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Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har fått i uppgift att presentera exempel på hur vi vid de nordligaste länen jobbat och jobbar med direkta åtgärder för att minska miljöpåverkan från SSJ. Så jag och Fredrik Nordblad på Lst BD kommer att turas om att berätta om detta arbete. Först vill vi bara kort lyfta det övergripande arbete som gjorts och görs i länen.



Strategirapport om sura sulfatjordar

2017

Lst AC och Lst BD med stöd av SGU

Problembeskrivning

Kunskapsunderlag

Förslag på åtgärder
https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer
/2017/miljoproblemet-sura-sulfatjordar.html

Presentatör
Presentationsanteckningar
2017 tog länen fram en strategirapport om SSJ. Jan Åberg huvudförfattare och lst-medarbetare från olika delar av vår verksamhet var med i arbetet och stöd från SGU. Rapporten ger en problembeskrivning och ett kunskapsunderlag och visar även på hur vi behöver jobba med problemet. Ni hittar rapporten på Lst:s hemsidor. Jag kan klistra in länken i chatten efteråt.

https://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/tjanster/publikationer/2017/miljoproblemet-sura-sulfatjordar.html


Arbetet för att minska sur sulfatjordspåverkan på 
vattendrag:

KARTLÄGGNING FÖREBYGGANDE 
ARBETE

MILJÖÅTGÄRDER

KVANTIFIERING

KOMMUNIKATION

Presentatör
Presentationsanteckningar
De här punkterna lyfts i rapporten och sammanfattar hur vi ska jobba kring denna fråga. Och sedan flera år är det också så vi jobbar i vår ordinarie verksamhe´t, men kanske främst genom olika projekt.Omfattande kartläggning av SSJ (SGU) och påverkan på kustmynnande vattendrag. KLIVA-projekt förstärker detta.Förebyggande: Kunskap och kartläggning är ett stöd i den förebyggande arbetet, t ex vid tillsyn och prövning.När det gäller faktiska åtgärder är det svårare, men vi kommer i alla fall här att lyfta två åtgärder, som testats inom våra projekt



Direkta miljöåtgärder

Dikesreglering

Förebygga eller förhindra oxidation av sura sulfatjordar

Söderfjärden. Foto: Jan Åberg

Blötläggning

Bygdeå. Foto: Henrik Karlborg

Lst AC Lst BD



Pilotåtgärd: Blötläggning av dränerad sjö/våtmark i Bygdeå

Presentatör
Presentationsanteckningar
Åtgärden gjordes inom interregprojektet VIMLA, samt kompletteringar och förlängd uppföljning genom det pågående interregprojektet KLIVA, samt Lova-medel. Ej prövats i större skala. Tillämpas på områden där marken ej längre brukas. Igenväxning. Misslyckade markavvattningar.



Varför blötläggning av sur sulfatjord?

MGV?

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bara lite kort om varför vi vill jobba med den här typen av åtgärder i SSJ: Genom blötläggning av SSJ så:-Avstannar oxidation- Vända på processen: Sulfidbildning, Reduktion av järn.Indirekta effekter: Buffert mot metaller. Skapar habitat och lekområden. Balanserar flöden. Attraktivt för närboende.



Syfte och 
målsättning 

med 
pilotåtgärd

• Kunskap om effekter på mark och vatten (SGU och 
Linnéuniversitetet) 

• Erfarenheter av projektering och genomförande
• Vägledning och inspiration för framtida åtgärder

• I samverkan med markägare, övriga vattenintressenter och 
samarbetspartner. 

• Projektera (Kostnadsberäkning, juridiska förutsättningar (dikesföretag) och 
tillståndsansökan)

• Genomföra (avverkning, röjning, nivåhöjning/igenläggning av diken)

• Uppföljning m a p vatten- och markkemi
(Länsstyrelsen/SGU/Linnéuniversitetet)



”Trösklar” för blötläggningsprojekt

Intresserad markägare Acceptans för åtgärd Motstående intressen

Tillstånd för vattenverksamhet Hantera dikningsföretagFinansiering

Avgränsning
Sur sulfatjords-
problematik Litet kustmynnande vattendrag

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ett stort arbete med att hitta lämpliga åtgärdsobjekt: Specifika krav. Begränsat med tid. Genomförbarhet. Identifierade trösklar! Vissa av dem är generella för åtgärder generellt och är kraftigt begränsande för att gå från idé till åtgärd.. Dessa trösklar måste sänkas för att få verkstad. Större diskussion. Vissa knutna direkt till våra syften: SSJ-problematik. Kustmynnande vattendrag. Vara väl avgränsat. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Landade slutligen i Sandsjön, Bygdeå. Dalkarsåns ARO. Svenska kyrkan är markägare. 2,4 ha påverkad av dämning. Del av dikningsföretag. Nedströms båda utloppen: Aktivt jordbruk.



Presentatör
Presentationsanteckningar
Historiskt perspektiv på området. Sjö långt bak i tiden. Karta från 1600-tal. Sura sulfatjordar hittas företrädesvis på södra delen av området (vid dikeskröken). Området dikat och brukat.  2015 var området kraftigt igenväxt och marken slutat brukats sedan många år. 



”Trösklar” för Sandsjön, Bygdeå

Intresserad markägare Acceptans för åtgärd Motstående intressen

Avgränsning
Sur sulfatjords-
problematik Litet kustmynnande vattendrag

Tillstånd för vattenverksamhet Hantera dikningsföretagFinansiering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Hur hanterade vi trösklar för detta område? En kompromiss! Ej optimalt för att mäta effekter från SSJ, då området även består av torvmark som påverkar vattenkemi. Positiv markägare samt intresse från allmänhet och skola. Acceptans från lantbrukare nedströms. Dikesföretag den svåraste nöten att knäcka! Bl a saknades handlingarna som reglerar dikesförataget. Löste genom att tillämpa undantaget i MB Kap 11 §12. LSt står som ansvarig och bär bevisbörda.



1. Byte  vägtrumma

3. Dikesplugg
4. Grävning av torvlager

5. Röjning och 
bortförsel av 
mtrl

6. Avverkning

2. Dämning genom tröskling

Projektering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskrivning av de åtgärder som genomfördes samt den tänkta målbilden.



Uppföljning

Jordprovtagning:
• Kartering av faktisk/aktiv och potentiell sur 

sulfatjord (innan åtgärd)
• Studier av förändringar i oxidationsförhållanden (S 

och Fe)

Vattenprovtagning:
• Konduktivitet och pH (fälprovtagning)
• Metaller, sulfat m m (labanalys)

Mark- och vattenkemiska studier före och efter 
åtgärd (Lst, SGU och Linnéuniversitetet)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Beskrivning av uppföljning av åtgärder.



2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

VIMLA
SÅP

(HaV)
KLIVA 
LOVA

Planering
Tillstånd
Samråd

Åtgärd Justeringar Samråd Justeringar

Uppföljning vattenkemi

Jordprovtagning Jordprovtagning

Presentatör
Presentationsanteckningar
Arbetet med pilotåtgärd startade 2015 och genomfördes 2018 i projekt VIMLA. Sedan har justeringar krävts, senast genom LOVA-projekt 2020. Nu drivs uppföljningsinsatserna genom projekt KLIVA. Inga resultat att visa upp ännu.



Tack!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det har i alla fall blivit blötare och på så sätt har vi nått vår målsättning. Dessutom tillfört mervärden till området. För djurliv, friluftsliv, skola m fl. På så sätt har dessa typer av åtgärder stor potential. Avsaknad av våtmarker i kustnära områden p g a omfattande dränering.
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