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1 Introduktion 

Sura sulfatjordar innehåller sulfidhaltiga sediment, dvs. sulfidmineral i form av 

metastabila järn(mono)sulfider (t.ex. FeS) och/eller pyrit (FeS2). Dessa typer av jordar 

förekommer i Finland framförallt i Österbottens kustområden. Då sedimenten kommer i 

kontakt med luftens syre till följd av antropogen verksamhet och/eller landhöjning 

oxiderar sulfidmineralen och det bildas svavelsyra och järn(oxy)hydroxider. Aerob pH-

inkubation är en relativt enkel metod för att identifiera och klassificera sulfidmaterial 

och sura sulfatjordar. 

Problemet med sulfidoxidationen är först och främst en drastisk pH-sänkning i marken. 

Detta kan i sin tur mobilisera (tung)metaller vilket försämrar vattenkvaliteten avsevärt i 

omgivande vattendrag (Roos och Åström 2005). Följderna är skador på både miljö och 

jordbruk och t.o.m. livsmedel och dricksvatten kan kontamineras. På senare tid har även 

möjliga samband mellan olika sjukdomar och sura sulfatjordar diskuterats (Fältmarsch 

2010). Den viktigaste förebyggande åtgärden är att förhindra sulfidoxidationen genom 

att hålla grundvattennivån ovanför de sulfidhaltiga sedimenten (Österholm m.fl. 2015). 

För att detta ska kunna göras så effektivt som möjligt krävs snabb och enkel identifiering 

och kartering av riskområden. Den nuvarande klassificeringen av sura sulfatjordar 

baseras på bl.a. analys av färskt och inkuberat pH samt totalsvavelhalten (Stot). Dessa 

metoder är i sig pålitliga och beprövade men däremot arbets- och tidskrävande vilket 

leder till grova uppskattningar av sura sulfatjordars utbredning utgående från ett fåtal 

provtagningspunkter.  

Svavelgaser är besvärliga att undersöka på grund av deras reaktivitet och vattenlöslighet. 

Teoretiskt sett skulle följande svavelgaser kunna emitteras från sura sulfatjordar; 

svavelväte (H2S), svaveldioxid (SO2), karbonylsulfid (COS), koldisulfid (CS2) och 

dimetylsulfid ((CH3)2S). Förvånansvärt lite forskning har hittills gjorts kring 

svavelgasemissioner från sura sulfatjordar och då har fokus riktats på främst SO2 och H2S. 

Syftet med denna avhandling är att utvärdera möjligheten att i fält identifiera sura 

sulfatjordar med hjälp av svavelgasmätningar. Metoden grundar sig på att en för 
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ändamålet helt ny men behändig och känslig ChemPro100i-gasdetektor (Environics Oy) 

tillämpas på mätning av jordprover. Förhoppningen är att denna metod i framtiden ska 

kunna fungera som ett komplement till nuvarande identifiering (och kartering) av sura 

sulfatjordar. 
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2 Sura sulfatjordar 

Enligt en uppskattning är den totala arealen sura sulfatjordar i världen ca 24 miljoner 

hektar och förekomstområden ligger framförallt längs tätbebyggda kuster i Asien och 

norra Australien samt i Norden (Ritsema m.fl. 2000). I Finland är utbredningen av 

sulfidhaltiga sediment mest omfattande i Österbottens kustområden men ställvis även i 

södra Finland (Yli-Halla m.fl. 2000) samt vid svartskifferområden inåt landet. 

Begreppet ”sura sulfatjordar” (eng. Acid Sulfate Soils (ASS)) används ofta i bred 

bemärkelse och innefattar både ”egentliga sura sulfatjordar” och ”potentiellt sura 

sulfatjordar”. Det är i många fall svårt att dra en tydlig gräns mellan dessa på grund av 

att både egentligt och potentiellt sura sulfatjordshorisonter och - material kan 

förekomma i samma profil.  

Potentiellt sura sulfatjordar (eng. Potential Acid Sulfate Soils, PASS) är en jord eller 

jordmaterial/horisont vars sulfider inte har oxiderat (Ahern m.fl. 2004). Typiska 

egenskaper är anaeroba, reducerade förhållanden, neutralt pH (t.o.m. basiskt), hög 

totalsvavelhalt (Stot), svart/mörkgrå färg och innehåll av järnsulfider. Egentliga sura 

sulfatjordar (eng. Actual Acid Sulfate Soils, AASS) är en jord eller jordmaterial/horisont 

vars sulfider helt eller delvis har oxiderat (Ahern m.fl. 2004). Typiska egenskaper är 

aeroba, oxiderade förhållanden, lågt pH (<4), låg totalsvavelhalt (Stot), brun/ljusgrå färg 

och innehåll av järn(oxy)hydroxider.  

