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 Urlakning av torrlagda sulfidjordar, sura sulfatjordar (SSJ), är 
största hotet mot vattendrag efter övergödning (pga. syra- och 
metallbelastning)  

 pH-värdet i Nordiska vattendrag sänks under 
högflödesperioder i huvudsak pga. humussyror från torv- och 
skogsmark (naturlig försurning) 

 I många vattendrag runt Bottenviken överskrider 
syrabelastningen från SSJ den naturliga försurningen 

 De stora problemen med kraftig försurning och 
metallbelastning började i skiftet mellan 1960- och 70-talen i 
samband med stora torrläggningsprojekt 

 

Sulfidjordar och effekter av torrläggning 



6.6.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 3 

Var förekommer SSJ? 

 

 160 000 - 300 000 hektar SSJ i Finland (ca. 13 
% av jordbruksmarken) 

 Uppskattningsvis hälften mindre i Sverige 

 Största delen förekommer under 60 (100) m 
över havsnivån 

 Också andra typer av markanvändning skapar 
SSJ (skogs- och torvmarksdikning, 
muddringar, dikning för byggnader och 
infrastruktur osv.) 

 Täcker ca. 1-10 % av landhöjningskusten i 
Österbotten 

 Näringsrik och lättbearbetad grynlera gör SSJ 
till en värdefull resurs 

 I Finland finns Europas största förekomst 

 I världen finns 17-24 miljoner hektar Puustinen et al. 1994 
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Vad är en sulfidlera eller en sur sulfatjord? 

 Stora mängder lera och organiskt material har ansamlats i grunt vatten vid 

flodmynningar sedan Litorinatiden (8000 år sedan) 

 Bakterier bryter ner organiskt material ► syret tar slut 

 Havsvattnets sulfat ersätter syret ► svavlet reduceras 

2 CH2O + SO4
2- ► H2S + 2 HCO3

-  

organiskt material + sulfat ► svavelväte + bikarbonat  

S2- + Fe3+ ► FeS (FeS2)  

 Svavlet reagerar vidare och bildar järnsulfider 

svavel + järn ► monosulfid eller pyrit 

 

 Sulfidleror har under de senaste 8000 åren stigit upp ur havet i 

takt med landhöjningen 
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 Trots att sulfidleror har stigit upp till 100 m över havet hålls de ändå 
vattenmättade tack vare flack terräng och tjockt torvlager 

 Grundvattnet fungerar som en effektiv luftbarriär, och sulfiderna hålls neutrala 

 Före den intensiva markanvändningen bestod Österbotten av flacka myrar och 
grunda sjöar mellan skogsklädda moränholmar  

 Den sulfidrika leran under torv eller i botten på en sjö orsakar ingen syra- eller 
metallbelastning 

 

 

Vad är en sulfidlera eller en sur sulfatjord? (forts.) 
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 I kontakt med syre bildar sulfiderna svavelsyra (svaveloxidation): 

 

 

 

4 FeS + 9 O2 + 10 H2O ► 4 Fe(OH)3 + 4 H2SO4  

Järnsulfid + syre + vatten ► järnoxid (rost) + svavelsyra  

 Svavelsyran löser sig till sulfat och vätejoner: 
 

 

 

H2SO4 ► SO4
2- + 2 H+  

Svavelsyra ► sulfat + vätejoner  

 

 En sur sulfatjord har bildats 
(pH<4, rik på sulfat och 
färgad av rost) 

 
 

 

 

Koncentrationen fria vätejoner anger pH-värdet 

Vad är en sulfidlera eller en sur sulfatjord? (forts.) 



6.6.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7 

Österholm & Åström 2002 

 Monosulfid (FeS) gör sulfidleran ofta mörk (svart) som ljusnar snabbt i kontakt 
med syre ► lätt igenkännbar 

 Lokalt kan pyrit (FeS2) utgöra enda sulfiden ► sulfidleran kan se ut som en 
”normal” lera 

 När pH-värdet sjunker under 4 börjar metaller (bl.a. Al, Ni, Zn och Cd) lösa sig 
ur markmineralen 

 Vid snösmältning och regn sköljs surt och metallrikt vatten ut i vattendrag 
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Löst järn fälls ut som rost i mark och vatten Sulfidrika mörka 

muddermassor försuras 

snabbt i kontakt med luft 

Hur känner man igen en sulfidlera/sur sulfatjord 

 

Sura sulfatjordar (till höger) har en välutvecklad 

aggregatstruktur (porös), då sulfidleran (vänster) 

saknar struktur  



6.6.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 9 

Varför är avrinningsvattnet från SSJ så skadligt för 

vattenmiljön? 

