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Målsättning 

 Förbättra vattenkvalitet och hydrologisk 
funktion i små kustmynnande vatten 

 
 Öka kunskapen kring vad som styr tillståndet i 

kustmynnande vattendrag och kustvatten 
 

 Öka kunskapen om ekosystemtjänster och 
deras betydelse 

 
 Främja och säkra tillgången på 

vattenberoende ekosystemtjänster 
 

SKOGEN 

MYNNINGEN  
(Sött möter salt) 

DET ODLADE 
LANDSKAPET 



Vad är sura sulfatjordar? 

• Bildning i syrefria havssediment 
KOL + SVAVEL    VÄTESULFID 
 2CH2O + SO4

2-   H2S + 2HCO3 

 
VÄTESULFID + JÄRN  JÄRNSULFIDER 
 Fe2+ + H2S   FeS + 2H+ 

 Fe2+ + HS-   FeS + H2S 
 FeS + H2S   FeS2 + H2 
 FeS + Sn

2-.   FeS2 + Sn-1
2- 

• Landhöjning  Sulfidjordar/ 
  Potentiellt sura sulfatjordar 
  Faktiskt sura sulfatjordar 

Foto: Gustav Sohlenius 



Bild: Jan Åberg 

Vad finns sura sulfatjordar? 



Faktisk SSJ - bildning 

JÄRNSULFIDER + SYRE  FÄLLNINGAR + SVAVELSYRA 
 8FeS + 18O2 + 20H2O  8Fe(OH)3 + 16H+ + 8SO4

2- 

 4FeS2 + 15O2 + 14H2O  4Fe(OH)3 + 16H+ + 8SO4
2- 

 

-Naturligt genom landhöjning 
-Antropogen påverkan: 
Sjösänkningar, dräneringar, schaktningar 
 



Foto: Gustav Sohlenius 



Miljöproblem Ytvattenkemi: 
• Hög jonstyrka 
• Lågt pH 
• Höga konc. av 

metaller 
 
Variation över tid 
och flöden 

 

Påverkar 
reproduktionsmöjligheter 
för fisk och andra 
organismer 
 
Och sedan hamnar 
vattnet i havet… 

 



 



Vad avgör problemets omfattning? 

Påverkansgraden avgörs av:  
• Volymen faktisk sur sulfatjord som 

skapas 
• Recipientens känslighet 

(buffringsförmåga, utspädningseffekt) 
• Tid sedan start  



Från Åberg 2017a: 



Åtgärder 



Åtgärder: Kalkning? 
• Jord:  
Enorm kostnad (250-500 ton kalk/ha för att höja 
pH i det översta 1-2 m skiktet från pH4 till 
pH5,5). 
• Ytvatten:  
Kostsamt och svårt: 
-Möjligt i små vattendrag med måttlig påverkan.  
-Svårt att tajma påverkansepisoder.  
-Långsam urlakning 
-Metallutfällningar 
• PRECIKEM (Finland): Underbevattning med kalk 

och torv 



Förebyggande arbete – 
ökad kunskap 
 
• Kartering och 

kartläggning av 
riskområden (GTK/SGU:s 
arbete i VIMLA + andra 
projekt) 

• Idag: Höjd- och 
jordartskarter 

• I framtiden: Riskkartor 
för sura sulfatjordar 



Förebyggande arbete –  
ökad kunskap 

 
• Kartläggning av 

kärnområden för 
SSJ-påverkan 

• Konduktivitets-
metoden 

 
Rapport: Åberg 2017b 



 
 



Ökad kunskap leder till: 

• Förståelse för miljöproblemet 
• Möjligheter att göra avväganden och 

ta rätt beslut 
• Möjlighet att rikta åtgärder mot 

kärnområden 
• Underlag vid handläggning (muddring, 

schaktning, jord- och 
skogsbruksåtgärder (workshop) 

 
 



Våtmark 

Område med 
faktisk sur 
sulfatjord 

• Inom VIMLA: 
• Pilotåtgärd 
• Mindre väl avgränsat 

område med SSJ-
problematik 

• Intresse markägare 
• Hitta ömsesidiga 

intressen (t.ex. fågelsjö, 
lekområde fisk, 
vattenspegel) 

• Följa upp förändringar i 
kemi i mark och vatten 
(SGU och 
Linnéuniversitetet) 
 



• Inom VIMLA: 
• Pilotåtgärd 
• Mindre väl avgränsat 

område med SSJ-
problematik 

• Intresse markägare 
• Hitta ömsesidiga 

intressen (t.ex. fågelsjö, 
lekområde fisk, 
vattenspegel) 

• Följa upp förändringar i 
kemi i mark och vatten 
(SGU och 
Linnéuniversitetet) 
 

Våtmark 

Område med 
faktisk sur 
sulfatjord 



Grundvattenhöjande åtgärder 

• Rent tekniskt - relativt enkla åtgärder 
• Betydligt mer komplicerat än så: 
• -Kontroversiellt att ”hålla kvar” 

vatten 
• -Påverkar pågående verksamhet 
• -Historiska och personliga skäl 
• -Upplösande av dikningsföretag 
• -Tillståndsprövning 



Förebyggande åtgärd - Dikesreglering 

Hålla en jämn 
grundvattennivå för att 
undvika oxidation 
 
På försöksstadiet: 
-Avancerad dikesreglering 
CATERMASS (Finland) 
-Interreg Nord, Lst BD  

Täckdikesrör (stigarrör) 

Foto: Jan Åberg 



Deponering av potentiell SSJ 

• Schaktmassor från bygg- och 
infrastrukturprojekt 

• Syrefria förhållanden 
• Endast potentiell sur sulfatjord (krav 

från deponier)  
 

• Handläggarworkshop (VIMLA) 



Nollalternativet  

• Passiv och långsamt verkande 
• I vissa ytvatten har de värsta 

effekterna klingat av och det 
biologiska livet har återhämtat sig. 

• Inget bra alternativ för att nå god 
status inom avsatt tid. 



Finansiering: 

• Länsstyrelsens arbete i VIMLA finansieras 
av Havs- och vattenmyndigheten samt 
det interregionala programmet Botnia-
Atlantica 

Läs mer om VIMLA på www.vimlavatten.org 

http://www.vimlavatten.org/
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