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I november 2006 börjar döda fiskar flyta upp till ytan 
i många Österbottniska vattendrag… 
 

Foto: Peter Österholm 

Janne Toivonen 
Geologi och mineralogi 
Åbo Akademi 
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Mellan november 2006 och februari 2007 förekommer 
hundratals artiklar i dagspressen om fiskdöden. 
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Surt och metallhaltigt dräneringsvatten från sura 

sulfatjordar (SSJ) 
 

 Anses vara största hotet mot vattenkvaliteten 
efter övergödning  

 Stora problemen började i slutet av 1960- och 
början av 1970- talen i och med stora 
torrläggningsprojekt (täckdikning blev vanligt) 

 Redan 1834 rapporterades fiskdöd i Kyrö älv pga. 
försurning 

 Överlag minskar pH i finländska sjöar och åar vid 
högflöde pga naturligt förekommande humussyror 
från skogs- och myrmark 

 I många vattendrag i västra Finland överskuggas 
humussyrorna av utsläppen från SSJ 
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Sulfatjordarnas ursprung 
 

 Finkorniga sediment som bildades när 

Finlands kuster låg under vatten 

(Litorinaleror, 7500-4000 år sedan) 

 För att bryta ner organiskt material i 

syrefria sediment använder bakterier 

sulfat istället för syre  svavelreduktion.  

 Det bildade H2S reagerar med löst järn 

(Fe) och bildar järnsulfider (FeS, 

monosulfid och FeS2 pyrit)  Svavelrika 

svarta gyttjor 

 Sedimenten ligger idag 0-100 m (normal 

övre gräns för SSJ ca 40-60 m över havet) 

 Nya svavelrika sediment bildas ännu idag i 

grunda havsvikar och åmynningar 
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Sura sulfatjordar bildas i huvudsak pga. mänsklig markanvändning 

 SSJ bildas genom torrläggning, vilket leder 
till att syre tränger ner och reagerar med 
(oxiderar) sulfiderna och bildar svavelsyra 

 FeS2 + 3.75O2 + 3.5H2O   

  2H2SO4
  + Fe(OH)3  

 Svavelsyra i sin tur upplöses i vätejoner 
och sulfat 

 H2SO4  2H+ + SO4
2- 

   

Österholm & Åström 2002 

 pH-värdet anger koncentrationen vätejoner 

 I den sura marken (pH<4) blir en rad giftiga metaller 

(Al, Cd, Cu, Ni, Zn osv.) mycket lösliga 

 En S-halt på 0,2 % kan redan orsaka en tillräcklig pH-

sänkning 

 Vid rikliga höstregn och snösmältning spolas surt och 

metallhaltigt vatten ut till vattendragen 
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 I Finland finns Europas största förekomst av SSJ (160 000 - 300 000 hektar) upp 
till 13 % av sammanlagda jordbruksmarken 

 Arealen SSJ som används till annan typ av markanvändning är okänd 

 SSJ täcker 2-10 % av åarnas tillrinningsområde 

 Störst förekomst i Österbotten 

 Lättbearbetad och näringsrik grynlera  värdefull resurs 

 SSJ upptar globalt en areal på 17-24 miljoner hektar 

Puustinen et al. 1994 



29.5.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 7 

Lösta metaller orsakar hög aciditet 
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 pH-värdet är inte enda måttet på försurning 

 Aciditeten är ett bättre mått på total försurning och kan räknas om till 

kalkningsbehov 

 

 

 

 

 

 

Peter Österholm 
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Vattenkvalitet i diken och bäckar påverkade av SSJ i 

jämförelse med medeltalet i finländska bäckar 

Åström & Björklund 1995 
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Stor metallbelastning på våra vattendrag 

 Metallutsläpp från Finlands industri (heldragen linje) och diffusa metallutsläppen 

från SSJ (streckad linje) ton/år 1978-2000 (Sundström et al. 2002). 
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Kemiska statusen i Österbottniska åarna dålig 

HERTTA-registret 2008 
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 Ca 30 åar på västkusten är påverkade av SSJ 

 Ett flertal åar är i det närmaste kroniskt försurade (döda), t.ex. 

