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Inledning
Kretsloppen för kväve (N) och fosfor (P) har förändrats sedan
jordbruksrevolutionen, huvudsakligen på grund av mänskliga
aktiviteter. Både kväve och fosfor är näringsämnen som alla
levande organismer behöver i stora mängder. Båda ämnena ingår
i viktiga molekyler som till exempel proteiner och DNA. Kväve
och fosfor utgör huvudkomponenterna i konstgödsel och de har
därmed tillförts biosfären på artificiell väg. Följderna kan nu ses
i bland annat den förändrade uppbyggnaden av olika ekosystem.

Kväve
Grundämnet kväve finns i många olika former i luft, vatten och
mark. I mark och vatten är nitrat (NO3-) den vanligaste formen
av kväve. Kväve i gasform (N2) utgör 78 % av vår atmosfär, men
de flesta organismer kan inte ta upp kvävgas. Kvävefixerande
bakterier däremot kan omvandla kvävgas till nitrat som är en
biologiskt tillgänglig form av kväve (Leigh 2000). Inom alla
ekosystem i mark och vatten utgör kväve ett nyckelämne för livets
uppbyggnad. Tillgången på biologiskt tillgängligt kväve utgör
ofta den begränsande faktorn för tillväxt i akvatiska och terrestra
ekosystem (Tamm 1991; Bobbink and Roelofs 1995), till stor del på
grund av att kväve snabbt lakas ut ur jorden eller avgår till luft.

Ingrepp i kvävets kretslopp
Människans omvandling av kvävgas till biologiskt tillgängligt
kväve drivs av fyra processer: industriell fixering för framställning
av konstgödsel (Haber-Bosch-Metoden); odling av baljväxter;
förbränning av fossila bränslen; och förbränning av biomassa
(Gruber and Galloway 2008; Rockström et al. 2009). Idag överstiger
tillförseln av kväve som omvandlats från kvävgas genom mänsklig
aktivitet tillförseln från biologisk fixering av kväve på land och i
haven (Gruber and Galloway 2008).
Bönder har i alla tider utvecklat olika metoder för att hindra de
förluster av näringsämnen i jorden som sker genom uttaget av
jordbruksprodukter. Användning av naturgödsel, växtrotation

med baljväxter för att nyttja deras kvävefixerande bakterier och att
låta fälten växa igen med naturlig vegetation (lägga marken i träda)
utgör exempel på traditionella metoder. Metoden att tillverka
ammoniak (NH3) av atmosfäriskt kväve, som utvecklades i början
av nittonhundratalet, har haft en enorm påverkan på jordbruket.
Sedan 1960 har användningen av kvävegödsling ökat sjufalt
(Vitousek et al. 1997) på grund av det högintensiva jordbrukets stora
beroende av oorganiska gödselmedel. Tillverkningsprocessen för
konstgödsel är mycket energikrävande och har uppgetts utgöra
1,1% av världens energikonsumtion (Swaminathan and Sukalac
2004).

Kväve i ekosystemet
Kväve är en nyckelfaktor som har stor betydelse för
artsammansättning, biologisk mångfald och artsamverkan i
de flesta ekosystem på land, i sötvatten och i havet (Vitousek et
al. 1997). Vid gödselanvändning avgår mellan hälften och två
tredjedelar av allt kväve till ekosystem utanför jordbruket (Tilman
1998). Detta beror på gasavgång, urlakning samt småpartiklar
som bärs iväg av vinden.
Växter som finns naturligt i marken brukar anpassa sig till den
oftast låga kvävehalten (Chapin 1980; Tamm 1991). En ökning av
kvävehalterna i naturliga ekosystem kan få negativa konsekvenser,
som till exempel: förlust av näringsämnen i marken, såsom
kalcium och kalium; försurning av mark, vattendrag och sjöar; och
minskad biologisk mångfald. Växter som är anpassade till effektiv
kvävehushållning kan försvinna, vilket kan leda till att också djur
och mikroorganismer som är beroende av dessa specifika växter går
förlorade (Vitousek et al. 1997). Sedan 1950-talet har förekomsten
av växtarter med hög kvävetolerans ökat medan kvävekänsliga
arter har minskat inom Europas myrmarker, hedar, gräsmarker
och skogar (Bobbink et al. 1998; Lee et al. 1998; Diekmann et al.
1999). På gräsmarker ses ett linjärt förhållande mellan oorganisk
kvävedeposition och minskad artrikedom (Stevens et al. 2004).
I både sötvattensystem och i marin miljö kan förhöjda kvävehalter
leda till en total förändring av ekosystemen (Carpenter 2005; Zillén
et al. 2008). Algblomning som beror på mänsklig påverkan är
huvudsakligen ett resultat av tillförsel av kväve och fosfor. (Conley
et al. 2009). Förhöjda kvävehalter i akvatiska ekosystem leder även
till försurning, låga syrehalter och ökad toxinproduktion, vilket
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leder till minskad biologisk mångfald (Rabalais 2002).
Kvävets kretslopp har definierats som en av de planetära gränserna,
vilket betyder att biosfären inte tål en alltför stor förändring.
Rockström m.fl. (2009) beskrev hur vi redan har överskridit dess
biokemiska gränsvärde och ett tak på industriell kvävefixering
som är ca 40% lägre än dagens fixeringshastighet föreslogs.