Den så kallade övergångszonen mellan AASS och PASS ligger strax ovanför 

grundvattennivån. I denna zon är det troligt att oxidation pågår (Joukainen och Yli-Halla 

2003) och att det finns reserver av sulfider som ännu inte oxiderat (potentiell sulfid-

aciditet) (Ahern m.fl. 2004). Både pH och totalsvavelhalten (Stot) är högre i PASS än i 

överliggande AASS (Sohlenius och Öborn 2004).  

 

2.1 Typiska egenskaper och kännetecken i fält 

Sura sulfatjordar är en heterogen grupp av jordar vars egenskaper kan förändras drastiskt 

under relativt kort tid, mest typiskt är kanske den kraftiga pH-sänkningen som är en följd 
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av sulfidoxidationen (Dent 1986). Öborn (1994) delade in sura sulfatjordar i tre 

huvudtyper; siltjordar (mjäla och finmo), gyttjeleror och gyttjejordar. I en ny studie av 

Mattbäck m.fl. (2016) ligger fokus på en fjärde typ, nämligen grovkorniga sura 

sulfatjordar (sandjordar). 

Lergyttja och gyttjelera innehåller ofta sulfidmineralet pyrit (FeS2) och har en grönaktig 

färgton samt låg skrymdensitet i jämförelse med andra leror (Sohlenius 2011). I en studie 

av Boman m.fl. (2008) var förekomsten av pyrit (FeS2) riklig nära dräneringsdjupet medan 

halten av järn(mono)sulfid (FeS) ökade med djupet i sulfidsedimenten vilket tyder på att 

FeS kan bilda FeS2. Sura sulfatjordar i form av lerjordar dominerar i södra Finland medan 

grovkorniga finmojordar (silt) är vanligare i Österbotten (Yli-Halla m.fl. 2000).  

Sulfidhaltiga sediment innehåller även svavel bundet till organiskt material (Ritsema m.fl. 

2000) och är ofta täckta av torv (Sohlenius 2011). De reducerade horisonterna 

karakteriseras av en hög koncentration Stot, pH >7 och en hög basmättnadsgrad 

(Joukainen och Yli-Halla 2003). Ifall svavelhalten är låg även under grundvattennivån, 

tyder det på att jorden inte innehåller sulfider och att det därmed inte handlar om en 

(potentiellt) sur sulfatjord (Sohlenius och Öborn 2004). Halten av organiskt kol (Corg) och 

den totala mängden kväve (Ntot) har visat sig vara högre i sura sulfatjordar än i övriga 

jordar (Šimek m.fl. 2011). 

I dränerade finska sura sulfatjordar bildas permanenta sprickor då jorden en gång 

oxiderat och dessa transporterar effektivt vatten i profilen och sprickytorna är således 

utsatta för urlakning (Österholm och Åström 2004). I en studie av Joukainen och Yli-Halla 

(2003) uppmättes hög hydraulisk konduktivitet i oxiderade horisonter medan den var låg 

i motsvarande reducerade horisonter. Då största delen av svavlet i den oxiderade 

horisonten lakats ur profilen på detta sätt resulterar det i en märkbart minskad svavelhalt 

(i form av sulfatsvavel, SO4
2--S) (Joukainen och Yli-Halla 2003, Sohlenius och Öborn 2004). 

Ju längre dräneringshistoria en jord har desto mer utarmad på svavel är profilen (Boman 

m.fl. 2008).  

Flertalet mineral bildas i samband med sulfidoxidationen vilket kan ses som bruna, gula, 

orangea och röda (ut)fällningar i gamla sprickor, rotkanaler och utfallsdiken. Exempelvis 

jarosit (KFe3(SO4)2(OH)6), goetit (FeO.OH) och schwertmannit (Fe8O8(OH)6(SO4)) är 
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typiska mineral i sura sulfatjordar och utfällningen av dessa är i hög grad pH-beroende 

(Ahern m.fl. 2004). Det gula mineralet jarosit är stabilt endast vid lägre pH-värden och 

dess förekomst är därför en bra indikator på att en jord är sur (Eriksson m.fl. 2011, s. 

