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NTM-centralen i Södra Österbotten/A. Bonde

Beaktande av sura sulfatjordar vid vattendragsrensningar och
grundtorrläggning
Rekommendationer för beaktande av sura sulfatjordar vid vattendragsrensningar och grundtorrläggning
inom Litorina-området i Österbotten, Södra Österbotten och Mellersta Österbotten.
I Österbotten är det vanligt med sura sulfatjordar, s.k. alunjordar, som
avger sura ämnen och giftiga metaller då de kommer i kontakt med
luftens syre. Surt vatten och giftiga metaller, t ex kadmium och nickel,
sköljs ut i våra vattendrag i samband med nederbörd. Därför är många
av de österbottniska åarna och älvarna i mycket dåligt skick. I vissa fall
saknas fiskbeståndet helt.
Vattenlagen förutsätter att all dikning, förutom obetydlig dikning, ska
anmälas till NTM-centralen. På sur sulfatjord kan dikning orsaka
förorening enligt miljöskyddslagen och ska därför alltid anmälas till
NTM-centralen. Oftast är det markägaren eller
dikningssammanslutningen som är ansvarig för att dikningen inte
orsakar förorening enligt vattenlagen och miljöskyddslagen.
Om sur sulfatjord konstaterats i området planeras åtgärder för att undvika en ökning av metall- och
surhetsbelastningen. Sådana åtgärder kan vara exempelvis minskat torrläggningsdjup, dammar, andra
flödesreglerande konstruktioner och våtmarker. Ytterligare åtgärder testats inom Precikem-projektet, t.ex.
underbevattning med kalklösning. NTM-centralen kan ge råd om hur den planerade åtgärden bör utföras
och bedömer om tillstånd av Regionförvaltningsverket behövs.
Exempel: Om grundvattennivån sänks med 10 cm på 1 ha, kommer maximalt 10 ton svavel att oxideras om
svavelhalten i marken är 1 % (markens teoretiska torrvikt 1 ton/m3). 10 ton svavel motsvarar 16 000 l
svavelsyra. I praktiken läcker syra och metaller från den torrlagda jorden under flera år efter dikningen.
Mest utsläpp sker i samband med kraftig nederbörd.
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En profil (C3) av bottensedimentet i Södra Stadsfjärden utanför Vasa visar
att kadmiumhalten är hög från ca en meters djup i sedimentet till ytan av
sedimentet. På basis av åldersbestämning motsvarar avsnittet de partiklar
som sköljts ut från land från 1960-talet fram till nu. Det ökade läckaget
sammanfaller med tidpunkten då dränering effektiverades av maskiner och
täckdikning. Nickel följer samma mönster. Karta och figur av K Dalhem,
2017, utkast.
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Utredning av förekomsten av sura sulfatjordar på nyttoområdet
- områden där grundvattennivån kan påverkas till följd av
vattendragsrensning, dikning eller grundtorrläggning
1. GTK:s kartläggning
Geologiska forskningscentralens (GTK) pågående
kartläggning av förekomsten av sura sulfatjordar
presenteras på gtkdata.gtk.fi. Om uppgifter
saknas, kan utredning av förekomsten av sura
sulfatjordar göras enligt beskrivningen på nästa
sida.
Det är värt att observera att GTKs kartläggningar
är riktgivande och baserade på tolkningar. Säkra
uppgifter finns endast vid provtagningspunkter.
Kartorna saknar dessutom riskbedömning, dvs.
ett finkornigt svart sulfidsediment har antagligen
betydligt större utsläpp än grovkornig sandjord,
trots att de båda klassas med samma sannolikhet
för förekomst av sur sulfatjord.
Åtgärder bör beaktas i planeringsskedet om det
förekommer stor eller måttlig sannolikhet för
sura sulfatjordar i projektområdet. Då
sannolikheten för sura sulfatjordar är liten,
rekommenderas att man följer med situationen
under grävningsarbetet och vidtar åtgärder vid
behov.

På bilden till vänster syns de olika skikten i en typisk sur sulfatjord
(K Dalhem). På bilden ovan syns muddermassor som kalkats på
ytan. Den blåsvarta färgen avslöjar att massorna består av
potentiell sur sulfatjord. Den blir ofta gråaktig och rostfärgad då
den kommer i kontakt med luftens syre (A Bonde).
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2. Projektspecifik kartläggning av förekomsten av sura sulfatjordar
På områden som inte kartlagts av GTK, rekommenderas markprovtagning för att utreda förekomsten av
sura sulfatjordar. Nedan följer en rekommendation för hur kartläggningen kan göras. Observera att
kartläggningen kan göras mer eller mindre detaljerad beroende på hurudant det aktuella området är.
Diskutera med NTM-centralens sakkunniga för att få bästa resultat.

Profiltäthet: 5-10 markprofiler/km2 (1 profil/10 ha).
Provtagningen kan göras tätare där torrläggningsdjupet
ökas mest.
Profildjup: Markprofiler tas ner till planerade djupaste
grävdjupet + 0,5 m.
Analyser: I markprofilen tas ett prov i det oxiderade
skiktet för analys av pH i fält och i det icke-oxiderade
skiktet tas ett prov i varje jordartsskikt för analys av pH i
fält och inkuberat pH (*. Om möjligt tas prover i de olika
jordtyperna som förekommer i profilen, och analyseras på
pH i fält och inkuberat pH. Om möjligt kan proverna
dessutom analyseras på totalsvavelhalt.
Definition: Om pH-värdet i det inkuberade provet sjunkit
under 4 och förändringen i pH är minst 0,5 enheter är
det fråga om potentiell sur sulfatjord. Vidare kan man
anta att marken innehåller potentiell sur sulfatjord då
svavelhalten är >= 0,2 % i det icke-oxiderade skiktet då
det är fråga om finkornigt material. Mer information om
identifiering av potentiell sur sulfatjord finns i SULFA IIprojektets rapport http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2 >
Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen… (på
finska).

