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Hur arbetar länsstyrelsen i Norrbottens län med SSJ?

• Tillståndsprövningar och granskning översikts- och 

detaljplaner

• Miljöövervakning vattenkemi och kiselalger i medelstora 

vattendrag

• Information till verksamhetsutövare, kommuner och 

jordbrukare

• Kartläggning elektrisk konduktivitet i diken och små 

vattendrag

• Åtgärdsprojekt



Försöksfält reglerad dränering Lakafors



Försöksfält reglerad dränering Lakafors

• Installerades augusti 2016

• Morän (skogsområde)

• Sur sulfatjord (stigande mäktighet i riktning söderut)

• Våtmark med underliggande potentiell sur sulfatjord

• Innan åtgärden fanns endast öppna diken (röda linjer)
• Jorden var oxiderad/syreutsatt ned till ca 150 cm
• (Plogskikt/matjord 0 – 40 cm → aktiv sur sulfatjord 40 – 150 cm)

• Fältet var svårt att bruka/odla
• Vattensjukt, särskilt i den södra halvan





Reglerad dränering med läckageskydd

• Regleringen kan ställas in till önskat djup.

• Läckageskyddet består av en vertikalt installerad plastfilm för att 
maximera flödet genom brunnen.

• Läckageskyddet gör också att det i stort sett är förhållandena 
inom delfältet som påverkar utgående vattenkemi från brunnen.



Vattenkemisk uppföljning

• Elektrisk konduktivitet har valts ut som huvudparameter.

• Parametern konduktivitet påverkas tydligt av utlakning från 

sura sulfatjordar (eftersom sulfat vanligen lakas ut i stor 

utsträckning).

• Lätt att mäta och handha instrument i fält (kalibrering).

• Kan mätas kontinuerligt med loggers.

• Ger dock ingen möjlighet att bedöma utlakningen av 

metaller.

• Förhöjd konduktivitet kan härröra från andra källor än sura 

sulfatjordar – det gäller att ha koll på området.



Före – efter mätningar

• Ytvatten, utgående dike (mätningar med handinstrument)

• 300 – 400 µS/cm före

• 200 – 1700 µS/cm efter

• Grundvatten (loggermätning)



• Elektrisk konduktivitet och nivåer loggades 

under perioden 8 okt – 23 nov 2020

• Elektrisk konduktivitet (µS/cm)

• Brunnsnivå (ej jämförbar mellan brunnarna)

• Avrinning (SMHI)

BR1 - Täckdikning med utloppsbrunn

BR2 - Reglerad dränering (regleringen AV) BR3 - Reglerad dränering (regleringen PÅ)

(µS/cm)

(µS/cm) (µS/cm)

Konduktivitet i brunnar under nederbördsepisod



• Konduktiviteten i BR2 var i medeltal 13 % 

lägre jämfört med BR1

• Konduktiviteten i BR3 var i medeltal 24 % 

lägre jämfört med BR1,                                  

och 12 % lägre jämfört med BR2

Konduktivitet i brunnar under nederbördsepisod

BR1 - Täckdikning med utloppsbrunn

BR2 - Reglerad dränering (regleringen AV) BR3 - Reglerad dränering (regleringen PÅ)

(µS/cm)

(µS/cm) (µS/cm)



• Dikesrensningarna och grävningarna då 

åtgärdsarbetena utfördes ökade utlakningen 

av försurande ämnen från fältet.

• Regleringen verkar ha en viss mildrande effekt 

på utlakningen jämfört med oreglerade 

dräneringssystem.

• Det går dock inte att räkna med denna effekt 

året runt. 

• Under vissa perioder måste regleringen 

stängas av.

• Lantbrukaren/markägaren måste fortlöpande 

kontrollera grundvattennivån för att optimera 

grundvattennivån. Det tar tid i anspråk.

Slutsatser



• Några utmaningar med reglerad dränering:

• Kräver tid för skötsel för att vara en effektiv åtgärd

• Kräver rätt förutsättningar, t ex marklutning

• Relativt dyr → Det behövs finansieringsmöjligheter

• Svårt att motivera investeringen för enskilda 

markägare

• Reglerad dränering har bäst förutsättningar att 

fungera i ett mer lokalt sammanhang.

• T ex för åkermark som belastar små vatten-

förekomster med tydlig påverkansbild, kan 

reglerad dränering vara ett (kostnads) effektivt sätt 

att minska försurningsproblem relaterade till sura 

sulfatjordar.

Slutsatser



• Odlingsmöjligheterna är klart förbättrade i och 

med att det finns en fungerande dränering. 

• Eftersom regleringen kan ställas in så att 

grundvattennivån ligger högre än 

täckdikesrören så minskar risken för att rören 

sätts igen p g a järnutfällningar.

• Reglerade dräneringssystem kan användas till 

att kalka åkermark med kalksuspension, vilket 

i sig kan vara ett effektivt sätt att mildra 

negativa effekter från dränerad sur sulfatjord.

Slutsatser