344).  

 

2.2 Uppkomst av sulfidsediment 

Ackumulationen av sulfider kräver starkt reducerade förhållanden (Ritsema m.fl. 2000). 

(Potentiellt) sura sulfatjordar är vanliga i låglänta områden, t.ex. våtmarker, som idag 

ligger nära havsytans nivå, dvs. områden som tidigare täckts av brackvatten (Sohlenius 

2011). I salina, vattenmättade sediment som innehåller stora mängder lättillgängligt 

organiskt material och lösligt sulfat (SO4
2-) bildas och ackumuleras pyrit (FeS2) långsamt 

(Dent 1986).  

En stor del av de sulfidsediment som avlagts på Östersjöns botten har idag till följd av 

landhöjningen stigit ovanför havsytan (t.o.m. 100 m.ö.h.) (Österholm m.fl. 2010). Dessa 

sediment innehåller både pyrit (FeS2) och järnmonosulfid (FeS) (t.o.m. upp till 2 % 

reducerat svavel) samt höga halter organiskt material (Dent 1986).  

 

2.3 Sulfidoxidation 

Förekomsten av sulfider styr rätt långt försurningsförmågan i en sur sulfatjord. 

Oxidationen av sulfider leder till att harmlösa potentiellt sura sulfatjordar (PASS) 

omvandlas till skadliga sura sulfatjordar (AASS) genom dränering och/eller landhöjning. 

Vid artificiell dränering oxiderar inledningsvis metastabil järnsulfid vilket gynnar 

efterföljande pyritoxidation (Boman m.fl. 2010). Även sulfidmaterial under 

dräneringsdjup kan utsättas för oxidation eftersom en djup grundvattennivå är typiskt i 

finska jordbruksjordar under sommaren (Joukainen och Yli-Halla 2003).  

Vid kontakt med luftens syre, och i närvaro av vatten, oxiderar järnsulfiderna till 

svavelsyra och järn(oxy)hydroxider. Svavelsyra (H2SO4) är en stark syra som i jorden 
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relativt snabbt dissocierar till sulfat (SO4
2-) (Lindsay 1979, s. 287) och vätejoner (H+). 

Källan till aciditet på Finlands västkust kan vara både metastabil järnsulfid och/eller pyrit 

(Boman m.fl. 2008). I reaktion 1 (järnmonosulfid) och 2 (pyrit) bildas två respektive fyra 

mol vätejoner (H+) per mol sulfidsvavel som oxiderar (Eriksson m.fl. 2011, s. 222): 

1. FeS (s) + 2,25 O2 + 2,5 H2O  2 H+ + SO4
2- + Fe(OH)3 (s) 

 

2. FeS2 (s) + 3,75 O2 + 3,5 H2O  4 H+ + 2 SO4
2- + Fe(OH)3 (s) 

Den rent kemiska oxidationen av pyrit är långsam men i marken är reaktionen däremot 

ofta katalyserad av bakterier, t.ex. Thiobacillus ferrooxidans (Ritsema m.fl. 2000). 

Dikningsdjupet inverkar allra mest på utvecklingen av sura sulfatjordar, dvs. 

sulfidoxidationen, medan landhöjningen samt tiden för hur länge jorden nyttjats som 

jordbruksjord är av underordnad betydelse enligt Boman m.fl. (2008).  

 

2.4 Konsekvenser 

Sulfidoxidationen startar en händelsekedja; en ökad vätejonkoncentration i 

marklösningen försurar jorden vilket ökar mobiliseringen av tungmetaller från olika 

mineral. Försurning och tungmetaller leder i sin tur till skador på miljö, jordbruk och även 

på människornas hälsa.  

Speciellt gyttjeleror bildar permanenta spricksystem vid torkning och efterföljande 

krympning (Eriksson m.fl. 2011, s. 343). I en studie av Sohlenius och Öborn (2004) var 

koncentrationen av flertalet grundämnen, bl.a. metaller, förhöjd vid grundvattennivån 

eftersom sprickor i den oxiderade horisonten gör att vatten och lösta ämnen snabbt kan 

transporteras neråt i profilen. Speciellt problematiska är torra perioder med låg 

grundvattennivå som följs av blöta perioder eftersom dräneringsvattnet då lätt 

transporteras långa sträckor (Ritsema m.fl. 2000). 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif
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2.4.1 Försurning 

Dränering av jordbruksmark, skogs- och myrdikning, torvproduktion och byggnation är 

exempel på antropogen verksamhet som kan orsaka försurning (Suomela (red.) m.fl. 