Exempel: Nyttoområdet är ca 100 ha (= 1 km2) och antalet markprofiler blir då 10 st. Kartläggning
uppskattas kosta ca 1 000 euro eller 1000-1500 euro/km2. Analysen av totalsvavel kostar ca 30 euro/prov,
vilket innebär en tilläggskostnad på 300 euro om man väljer att analysera totalsvavelhalten.
*) Inkuberat pH = Markprovet får stå framme i kontakt med luft och hållas fuktigt i ca 10-19 veckor, varefter pH mäts. Vid tidsbrist
kan inkuberat pH ersättas med totalsvavelanalys. Finkornig (lera eller silt) sur sulfatjord har vanligen en totalsvavelhalt på >= 0,2 %
av torrvikten. I grövre jordarter (sand) kan till och med 0,01 % totalsvavelhalt leda till försurning av jordmånen. Mer information
om analysen och identifiering av potentiell sur sulfatjord finns i SULFA II-projektets rapport http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2 >
Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen… (på finska).
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Utredning av kalkningsbehov av grävmassor vid
grundtorrläggning och andra större projekt
Vid planering av grundtorrläggning och andra större projekt rekommenderas en utredning av
grävmassornas behov av kalkning. Nedan följer en rekommendation för hur utredningen kan göras.
Observera att utredningen kan göras mer eller mindre detaljerad beroende på hurudant det aktuella
området är. Diskutera med NTM-centralens sakkunniga för att få bästa resultat.
Profiltäthet: 5-10 profiler/km då åfåran är 5-10 m bred, eller 1
profil/1000 m2. Profiltätheten motsvarar Miljöförvaltningens guide
1/2015, s. 36.
Profildjup: Profiler ner till maximala grävdjupet tas för analys av
totalsvavelhalten.
Analyser: Prov för analys av totalsvavelhalten tas i profilen med 0,5 m
mellanrum ner till maximala grävdjupet (balanslinjen).
Kalkningsbehov: Kalkningsbehovet beräknas utgående från
totalsvavelhalten. Kalkningsbehovet kan även beräknas utgående från
aciditet.

På bilden till vänster
presenteras kalkningsbehov
med finmalen ren kalk i
förhållande till svavelhalt
(totalsvavel), enligt Acid Sulfate
Soils Assessment Guidelines.
NSW Acid Sulfate Soils
management Advisory
Committee, August 1998.
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Kartläggning av kalkningsbehovet kostar uppskattningsvis 600 euro + moms i en 2 km lång åfåra som är ca 4
m bred och grävdjupet är 0,5-2 m, se bilaga 1. Kostnad för provtagning tillkommer.
Allmän kalkningsrekommendation har gjorts för mindre rensningsprojekt och mindre muddringar i sjöar
och hav. Den allmänna kalkningsrekommendationen finns på projektets webbsida vimlavatten.org >
Dokument.
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Tack till:
E-S Bredgård (NTM-centralen i Södra Österbotten), M Stenbacka (NTM-centralen i Södra Österbotten), J
Toivonen (NTM-centralen i Södra Österbotten), A Boman (Geologiska forskningscentralen), V Haapamäki
(NTM-centralen i Södra Österbotten), M Savolainen (NTM-centralen i Södra Österbotten), S Yli-Mannila
(NTM-centralen i Södra Österbotten)

För mer information:
Ehdotus happamien sulfaattimaiden aiheuttamien haittojen vähentämisen suuntaviivoiksi, MMM 2009
http://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/134780/Kohti%20happamien%20sulfaattimaiden%20hallinta
a_30102009%20.pdf?sequence=2

Skogsvård på sura sulfatjordar, LUKE 2016
https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/534123/luke-luobio_13_2016.pdf?sequence=1

Mer detaljerad information om laboratorietester och provtagningsteknik
http://www.syke.fi/hankkeet/sulfa2 > Opas happamien sulfaattimaiden kartoitukseen
turvetuotantoalueilla, versio 1 (endast på finska)
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Bilaga 1. Exempel på provtagningspunkter och analysresultat.

På bilden till vänster presenteras ett exempel
på provtagningspunkter för markprofiler
(kartläggning av förekomst) och
sedimentprofiler (utredning av
kalkningsbehov).

Exempel: Utredning av kalkningsbehov i en fåra som ska rensas och som är 2 km lång och 4 m bred.
Grävdjupet är 0,5-2 m.
Profil, nr
1
2
3
osv 4-8
Sammanlagt
Kostnad för
analys
Kostnad för
provtagning

Grävdjup,
m
0,5
2
1,5

Antal prov

Halt av
totalsvavel, %,
medeltal
0,5
0,3
0,06

1
4
3
22
594 euro + moms
(27 e/prov
totalsvavelhalt)
?

0,4
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Beräknat
kalkningsbehov
kg/m3, medeltal
25
15,7
3
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Bilaga 2. Miljökvalitetsnormen för kadmium eller nickel överskrids på områden markerade med rött.
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