 

 pH-skalan är logaritmisk:  pH 5: 0,00001 mol vätejoner/l   

    pH 4: 0,0001 mol vätejoner/l (10 gånger surare) 

     

 pH-skalan är vilseledande 

 

 

 pH-värdet anger aktiva vätejoner (aktiv aciditet) 

 pH i avrinningsvattnet från SSJ är lägre än i surt regnvatten eller humusrikt vatten 
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 pH-värdet mäter aktiv aciditet men inte total aciditet 

 Löst aluminium (Al) och järn (Fe) bär med sig dold aciditet 

 När pH stiger t.ex. Vid utspädning fälls metallerna ut och den dolda 
aciditeten frigörs ► löst Al och Fe motverkar en pH-höjning  

 

Al3+
 + 3 H2O ► Al(OH)3 + 3 H+  

Löst Al + vatten ► aluminiumoxid + vätejoner  

 

 

 Fiskdöd beror i regel på att metaller (främst Al) fälls ut på fiskars gälar (lågt 

pH är en sekundär orsak till fiskdöd) 

 Humussyror kan binda en del av metallerna ► humussyror minskar på 

metallernas skadliga verkan 

 

Varför är avrinningsvattnet från SSJ så skadligt för 

vattenmiljön? (forts.) 

SSJ-vattnet är mycket svårt att neutralisera 
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 Totala aciditeten kan uttryckas som millimol vätejoner/l eller räknas om till 

kalkbehov (g/m3) 

 Kombinationen lågt pH och höga 
metallhalter gör SSJ-vattnet mycket 
skadligt (svårt att neutralisera och 
giftigt för organismer som andas med 
gälar) 

 Surt regnvatten: 0,03 mmol vätejoner/l (1,5 g kalk/m3) 

 Humusrikt vatten 0,3 mmol vätejoner/l (15 g kalk/m3) 

 Vatten från SSJ 2-20 mmol vätejoner/l (100-1000 g kalk/m3) 

Olika aciditeter i olika typer av vatten: 

Sammanfattning 

Varför är avrinningsvattnet från SSJ så skadligt för 

vattenmiljön? (forts.) 
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 Sedan 1800-talet har många 

sjöar och myrar torrlagts till bl.a. 

jord- och skogsbruksmark, och 

första rapporter på fiskdöd är 

från 1834 (Kyrö älv) 

 Stora problem uppstod i slutet 

på 1960 talet pga. stora 

torrläggningsprojek och att 

täckdikning blev vanligt 

 Jämförelse mellan 

vattenkvaliteten i Österbottniska 

bäckar och Finländska bäckar 

visar omfattningen av SSJ-

påverkan 

 Vattnets elektriska 

ledningsförmåga (EC) ger en god 

bild av sulfat- och metallhalterna 

samt aciditeten 

Påverkan av SSJ på vattenkvaliteten 

Åström & Björklund 1995 
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 Småvattendrag är 
känsligare för urlakning 
från SSJ än stora 
vattendrag (sämre 
buffrings- och 
utspädningsförmåga) 

 På grund av detta tillför 
Larsmo-Öjasjöns 
närområde 
(småvattendrag) en 
förvånansvärt stor andel i 
förhållande till 
avrinningsområdets areal 

 

Påverkan av SSJ på 

vattenkvaliteten (forts) 
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 Cirka 30 åar i Finland är påverkade av urlakning från sura sulfatjordar 

Medelhalter av kadmium, nickel och zink i åar med avrinningsområde >500 km2 (Roos & Åström 2006) 

Cd Ni Zn 

Påverkan av SSJ på vattenkvaliteten (forts) 
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 Urlakning av metaller från SSJ (streckad linje) jämfört med utsläpp från finländsk 

industri (heldragen linje) ton/år 1978-2000 (Sundström et al. 2002)  

Påverkan av SSJ på vattenkvaliteten (forts) 
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 Urlakningen från SSJ sker episodiskt, dvs. snabba kast i vattenkvaliteten 
är karaktäristiskt 

 Urlakningen starkt beroende av hydrologiska förhållanden: extrem 
belastning (fiskdöd) sker ofta under regniga höstar som föregåtts av 
torra somrar  

 Många vattendrag är belastade årligen, och surt vårflöde påverkar många 
arters förökning negativt (åmynningar viktiga förökningsområden och 
rom och yngel är känsligare än vuxna) ► dold fiskdöd förekommer ofta 

 Störningar i fiskens förökning har på lång sikt troligtvis större negativ 
effekt än de stora fiskdödarna  

 Olika fiskarter har olika miljökrav och reagerar olika på syra- och 
metallbelastningen ► svårt att ange vilka pH- och Al-halter är skadliga 

 pH 5,5 och Al-halt på 0,1-2 mg/l (beroende på humushalt) en grov gräns 

 Många åar i Österbotten har varit utan en stadigvarande fiskstam de 
senaste 40 åren (Vörå-, Kovjoki-, Solf- och Toby åar)  

 

 

 

Påverkan av SSJ på ekologin 
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Tack 


