nyhet från greppa.nu

Nyhet

2013-02-22

från greppa.nu

Kväveutsläppen till luft
minskar men inte nedfallet
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Kvävedepositionen till Sverige.
Jämförelse av depositionsdata
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Fortsatt minskade
ammoniakutsläpp

Gödselhanteringen är det som mest påverkar ammoniakutsläppen, som är
den källa till kvävenedfall där jordbruket har huvudrollen.

Svenska och Europeiska kväveutsläpp minskar betydligt. Men
av någon anledning gör inte kvävenedfallet på åker och skog
det enligt en ny rapport. Det kan bero på att svavelutsläppen
också minskat men än är forskarna inte säkra på varför.

Att det finns ett samband mellan utsläpp av olika ämnen och i sin tur
nedfallet på åkern och till sist även gödslingen till grödorna blev tydligt
på 1990-talet. Minskade svavelutsläpp ledde till att gödslingen med
svavel till slut fick ökas. Det pågår ett intensivt arbete även med att
minska kväveutsläppen till luft, men där är sambandet med minskat
nedfall inte lika tydligt.
Svårt mäta kvävenedfall
Nedfallet av kväve sker mest i löst form, alltså i regn och snö. Den är
förhållandevis lätt att mäta och på åkermark mäts den med trattar.
Den andra delen av kvävenedfallet sker som så kallad torrdeposition i
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Gödsel från gårdar med kor är den
största källan till ammoniak i Sverige
men ...
Foto: Monica Kling

FN- avtal klart och EU-avtal på gång
Den 4 maj 2012 träffades ett nytt internationellt avtal i FN:s regi.
Det är den så kallade konventionen om gränsöverskridande luftföroreningar. Flera ämnen regleras och det som berör lantbruket mest är ammoniak. Enligt detta nya avtal ska svenska ammoniakutsläppen minska
med 15 procent från 2005 till 2020. Det är ett beting av samma storleksordning som nuvarande svenska miljömål som har nåtts. Samtidigt
reviderar EU under 2013 sitt direktiv för hur mycket ett land får
släppa ut av exempelvis ammoniak. Det kommer leda till nya beting
för alla länder.

Långväga transporter står för en
stor del av nedfallet i Sverige.
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Varför minskar inte nedfallet?
En förklaring kan vara att det finns få platser i landet där mätningar
pågått sammanhängande under lång tid. Det behövs eftersom det
är så stor variation mellan åren på grund av väder och vind. Det har
varit avbrott i mätserier som gör förändringar svåra att spåra. En annan förklaring är att när det var stora utsläpp av svavel över Europa,
bildades en förening mellan ammoniak och svavel, ammoniumsulfat i
atmosfären. När svavelutsläppen nu minskat bildas istället en förening
mellan ammoniak och kväveoxider, ammoniumnitrat, som är partiklar
som når upp till höga höjder och därmed transporteras med vindarna
mycket långa sträckor.

Nederbörd som sköljer av trädens
grenar samlas upp för att mäta torrdepositionen av kväve.
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Betydligt minskade kväveutsläpp
Under 1990 till 2009 har de 27 EU-ländernas utsläpp av kväveoxider
(NOx) minskat med 47 procent, alltså nästan halverats. Utsläppen i
reducerad form, som ammoniak har minskat med 25 procent. Trots
det syns ingen tydlig minskning av kvävenedfallet över Sverige. Inte
än i alla fall. Det är viktigt att nedfallet minskar då så kallade kritiska
belastningsgränser för försurning och övergödning av mark idag är
överskridna. Av det årliga kvävenedfallet på åkermark om cirka 7 kg
kväve per hektar i medeltal bidrar en del till utlakning och en del kommer grödan tillgodo. 70 procent av kvävenedfallet i Sverige beräknas
komma från andra länder.
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form av gaser och partiklar. Den är svår att mäta men det görs i form
av krondroppsmätning. Det är mätare som samlar upp den nederbörd
som rinner av från trädens grenar i skogen och som sköljt av de partiklar som fastnat i kronverket.

... regionalt kan grisgårdarna ha
minst lika stor betydelse.