2014). Dent (1986) påpekar att potentiellt sura lager kan täckas av icke-sura lager högre 

upp i profilen. Sulfidlagrets närhet till dräneringsrören inverkar på mängden aciditet som 

transporteras med dräneringsvattnet (Joukainen och Yli-Halla 2003). 

Även ett relativt litet sulfidinnehåll (0,2 %) kan leda till en drastisk pH-sänkning om 

jorden ifråga har dålig buffertkapacitet, dvs. lågt innehåll av karbonater samt 

lermineralen smektit och vermikulit (Åström och Björklund 1997). Speciellt grovkorniga 

jordar såsom mo, finsand och sand är känsliga (Suomela (red.) m.fl. 2014).  

Enligt Eriksson m.fl. (2011, s. 223) är det orealistiskt att försöka höja pH i en sur sulfatjord 

endast genom kalkning på grund av de stora mängder kalciumkarbonat som krävs. Även 

Mosley m.fl. (2014) poängterade att det tidigare gjorts försök att kalka surt 

dräneringsvatten men åtgärden är dyr och svår att tillämpa djupare i profilen.  

 

2.4.2 Mobilisering av tungmetaller 

Enligt Österholm och Åström (2004) är artificiell dränering, dvs. täckdikning, den 

huvudsakliga orsaken till nuvarande utlakning (läckage) av svavel och metaller från finska 

sura sulfatjordar. Lågt pH leder till vittring av mineral vilket mobiliserar metaller som varit 

bundna till silikater och till själva sulfidmineralen (Sohlenius och Öborn 2004). Med 

andra ord styrs mobiliseringen av sulfidoxidationen, katjonbytesreaktioner och 

omvandlingen av aluminiumsilikater (Åström och Björklund 1995).  

Betydande utlakning från sura sulfatjordar skapar förhöjda koncentrationer av många 

(tung)metaller i omgivande vattendrag (Åström och Björklund 1995, Roos och Åström 

2005). Framförallt kadmium (Cd), nickel (Ni), mangan (Mn) och kobolt (Co) mobiliseras 

från sulfidhaltiga lersediment (Sohlenius och Öborn 2004). Ökad mobilisering av zink 

(Zn), aluminium (Al), järn (Fe) (Lax och Sohlenius 2006) samt arsenik (As) (Mosley m.fl. 

2014) i det oxiderade lagret har även påvisats. Sutela m.fl. (2012) poängterade att det i 
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naturen ofta är samverkan mellan olika metaller som bestämmer graden av skadlighet.  

Då pH sjunker under 4,5 mobiliseras aluminium och förekomsten av grundämnet i löslig 

form (Al3+) är riklig (Mosley m.fl. 2014, Österholm och Åström 2004). Detta illustreras 

nedan med reaktion 3 (Eriksson m.fl. 2011, s. 224): 

3. Al(OH)3 (s) + 3 H+  Al3+ + 3 H2O 

I en studie av Lax och Sohlenius (2006) var halterna av flera metaller i det geologiska 

materialet i undersökta potentiellt sura sulfatjordar på en normal nivå, endast för ett 

fåtal ämnen förhöjda. Orsaken till att vissa metaller förekommer i högre koncentrationer 

i dräneringsvatten beror inte på en högre totalkoncentration utan på att deras mobilitet 

ökar i sura sulfatjordar (Sohlenius och Öborn 2004).  

 

2.4.3 Skador på jordbruk, miljö och hälsa 

Sulfidoxidationen leder till många unika, allvarliga problem både inom jordbruket och i 

miljön. Störd tillväxt, Al- och H2S-toxicitet samt näringsbrister är bara några exempel på 

jordbruksproblem (Dent 1986). Byggnadstekniska problem är t.ex. dålig bärighet, 

stockade diken (utfällning av järnhydroxider i dräneringsrör) samt korrosion av stål och 

betong (Ritsema m.fl. 2000, Sohlenius 2011).  