Kväve och klimatförändring
Kväve kan påverka klimatförändringen på många olika komplexa
sätt. Lustgas (N2O) är en kraftfull växthusgas (Prather et al. 2001).
Tillförsel av gödsel inom jordbruket orsakar stora utsläpp av
lustgas (Crutzen et al. 2008).
Större mängder tillgängligt kväve inom landbaserade ekosystem
ökar produktionen och upplagringen av biomassa, åtminstone på
kort sikt (Vitousek and Howarth 1991). Dessa förändringar leder
till lägre halter av koldioxod i atmosfären (Schimel et al. 1995). Att
omvandla ett ekosystem med liten biomassa ovan och under mark
till ett ekosystem med stor biomassa är ett sätt att kompensera
för människans koldioxidutsläpp. Både regeringar (till exempel
Sverige: Proposition 2007/08:108) och forskare (Magnani et al.
2007; Larsson et al. 2009) har därför förespråkat skogsgödsling.
Kvävegödsling av boreala skogar verkar dessutom inte orsaka
några större lustgasutsläpp (personlig kommunikation med
Annika Nordin, UPSC, 2009).

Fosforns kretslopp
Liksom kväve är fosfor ett grundämne som är avgörande för
livet på jorden och som behövs i stora mängder av alla levande
organismer. Brytning av fosforhaltiga bergarter utgör början på
den nästan linjära ”fosforcykeln”. 95% av all fosfor som bryts
används i konstgödsel, djurfoder och växtskyddsmedel (Cisse and
Mrabet 2002). Det är således på grund av jordbruket som mängden
biologiskt tillgängligt fosfor har fyrdubblats i biosfären sedan
jordbruksrev-olutionen (Falkowski et al. 2000; Cordell et al. 2009).
Från jordbruksmark sprids fosfor till sjöar och hav, främst genom
jorderosion och urlakning ner till grundvattnet. Fosforn ackumuleras sedan på vattendragets botten och inom en geologisk tidsrymd
blir den åter fosforhaltig berggrund (Filippelli 2011).

Fosfor i ekosystemet
Att fosfor ändrar balansen i ekosystemet kan man se med blotta
ögat i akvatiska ekosystem nu när dramatiska algblomningar blir
allt vanligare runt om i världen. De huvudsakliga källorna till
mänskligt orsakad tillförsel av fosfor till vattendrag är obehandlat
avloppsvatten och avrinning från jordbruksområden (Conley et al.
2009). Man har påvisat en förlust på ca 60 % av den fosfor som
används inom jordbruket, främst på grund av ytavrinning (Cordell
et al. 2009).
För att maximera tillväxten sker ofta övergödsling, men i Europa
och Nordamerika har jordbruksmarken passerat ”kritiska”
fosforhalter. Sådan mark behöver därmed endast begränsade
gödselmängder för att ersätta den fosfor som tas ut vid skörd
(FAO 2006).

Återföring av fosfor
Det råder allmän enighet om att det finns behov av att återvinna
fosfor både av miljöskäl och av geopolitiska skäl (Sustainable
Phosphorus Summit 2011).
En del länder t.ex. Sverige (Naturvårdsverket 2002) har satt upp
mål för återföring av fosfor från avlopp. Ansamlat avloppsslam
kan ersätta gödsel från brytbart fosfor.
För att minska mängden fosforavrinning till ytvatten har
olika direktiv upprättats. EU:s direktiv 91/271 om rening av
avloppsvatten och EU:s vattendirektiv kräver att de stater som
underteck-nat direktiven avskiljer fosfor från kommunalt och
industriellt avloppsvatten.

Slutsats
En växande befolkning (FN stat 2010) innebär ett växande behov
av livsmedel. Kött- och mjölkproduktion kräver stora mängder
fosfor, och båda dessa livsmedelsgrupper ökar i popularitet, särskilt i Kina och Indien. Allt detta förutspås leda till en global ökning
av kväve- och fosfortillförseln (EFMA 2000), vilket skulle kunna
leda till oväntade förändringar i många olika ekosystem. Eftersom
ekosystemtjänsterna är beroende av en lämplig och balanserad
tillförsel av både kväve och fosfor kan drastiska förändringar få
skadliga konsekvenser för människors hälsa och välstånd.

Tillgången på fosfor
Det har varnats för att det håller på att bli brist på fosfor
som är lättillgänglig för brytning (Cordell et al. 2009). Detta
skulle bli problematiskt eftersom det inte finns några kända
alternativ till fosforbrytning. Under de senaste åren har
fler brytbara fosfortillgångar hittats, och i en rapport av the
International Fertilizer Development Center (IFDC) förutspås
att fosfortillgångarna inte kommer att ta slut förrän om 300-400
år med dagens brytningshastighet (Van Kauwenbergh 2010). Det
finns inga kända reserver i norra Europa. Det största reserverna
kontrolleras av USA, Kina och Marocko. Noteras bör att 85%
av världens tillgängliga fosforresurser finns i områden som
kontrolleras av Marocko (Elser and Bennett 2011).
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