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Exempel på söndermuddrade flador/laguner

Mynningen är muddrad 

• Klubbvikens yta idag är 26 hektar
• Om den muddrade kanalen finns kvar

kommer Klubbvikens yta minska med
3,5 ha



3D bild av tröskeln från havet mot viken, stenpirens yta är ca 614 m2

77,2 m



Två andra exempel flador/laguner 
HalsskärsgravenInre Bastufjärden

Förslag Jan Åberg, Robertsfors kommun



Mera om Kvarken Flada:
• Hemsida: Kvarkenflada.org

• Instagram: Kvarkenflada2019

• Facebook: Kvarken Flada



Våtmarksrestaurering inom
projektet Vimla

Illustration: Gun Lövdahl

Henrik Karlborg, Lst Ac



Bakgrund om
projektet:

• Vimla – Vatten och människan i landskapet

• Gränsöverskridande Botnia Atlantica 
Interregprojekt 2015-2018, Finland & Sverige

• Små kustmynnande vattendrag

Problematik: SSJ-påverkan



Vad är sura sulfatjordar?

• Bildning i syrefria havssediment

KOL + SVAVEL  VÄTESULFID
2CH2O + SO4

2-
 H2S + 2HCO3

VÄTESULFID + JÄRN  JÄRNSULFIDER
Fe2+ + H2S  FeS + 2H+

Fe2+ + HS-
 FeS + H2S

FeS + H2S  FeS2 + H2

FeS + Sn
2-.  FeS2 + Sn-1

2-

• Landhöjning  Sulfidjordar/
Potentiellt sura sulfatjordar
Faktiskt sura sulfatjordar

Foto: Gustav Sohlenius



Bild: Jan Åberg

Var finns sura sulfatjordar?



Problematik

• Naturlig sulfatjord på havsbotten– landhöjning 
gjort att den har hamnat på land

• Dränerade jordbruksområden i kustregionen i 
Finland och Sverige

• Faktiskt sur sulfatjord
Järnsulfider + syre → svavelsyra + fällningar

• Oxideras genom dränering → miljöproblem



Miljöproblem

• Sänkt pH

• Urlakning av metaller

• Hög jonstyrka

Påverkar reproduktionsmöjligheter för fisk och andra 
organismer

Rinner såsmåningom ut i havet…



Direkta 
åtgärder

• Förebygga oxidation

• Förhindra oxidation genom att stabilisera eller 
höja grundvattennivån

• Förhindra oxidation genom att hämma de 
bakterier som katalyserar sulfidoxidationen

• Förhindra oxidation genom att flytta den sura 
sulfatjorden till en syrefri miljö.



Pilotprojekt Bygdeå
- våtmarksrestaurering



Pilotprojekt
Bygdeå

Provtagning av mark- och
vatten

Svenska kyrkan markägare

Lokal förankring av arbetet
vid val av entreprenörer etc.

Målet - studera effekten av
att blötlägga tidigare

dränerad sur sulfatjordsmark





• Mindre väl avgränsat 
område med SSJ-
problematik

• Avverkning av skog. 
• Dikesproppar i vardera 

ände av våtmarken.
• Anläggning av potentiell 

faunapassage vid södra 
proppen.

• Följa upp förändringar i 
kemi i mark och vatten 
(SGU och 
Linnéuniversitetet)

Våtmark

Område med 
faktisk sur 
sulfatjord

200 m



Vinteråtgärd 2017/2018
Grundvattenhöjning ca 1,4 m


