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Fiskdöd, hösten 2006 





Åar och älvar 

Inre skärgården 



Österbottniska 
slätterna 



Tio års mellanrum 
i genomsnitt 



Nu, två sekel efter den första 
dokumenterade fiskdöden i området, 
har vi identifierat orsakerna 



Våtmarker 

På 1800-talet och början av 1900-talet 
utdikades våtmarker i syfte att producera 
mer jordbruksmark (eller skog) 





Tack vare dessa torrläggningsarbeten har några av landets bästa 
och bördigaste jordbruksmarker skapats 



Marken mättad med 
vatten ända upp till 

ytan, givetvis 

Markens övre skikt är 
inte mättat på vatten, 
d.v.s. innehåller både 

vatten och luft 

Söderfjärden 

Grundvattenytan har sjunkit 
(= marken har torkat upp) 



Under våtmarkerna förekommer vanligen en finkornig jordart 
(gyttja, lera, svartmocka, ler-silt) 

Sediment = avsatts på havets/fjärdens botten 



Istidens slutskede Dagens situation 



Utmärkande för gyttjan är att den 
innehåller 1-2% järnsulfidmineral 

FeS (järn monosulfid) - svart 
FeS2 (järn disulfid; pyrit) 

Boman et al. 2008, 
Chemical Geology 



järnsulfiderna 
stabila 

järnsulfiderna instabila, 
d.v.s. reagerar med syre 



Mycket sur, 
pH vanligen 
mellan 3,0 
och 4,0 

Sur sulfatjord (acid sulfate soil) 

I ytskiktet är pH högre, 
tack vare kalkning, vilket 
möjliggör framgångsrik 
odling 

Foto: Gustav Sohlenius, SGU 



Snow cover up 
to 50-60 cm 

Regn (och smältvatten) 
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Fält med sur sulfatjord 



Försurat och kontaminerat 
med metaller 



Kadmium 
tallium 
kobolt 
koppar 
aluminium 
mangan 
med flera  

Geologiska 
Forsknings-
centralen 



2006 



Var finns sura sulfatjordar? 



Kartering av sura sulfatjordar pågår i   

•  Sverige (Sveriges Geologiska Undersökning) 

•  Finland (Geologiska Forskningscentralen)  

•  Och man samarbetar bland annat genom 
projektet VIMLA. 

 



Vad har gjorts för att minska problemen: exempel från Finland 

Kontrollerad dränering Injicering av finkornig kalksten; Precikem 

Överskott ytkalkning Kalkfilterdike 



Tack!

•  Karta över sura sulfatjordar i Sverige och Finland 

•  Kostnadseffektiva metoder att minska läckaget av 
syra och metaller från sura sulfatjordar 

•  …vilket sammantaget skall leda till bättre kemisk 
och biologisk status i vattendragen 