Vattendrag och dess organismer drabbas hårt av avrinningsvatten från sura sulfatjordar 

(Ritsema m.fl. 2000). Snabba surhetsförändringar kan förorsaka fiskdöd, speciellt i vatten 

rikt på aluminium och/eller järn eftersom fiskarna då drabbas av andningssvårigheter 

(Sutela m.fl. 2012). Ett konkret exempel är Larsmo-Öjasjön, en stor sötvattenbassäng vid 

Österbottens kust. Sjön har upprepade gånger drabbats av fiskdöd och problemen beror 

enligt Toivonen och Österholm (2011) tydligt på aciditet och metaller som läcker från 

sura sulfatjordar i området. Dessa jordar har en grövre kornstorlek och är mer 

heterogena än andra sura sulfatjordar i västra Finland vilket leder till lägre pH men även 

lägre metallkoncentrationer, bortsett från järn (Toivonen och Österholm 2011). Trots att 

grovkorniga jordar i området innehåller en relativt låg svavelhalt är försurningsförmågan 

påtagande eftersom buffertkapaciteten är så pass dålig (Mattbäck m.fl. 2016). 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Equilibrium_harpoons.gif
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Förhöjda halter av metaller har uppmätts i havre och kål som odlats på sura sulfatjordar 

i västra Finland (Fältmarsch 2010). Djur som utfodrades utomhus på ett område med 

sura sulfatjordar i västra Finland konstaterades ha ovanligt höga koncentrationer av 

metaller, speciellt aluminium, och andra spårämnen i mjölken (Alhonen m.fl. 1997). 

Misstanken om att höga metallkoncentrationer i gröda och grundvatten till och med 

skulle ha en koppling till ökad risk att drabbas av multipel skleros (MS) diskuteras i bl.a. 

Fältmarsch (2010).  

 

2.4.4 Förebyggande åtgärder 

Den viktigaste förebyggande åtgärden för att minska sura sulfatjordars negativa 

miljöpåverkan är att med olika medel förhindra sulfidoxidationen. Åström och Björklund 

(1997) hävdar att en minskad belastning från sura sulfatjordar och en förbättrad 

ytvattenkvalitet kan uppnås endast genom att begränsa de åtgärder som sänker 

grundvattennivån.  

Reglerad dränering kan förhindra att grundvattennivån sjunker under dräneringsdjupet 

till djupt liggande sulfidlager (Joukainen och Yli-Halla 2003). Under torra somrar kan även 

underbevattning krävas, dvs. att extra vatten pumpas in i dräneringssystemet (Uusi-

Kämppä m.fl. 2013). Underbevattning i kombination med installation av plastfilm mellan 

åker och dike har även visat potential som förebyggande åtgärd (Österholm m.fl. 2015). 

 

2.5 Identifiering, klassificering och kartering 

För identifiering av riskområden i Finland behövs ett bredare koncept för sulfidmaterial, 

exempelvis kravet på 0,75 % totalsvavel (Stot) är för högt och 0,2 % vore därmed mer 

lämpligt eftersom modermaterialet är kalkfattigt (Österholm m.fl. 2010). Lax och 

Sohlenius (2006) hävdar att en visuell granskning av jordmaterialet samt pH-mätning i 

fält torde räcka för identifiering av sura sulfatjordar (AASS). Problematiskt är däremot att 

skilja åt och identifiera potentiellt sura sulfatjordar (PASS) från jordar som inte kan 

utvecklas till sura sulfatjordar (Lax och Sohlenius 2006, Sohlenius 2011).  
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Klassificeringen av sura sulfatjordar kan vara problematisk eftersom finska förhållanden 

på många sätt är unika och därför är de internationella klassificeringssystemen inte alltid 

lämpliga att använda. Enligt Yli-Halla (1997) kan miljöbelastningen från många finska 

jordar överskattas utgående från internationell klassificering. Å andra sidan finns det 

finska jordar som producerar stora mängder aciditet men som däremot inte klassificeras 

som sura sulfatjordar (Joukainen och Yli-Halla 2003). Med tanke på den miljöbelastning 

Larsmo-Öjasjön utsätts för kunde även Toivonen och Österholm (2011) konstatera att 

varken Soil Taxonomy eller WRB-systemet passade för det studerade området. Yli-Halla 

m.fl. (1999) diskuterade kriterierna för sura sulfatjordar i förhållande till den egentliga 

försurningsförmågan; många jordar är sura men betydligt färre kan potentiellt sett bilda 

skadliga mängder aciditet (surhet). Finska kriterier för sura sulfatjordar omfattar fler 

jordar jämfört med de internationella kriterierna (Yli-Halla m.fl. 1999). Kriterierna för 

sulfidmaterial vid aerob inkubation presenteras under rubrik 5.3.2. 

