
nettoutslapp-och-nettoupptag-fran-markanvandning/

1. “brukad” synonymt med “mänskligt påverkad”..?

2. … men, det vi måste ha koll på för att uppnå målen i t ex 
“Green Deal” är alla system, inte endast ”brukade”

3. Finns det relevanta ”obrukade system”, t ex sjöar, som är 
väsentligt ”mänskligt påverkade”?



Surface water chlorophyll, NASA

Sector Reported

Energy 31.8

Industrial processes and energy use 6.6

Agriculture 6.9

LULUCF -39.8

Waste 1.1

Total, excl. LULUCF 46

Total, incl. LULUCF 6.5

Sveriges totala rapporterade utsläpp, 2020: 
6.5 Mt CO2eq

Source:

LULUCF kompenserar för 86% av utsläppen!



LULUCF: en enorm kolsänka!

From:



Surface water chlorophyll, NASA

Inlandsvattnen och våtmarkerna anses inte 
”brukade” och saknas i LULUCF – vilken skillnad 

skulle de göra?



Surface water chlorophyll, NASA

Blöta ekosystem saknas i LULUCF

• Mires1 (including bogs, fens, and marshes) emit 2.5 M ton CO2eq

• Lakes2 emit 8.3 Mton CO2, plus 2.2 Mton CO2eq as CH4
3

• Running waters4 emit 9.9 Mton CO2, plus 0.5 Mton CO2eq as CH4
4

De blöta ekosystemen emitterar 23.4 Mton CO2eq per år

Lindroth och Tranvik, 2021
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Surface water chlorophyll, NASA

Sector Reported Corrected for wet

ecosystems

Energy 31.8 31.8

Industrial processes and energy use 6.6 6.6

Agriculture 6.9 6.9

LULUCF -39.8 -16.4

Waste 1.1 1.1

Total, excl. LULUCF 46 46

Total, incl. LULUCF 6.5 29.6

Om de blöta ekosystemen vore med i LULUCF
skulle nästan 5x högre utsläpp rapporteras till UNFCCC!

LULUCF kompenserar då 36% av utsläppen, inte 86%, som rapporterat



Exempel, mänsklig påverkan som  INTE
berörs i LULUCF:

1. Ökad plantering av gran i södra Sverige > brunare 
sjöar > högre emissioner av CO2 and CH4

L&O Letters 2017



Exempel, mänsklig påverkan som  INTE
berörs i LULUCF:

1. Ökad plantering av gran i södra Sverige > brunare 
sjöar > högre emissioner av CO2 and CH4

L&O Letters 2017

Skogsbruket har effekter nedströms - ”bruk” som ger 
”mänsklig påverkan” som inte beaktas i LULUCF



Surface water chlorophyll, NASA

Exempel, mänsklig påverkan som  INTE berörs i LULUCF:

2. Eutrofiering av sjöar > högre utsläpp av CH4   - beräknas år 2100  
kunna leda till utsläpp av CO2eq motsvarande 18-33% av 
nuvarande fossila utsläpp

Nature Communications 2019



Surface water chlorophyll, NASA

Nature Communications 2019

Exempel, mänsklig påverkan som  INTE berörs i LULUCF:

2.   Eutrofiering av sjöar > högre utsläpp av CH4   - beräknas år 2100 
kunna leda till utsläpp av CO2eq motsvarande 18-33% av 
nuvarande fossila utsläpp

Jordbruk har effekter nedströms - ”bruk” som ger 
”mänsklig påverkan” som inte beaktas i LULUCF



Nature Geoscience 2020

Exempel, mänsklig påverkan som  INTE berörs i LULUCF:

3. Utsläpp från sjöar/våtmarker som bildas när permafrosten smälter



Nature Geoscience 2020

Exempel, mänsklig påverkan som  INTE berörs i LULUCF:

3. Utsläpp från sjöar/våtmarker som bildas när permafrosten smälter

Mänsklig påverkan på avlägsna ekosystem som 
”inte är brukade”



Take home message:

LULUCF:

• ger inte heltäckande bild av landskapets kolbalans

• …eller av mänsklig påverkan på kolbalansen



Förslag (från Lindroth och Tranvik 2021):

• Inrätta program för att kvantifiera den totala nationella 
koldioxidbalansen, inklusive osäkerheter

• Verka internationellt för mer fullständig rapportering till 
klimatkonventionen


