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Året är 1834





Bild från senaste omfattande fiskdöden, relaterad till sulfatjordar, i Österbotten



Problem kopplade till sura sulfatjordar är särskilt stora i Österbotten:

•Sulfatjorden har stor utbredning 

•Berggrund dominerad av granit och gnejs 

•Relativt små vattendrag
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Tjuståsaån, Påskallavik, ett vattendrag med god kvalitet

• Vattenkvaliteten monitorerats 
sedan 1986. pH har alltid 
varit bra, vanligen  mellan 
6.0 och 7.5

• Plötsligt har surstötar börjat 
inträffa med pH värden < 5.0 
och markant förhöjda halter 
av sulfat och metaller

• Undersökningar under denna 
vinter har bekräftat att 
orsaken är läckage av sura 
sulfatjordar.

Foto och information: 
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Munsala å, Österbotten



Öppna stora bollar: högflöden
Små fyllda bollar: lågflöden
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Mynningen av ett 
vattendrag försurat och 
kontaminerat av metaller 
p.g.a. sura sulfatjordar. 
Vörå å, Österbotten



Joonas och Antti från Geologiska Forskningscentralen i Finland, 
och Mats från Linnéuniversitetet i Kalmar

Foto: Peter Österholm, Åbo Akademi
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Hur långt ut till havs kan metallerna spridas? Dr. Joonas 
Virtasalo och hans medarbetare på Geomari undersökte detta

• Metaller från sura sulfatjordar har kontaminerat sediment 
upp till 25 km från åmynningar

• Jämförelse med riktlinjer för sedimentkvalitet antyder att 
metallkontamineringen påverkar den marina biotan mer än 
12 km från åmynningarna



Komplicerat mönster av metallkontaminering av sediment i områden 

med sur sulfatjord:

•Kan ske i estuarier

•Kan ske längre ut till havs

•Kan ske inom dräneringsområden, t.ex. i sjöar



Saneringen av Oskarshamns hamnbassäng 
Sediment kontaminerade med bl.a. arsenik, bly, kadmium och koppar

Grävmuddring 2018. 
Foto: bildarkiv 
Hamnsaneringsprojektet

Naturvårdverket har stått för merparten av finansieringen, 
medan Oskarshamns kommun och Saft AB bidragit. 
Totalt har projektet en budget på 571 miljoner kronor.
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