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Den 16 juni bar det äntligen av till Kina! Jag, tillsammans med min vän Helene Boström som 
läser på naturresursprogrammet och som fått sitt stipendium genom SLU, flög till Shanghai 
för att sedan ta tåget till Nanjing och Hohai University. De följande tio veckorna skulle vi 
komma att delta i ett forskningsprojekt på universitetet med syfte att undersöka hur man med 
hjälp av water saving irrigation kan minska metanutsläppen från risodlingar. Studien utfördes 
under de tio intensivt gassande veckorna från den 20 juni till den 26 augusti 2005. 
 
Vi ville från början göra ett MFS som berörde bevattning av risodlingar. Mycket tid lades ned 
under hösten 2004 för att hitta ett lämpligt projekt i Asien. Genom Institutionen för 
Geovetenskaper vid Uppsala Universitet fick vi slutligen kontakt med en professor vid Hohai 
University i Nanjing. Han kunde i sin tur introducera oss till en annan professor vid Hohai 
University, som under sommaren skulle utföra ett forskningsprojekt kring integrationen 
metanutsläpp, risodlingar och water saving irrigation. Detta passade oss perfekt eftersom det 
rör såväl vatten-, mark- som luftproblematiken! Under förarbetet och ansökningsprocessen 
lade vi ned mycket tid på att sätta oss in i forskningen kring området, framförallt gällande 
olika metoder och tekniker. Tyvärr var informationen från Hohai University väldigt knapp, 
vilket försvårade och förlängde ansökningsskrivandet. Genom att vara pålästa och ha 
reservplaner, kände vi oss ändå utifrån förutsättningarna förberedda angående studien inför 
avresan!  
 
Nyfikna och förväntningsfulla anlände vi till Hohai University och träffade vår handledare 
som var ansvarig för det forskningsprojekt som vi skulle delta i. Hans engelska var dålig och 
all kommunikation med honom gick via en av hans doktorander som vi skulle komma att 
arbeta med på fältstationen. Vi förväntade oss en hel del information om projektet vid 
ankomst eftersom den hade varit så bristfällig innan, men efter en vecka i Nanjing visste vi 
inte så mycket mer än vad vi visste innan vi kom till Kina. Det enda vi fick förklarat för oss 



var att fältstationen låg utanför KunShan, en stad några få mil utanför Shanghai, inte mindre 
än 30 mil från universitetet. Under vår andra vecka i Nanjing tog vi således vår packning och 
åkte till stationen där vi kom att utföra sex veckor av fältarbete.  
 

 
Fältstationen med omgivande risfält 

 
Fältstationen var betydligt mindre än vad vi hade förväntat oss. Stationen bestod av fem rum 
och omgavs av några mindre risfält, varav sex av fälten var ämnade för metanprojektet. För 
att till fullo kunna medverka i projektet ansåg vi det självklart att bo med de andra tre 
studenterna på stationen. Detta visade sig dock vara omöjligt på grund av säkerhetsskäl. 
Istället blev vi placerade på ett fint hotell inne i centrala KunShan, en halvtimmes bilfärd från 
stationen. Vi kände oss väldigt isolerade i KunShan och försökte att göra vårt bästa för att 
göra något åt situationen, men det var omöjligt. Det var bara att acceptera läget och vi lade 
istället ned energin på att sätta oss in i det praktiska arbetet på stationen. Den metod som 
användes för att samla upp metanen kallas ”the closed chamber technique”. I varje risfält 
användes två mobila kamrar, en större och en mindre. Den stora kammaren inneslöt risplantor 
och samlade således upp metangas som emitterat från både plantor och jord. Den mindre 
kammaren användes för att mäta metanemissioner från jorden. Gasen inuti kamrarna samlades 
upp i påsar för att sedan skickas på analys till Hohai University. Vi gjorde både dags- och 
dygnsvariationsmätningar. Dessutom mättes också en hel del andra parametrar, såsom jordens 
temperatur och vattenhalt samt risets tillväxt. Vi utförde mätningarna tillsammans med tre 
studenter från Hohai University. Under sex veckor försökte vi samla detaljerad information 
om projektet, vilket var mer krävande än vad vi någonsin kunde föreställa oss. Studenterna på 
stationen berättade ingenting om projektet om vi inte ställde mycket specifika frågor. 
Språkproblem försvårade situationen ytterligare.  
 

 
Uppställning för metanmätning 



 
Gasen i kammaren samlades upp i en påse för analys 

 
Efter våra veckor i KunShan återvände vi till Hohai University för att utföra laborations- 
analyser på den uppsamlade metangasen. Detta gjordes med hjälp av en gaskromatograf. Vi 
påbörjade också vår datainsamling som tog längre tid än väntat på grund av att all data var i 
pappersform. Under vår tid i Nanjing hade vi tillgång till ett jättefint kontor med 
internetuppkoppling, vilket underlättade rapportskrivandet avsevärt. 
 
För att lära oss mer om risodling och bevattning intervjuade vi två risbönder. En av bönderna 
bodde alldeles intill fältstationen, medan den andra bodde i Anhui provinsen som ligger väster 
om Jiangsu provinsen. Genom att bli mer insatt i hur risfälten bevattnas i praktiken kunde vi 
lättare förstå svårigheterna med att implementera water saving irrigation. 
 
Projektet har varit mycket intressant och lärorikt men många av instrumenten krånglade, 
vilket gjorde att projektet ibland kändes oseriöst och ostrukturerat. Det var första året detta 
projekt utfördes och en hel del förbättringar ska göras inför nästa års mätningar. Vi hade 
ingen riktig handledare på plats i Kina, vilket också har försvårat vår informationsinsamling. 
Vi träffade vår handledare enbart några få gånger under vår vistelse i Nanjing och vi 
kommunicerade knappt på grund av språkproblem.  
 
Jag har verkligen insett vilken begränsning det kan vara att inte kunna språket i ett land där 
man till stor grad inte kan eller inte vågar prata engelska. Dessutom är Kina inget 
demokratiskt land, vilket också tydligt speglas inom universitetsvärlden. Studenterna har svårt 
att tänka själva och ta egna initiativ. Kineserna vi har arbetat med har inte heller haft någon 
kalender så vi har fått vara beredda på snabba förändringar. Detta var en intressant iakttagelse 
som jag tror kommer fram tydligare när man arbetar i landet än om man är där för att studera. 
 
Om man vill göra ett MFS som examensarbete rekommenderar jag att göra ett projekt där 
universitetet i Sverige redan har ett väletablerat samarbete med ett universitet/organisation i 
ett u-land. Detta skapar de bästa förutsättningarna för ett bra handledarstöd och öka chanserna 
för lyckade resultat.  
 
Jag är väldigt glad att jag har fått möjligheten att utföra detta MFS! Det har givit mig otroligt 
många värdefulla erfarenheter. Jag har lärt mig väldigt mycket, alltifrån risodlingar till att ha 
tålamod och att vara flexibel. Att åka och göra ett MFS är en utmaning på många sätt och det 
är verkligen något jag rekommenderar alla att göra som har möjligheten!  
 