För kartering av finska sura sulfatjordar krävs tillägg till kriterierna definierade av Soil 

Taxonomy eller WRB-systemet eftersom sulfidmaterialet ofta ligger djupt i profilen, är 

täckt av icke-sura lager och på grund av att oxidationen i många fall är långsam 

(Österholm m.fl. 2010). Enligt Suomela (red.) m.fl. (2014) vore det viktigt att ta i 

beaktande karteringsresultaten i både nationell och lokal planering samt i 

beslutsfattande.  
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3 Svavelgasemission och förekomst av svavelgaser i marken 

Flera studier på svavelgasemission har fokuserat på olika typer av våtmarker men inte 

specifikt på sura sulfatjordar. Teoretiskt sett borde svavelgaser kunna bildas i dessa 

eftersom totalsvavelhalten (Stot) är hög. Däremot finns det motstridiga resultat gällande 

emissionen av växthusgaser. Šimek m.fl. (2011) hävdar att sura sulfatjordar är en 

potentiell källa till emission av koldioxid (CO2), metan (CH4) och dikväveoxid (N2O). Uusi-

Kämppä m.fl. (2013) rapporterade däremot att utsläppen av N2O var aningen förhöjda 

från sura sulfatjordar medan inga skillnader uppmättes för CO2 och CH4.  

 

3.1 Bakgrund till svavelgasemission 

Sediment i olika vattensystem är stora bidragande källor till den biogena svavelbudgeten 

(Kinsela m.fl. 2011). Det finns relativt lite data för flertalet svavelgaser gällande emission 

från mark (jord) och vegetation (Watts 2000). Stora förråd av kol och kväve i alven, 

fluktuerande grundvattennivå, sprickbildning och hög mikrobaktivitet är faktorer i finska 

sura sulfatjordar som kunde gynna gasemissionen (Šimek m.fl. 2011).  

Reducerade svavelföreningar i atmosfären såsom dimetylsulfid ((CH3)2S), svavelväte 

(H2S), karbonylsulfid (COS) och koldisulfid (CS2) härstammar från biogeokemiska källor 

(Berresheim 1993). Svaveldioxid (SO2) är däremot en oxiderad svavelgas. I de studier som 

hittills publicerats kring svavelgasemissioner från sura sulfatjordar ligger fokus på H2S 

och SO2. Macdonald m.fl. (2004) kunde konstatera att sura sulfatjordar som delvis 

oxiderat kan vara en källa till atmosfäriskt SO2. Enligt Kinsela m.fl. (2011) frigörs både SO2 

och H2S från kustnära sura sulfatjordar. Den totala emissionen av reducerade svavelgaser 

var enligt DeLaune m.fl. (2002) störst från saltvattenvåtmarker ((CH3)2S dominerande 

svavelgas), därefter brackvattenvåtmarker (H2S dominerande) och betydligt mindre från 

sötvattenvåtmarker (COS dominerande).  

Många svavelgaser har en relativt kort livstid (Kinsela m.fl. 2011), vilket gör dem 

komplicerade att mäta i realtid. Exempelvis SO2 utvecklas inte i väldigt blöta eller torra 

jordar utan med större sannolikhet i jordar som håller på att torka upp (Macdonald m.fl. 
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2004). Gaserna kan frigöras endast till följd av evaporation, dvs. då det sker en förändring 

i det vattenfyllda porutrymmet i jorden (Kinsela m.fl. 2011). Jordens redoxpotential, 

temperatur och vattenhalt är faktorer som visat sig ha stor betydelse för ifall en svavelgas 

frigörs från eller binds i jorden. 

 

3.2 Svavelväte (H2S) 

Heterotrofa sulfatreducerande bakterier producerar svavelväte (H2S) (O'Sullivan 2005) 

genom anaerob biologisk nedbrytning av organiskt material (Berresheim 1993). Den 

sammanlagda utsläppsbudgeten för H2S innehåller många osäkra faktorer på grund av 

bristfälliga data men den misstänks vara relativt stor (Watts 2000).  

