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Bakgrund 

• Största sulfatförekomsterna i Europa 
finns i Finland 

• Uppkom under Litorina-perioden 4000 
år sedan, finns längs hela vårt 
havskustområde 

• Odlad areal enligt uppskattningar    50 
000- 336 000 ha 

• Utdikning av sulfathaltiga marker -> 
oxidering av svavel och urlakning av 
svavelsyra och tungmetaller under 
vårflöde och höstregn och andra 
regnperioder 

• Försurning av vattendrag -> ekologiska 
konsekvenser (t.ex. fiskdöd) 

Förekomsten av sura sulfatjordar på 

åkerområden (Puustinen et al.1994) 



Ekologiska effekterna av 
sura sulfatjordar 

• Ekologiska effekterna till 
ytvattnen mest tydliga i 
Österbotten 

• Vattendrag som ligger under 60 m 
höjdkurva vanligtvis endast i 
nöjaktigt ekologisk status 

• Prioritetämnenas gränsvärden 
(skadliga ämnen enligt 
vattendirektiv) överskrids endast i 
vattendrag som har rikligt med 
sura sulfatjordar i 
avrinningsområden 



Klimatförändringen innebär fler utmaningar 

Hydrologiska förändringar & extrema förhållanen blir 
vanligare 
– Torra somrar blir vanligare: Sulfidlerskikten syresätts  

– Vinternederbörden ökar: Urlakningen ökar 

– Flöden ökar: Urlakningen ökar 

    
 

• Urlakning av försurning och metaller tilltar 

• Det blir vanligare att fisk och andra vattenorganismer utsätts för 
giftiga metallhalter 

• Högre temperatur påskyndar ämnesomsättningen och 
toxicitetseffekterna förvärras  

 

J. Tertsunen 
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Catermass 2010-2012 

Målsättning: 

• Samla uppgifter om förekomsten och skadorna av 
sura sulfatjordar i ett nationellt databas 

• Utvecka kartläggningsmetoder 

• Bedöma sura sulfatjordars miljörisker och 
socioekonomiska effekter i ett klimat som förändras 

• Främja vattenskydd, riskhantering och anpassning 
av markanvädning till ett klimat i förändring 



Delprojekt: 

1. Kartläggning och riskklassificering 
av sura sulfatjordar 

 GTK ansvarig, Åbo Akademi och 
Helsingfors universitet deltar 

 

Fältmetod:  

Man tar i medeltal ca 1punkt/2 km2 

• Borrprofil till tre meters djup.  

• Jordart, lagerföljd och möjlig förekomst 
av sulfider.  

• pH och prover i 20 cm bitar för fortsatt 
analys.  



2. Bedömning av riskerna som sura sulfatjordar 
utgör för fiskbestånd och ytvattnens 
ekologiska tillstånd 

• Sammanställer den historiska informationen om metall- 
och surhetsbelastningen 

• Kompletterar uppföljningsdata om effekterna för toxicitet 
och fiskstammar 

•  Uppskattar de föränderliga klimatförhållandenas 
konsekvenser för belastningsutvecklingen, utvecklingen av 
vattenstatus och fiskstammar.  

• Uppskattar anpassningen av vattenskyddsåtgärderna och 
deras genomslagskraft och utvecklar uppföljningen av 
konsekvenserna.  

• Identifierar statusutvecklingens riskobjekt och gör upp en 
riskkarta över vattendragseffekterna.  

 

 

Delprojekt: 
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3. Utveckling av metoderna för att 
minska skadorna av sura 
sulfatjordar och anpassa 
metoderna i jord- och skogsbruk 
i ett klimat som ändras 

Delprojekt: 

Foton: ©Rainer Rosendahl  

ProAgria Österbotten 

År 2010 odlades vårkorn 
År 2011 odlas Anniina vårvete 



Delprojekt: 
 

4. Bedömning av åtgärdsalternativens 
socioekonomiska effekter 

• Ekonomiska analyser (kostnader för enskilda jordbruk och för staten) görs 
vid MTT 2011 

• Ekonomiska analyser för fiskeri görs vid Vilt- och fiskeriforskningsinstitut 
2011 

• Andra effekter analyseras enligt resultat från delprojekt 1, 2 och 3 

• Områdesekonomiska multiplikativa effekter analyseras inom lokala 
arbetsgrupper. 

• Analysernas resultat presenteras inom ett seminarium för allmänheten i 
början av 2012.   

• Skenarioanalys om åtgärdsalternativ i de förändrande klimatförhållanden 
görs 2012. 

 



Delprojekt: 

5. Spridning av information om bästa 
miljöpraxis inom vattenskyddet på 
sura sulfatjordar 
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Försöksfältena på Söderfjärden, Solf och 
Pedersöre har varit flitigt besökta av olika grupper 
och intresserade.  

Uppdaterad information via Internet: 

www.ymparisto.fi/syke/catermass  

www.catermass.fi 

http://www.ymparisto.fi/syke/catermass
http://www.catermass.fi/


Tack! 

merja.maensivu@ely-keskus.fi  
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