Solf-, Vörå-, Malax- och Kovjoki å 

 Högsta metallhalter runt Bottenhavet hittas i österbottniska åar 

 

 

 

Medelhalter av Cd, Ni och Zn I åar med avrinningsområdet >500 km2 (Roos & Åström 2006) 

Cd Ni Zn 
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Påverkan på fiskar 

 Lösta metaller (främst Al) bildar fällningar på fiskars gälar  

 Kombinationen lågt pH och höga halter lösta metaller är skadlig 

 Många lokala fiskstammar har försvunnit sedan 60- och 70- talen i små 
åar (t.ex. Närpes-, Solf-, Vörå-, Munsala-, Purmo-, Kovjoki-, Kimojoki- 
och Kälviänjoki åar 

 Även större åar har försvagade fiskstammar i nedre loppen (t.ex. Kyrö 
älv, Lappo- Kronoby- och Perho åar)  

 Fiskars förökning störs regelbundet av ”små” årliga surchocker eftersom 
fiskyngel är känsligare än vuxna fiskar -> synlig fiskdöd uteblir, men 
fiskstammarna försvagas på lång sikt (Hudd & Leskelä 1998) 

 Eftersom känsligheten varierar mellan vuxna fiskar och fiskyngel, 
fiskarter och olika populationer finns ingen exakt gräns för när vattnet är 
skadligt  

 Byden et al. (2003) nämner 75-200 μg/l Al som skadliga halter 

 pH 5,5 anses som en grov gräns för skadligt vatten. Ju högre Al halter 
desto skadligare (Vuorinen et al. 1993).  

 Hög humushalt minskar på metallers skadlighet 
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Undersökning av orsaker till försurning 

och fiskdöd i Larsmo-Öjasjön 

 Inre skärgårdsområde som på 60-talet gjordes till 
Finlands största invallade sötvattensbassäng (85 km2) 

 Ett populärt fiske- och rekreationsområde, men 
omtvistat när det gäller försurning och fiskdöd 

 Tidvis stora problem med försurning efter invallning 

 Invallningen hindrar välbuffrat brackvatten att 
neutralisera vattnet 

 Alla fyra åar som mynnar ut i sjön är försurade 

 Humussyror, sura regn, muddringar etc. har 
diskuterats som orsaker till försurning och fiskdöd 
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Sura sulfatjordarnas betydelse för försurningen av 

Larsmo- och Öjasjön  
 

  

• Studien visar att sura sulfatjordar 

(pH 3,2-3,9) förekommer i sjöns 

tillrinningsområde 

• Aciditeten (kalkbehovet) korrelerar 

tydligt med svavelhalten 

• Den extrema försurningen i jorden 

beror på svaveloxidation 

 

 

 

 

 

Förekomst och egenskaper hos SSJ i 

Larsmo- Öjasjöområdet 
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Surast i södra delen av sjön 

Toivonen & Österholm 2011 
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Vattenkvalitet i åar, bäckar och diken som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön 

 Studier på pH, aciditet, organiskt material, sulfat- och metallhalter visar att det 

sura och metallhaltiga vattnet som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön beror på 

svaveloxidation i sura sulfatjordar, inte på humussyror från mossar och 

skogsmarker 
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Belastningen som åarna, bäckar och diken och 

muddermassor för med sig till Larsmo- Öjasjön 
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 Trots att muddringar kan ha en stor lokal effekt på vattenkvaliteten, har de 

obetydlig effekt (max 0,4 %) på Larsmo- Öjasjön som helhet   

Toivonen & Österholm 2011 
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Provtagning längs med Esse å visar att påverkan från SSJ förekommer främst under 20 m 

över havet 
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Data på vattenkvaliteten ända från 60-talet visar att vattenkvaliteten varierar 

kraftigt från år till år och mellan årstider 

Esse å Purmo å Kronoby å Kovjoki å

pH
Min 4,3 4,2 4,2 4,2

10 percentil 5,4 4,6 4,8 4,4

Med 6,4 5,6 6,1 5,1

90 percentil 6,8 6,5 6,8 6,2

Max 7,3 6,9 7,2 6,9

Elektrisk ledningsförmåga (EC)
Min 3,7 5,7 5,6 13

10 percentil 6,1 8,3 9,2 13

Med 7,7 13 13 20

90 percentil 12 17 20 31

Max 21 33 30 56

 Data med början från 60-talet visar att vattenkvaliteten varierar kraftigt från år 

till år och mellan årstider 

 Vid hög avrinning (vår och höst) är belastningen störst då markerna sköljs ur 

 belastningen upphör då dikena torkar ut (sommar) eller fryser (vinter)  

 Vattenprovtagning bra metod att hitta SSJ 

 Våren (maj) bästa tidpunkten, alternativt hösten (november) 
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 Aluminium måste analyseras i laboratorium, elektrisk konduktivitet (EC) ger 
ungefärlig Al-halt 

 Åarna som mynnar ut i Larsmo- Öjasjön har pH 5,5 och Al-halt på ca 800 μg/l vid 
EC ca 115 μS/cm. 

 Höga humushalter tar bort en del av skadliga effekten   

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4 5 6 7

pH

A
l  

(µ
g/

l)

EC ca 115 µS/cm

EC ca 220 µS/cm

pH vs Al i åarna som mynnar ut i Larsmo-Öjasjön 



29.5.2012 Åbo Akademi - Domkyrkotorget 3 - 20500 Åbo 20 

Vad göra? 

 Finland har Europas största förekomster av sura sulfatjordar 

 Syra- och metallbelastningen har märkbart försämrat ekologiska och kemiska statusen i 
ytvattendrag i Västra Finland 

 Vid all markanvändning där svavelrika sediment dräneras eller torrläggs ska riskerna 
tas i beaktande 

 Kartering av SSJ och undersökning av miljömetoder (CATERMASS-Climate Change 
Adaptation Tools for Environmental Risk Mitigation of Acid Sulphate Soils) 
(PRECIKEM-Kemisk precisionsbehandling av sura sulfatjordar för att förhindra 
uppkomsten av syra) 

Jord- och skogsbruksministeriets samt miljöministeriets strategi: 

 

 Kalkning är generellt sett en ineffektiv åtgärd  

 Undvika dränering/torrläggning av svavelrika leror 

 Undvika att grundvattnet sjunker alltför mycket under somrar -> Ny metod där 

man bl.a. installerar kontrollerad dränering och pumpar in vatten bakvägen in i 

dräneringssystemet har visat sig vara lovande 

 

 

 

Allmänna råd 
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Kontrollerad dränering 

Principskisser över hur en reglerbar dräneringsbrunn påverkar 

grundvattennivån. Vattenflödet regleras genom att öppna eller stänga 

ventilen (Jord- och skogsbruksministeriet, 2005)  
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Analys av isotoper visar att det går att leda ut det sura och metallrika 

åvattnet ur sjön via södra dammluckan i Larsmo-Öjasjön, och således har 

den norra delen av sjön en chans att hållas frisk 

Toivonen & Österholm 2011 
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Sammanfattning 

 Tiotals åar i Finland är påverkade av SSJ, många kroniskt försurade 

 Årliga små surchocker orsakar på lång sikt större skada än de relativt sällsynta 

stora surchockerna 

 Lågt pH i kombination med höga halter lösta metaller giftigt för biotan 

 Höga halter lösta metaller orsakar hög aciditet 

 Belastningen varierar kraftigt mellan årstider 

 Potentiella SSJ hittas i sedimentationsmiljöer 

 Potentiella SSJ karakteriseras ofta av en mörk färg som ljusnar när sulfiderna 

reagerar med syre 

 Varje 10 centimeter som torrläggs orsakar samma belastning som 1000 år av sura 

regn  undvika att grundvattennivån sjunker bästa sättet att undvika problem 

 SSJ inte rikare på metaller än andra lerjordar, lågt pH frigör metallerna 

 Kartering och undersökning pågår, men högst sannolikt kommer vi att få uppleva 

fiskdöd igen 
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TACK! 