Förhöjda koncentrationer av H2S förekommer i sediment som innehåller rikliga mängder 

lättillgängligt sulfat och organiskt kol eftersom dessa fungerar som bränsle för 

mikroberna (O'Sullivan 2005). I en studie av Ayotade (1977) konstaterades att sura jordar 

som innehåller lite järn och mycket organiskt material innehåller betydligt högre 

koncentrationer H2S, än neutrala jordar som innehåller mycket järn och mangan i 

lösning, eftersom metallerna kan inaktivera H2S genom att bilda olösliga mineral (FeS 

och MnS).  

Då pH i jorden sjunker till runt fem kan H2S avgå till atmosfären vilket märks tydligt på 

lukten (Lindsay 1979, s. 287). Emissionen av H2S är mer konstant och påverkas inte lika 

mycket av omgivande faktorer som t.ex. SO2 (Kinsela m.fl. 2011). I en ny studie av Whelan 

och Rhew (2016) uppmättes så pass låga koncentrationer av H2S att inga flödesmätningar 

kunde rapporteras.  

 

3.3 Svaveldioxid (SO2) 

Svaveldioxid (SO2) är den svavelgas som globalt sätt emitteras i störst kvantitet från 

antropogena källor (Berresheim 1993). Många svavelgaser är inblandade i uppkomsten 

av SO2 i atmosfären (Watts 2000). Reducerade svavelföreningar (förutom COS) kan 
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oxidera till SO2 (Charlson m.fl. 1985, ref. Berresheim 1993). Macdonald m.fl. (2004) 

hävdar att jordar kan fungera både som källa och sänka för atmosfärisk SO2. 

Svaveldioxid är vattenlöslig och emissionen från jord korrelerar därför negativt med 

fuktigheten i marken, en ökad vattenhalt leder till minskad koncentration och flöde av 

atmosfäriskt SO2 (Kinsela m.fl. 2011). Även Macdonald m.fl. (2004, 2010) kunde 

konstatera att emissionen av SO2 verkar vara kopplad till emissionen av vattenånga, dvs. 

evaporationen som i sin tur påverkas av strålning, luftrörelser och temperatur. Under 

natten är SO2-flöden betydligt lägre än under dagen och kan t.o.m. vara negativa under 

blöta perioder vilket betyder att jorden då fungerar som SO2-sänka (Macdonald m.fl. 

2004).  

Produktionen av SO2 är enligt Macdonald m.fl. (2004) en direkt följd av pyritoxidationen 

i blöt jord, se reaktion 4: 

4. FeS2 + H2O + 2,5 O2 → Fe(OH)2 + 2 SO2 

Pyrit förekommer dock sällan i övre delen av profilen och SO2 bildar i sin tur relativt 

snabbt svavelsyrlighet (H2SO3) i närvaro av vatten. Macdonald m.fl. (2004) föreslår därför 

att det finns en annan källa, t.ex. sulfit (SO3
2-) som transporterats högre upp i profilen 

genom kapillär stigning och som där reagerar med protoner och bildar SO2. 

 

3.4 Karbonylsulfid (COS) 

Karbonylsulfid (COS) är den vanligaste svavelföreningen i atmosfären (Krysztofiak m.fl. 

2015). Den är en stabil förening som förekommer i många naturliga gaser (Ferm 1957) 

men de naturliga källorna till COS är dåligt kända (Berresheim 1993). Trots dess stabilitet 

och allmänna förekomst vet man rätt lite om processerna för hur COS frigörs från jord 

till atmosfär (Lehmann och Conrad 1996). Massflödet av COS mellan hav och atmosfär 

har däremot undersökts desto mer (Watts 2000) och temperatur, vindhastighet samt UV-

strålning påverkar dessa flöden (Ulshofer m.fl. 1995). Karbonylsulfid kan reagera 

långsamt med vatten (hydrolys) men är relativt stabil i sura förhållanden (Ferm 1957).  
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Flödet av COS mellan jord och atmosfär är en funktion av den produktion och 

konsumtion av gasen som sker samtidigt vilket betyder att jorden kan fungera både som 

källa och sänka medan växter däremot alltid fungerar som COS-sänka (Lehmann och 

Conrad 1996). Ifall den vattenfyllda porvolymen ökar kan det inledningsvis dämpa 

produktionen av COS eftersom det bildas en barriär mellan jord och atmosfär (Whelan 

och Rhew 2016). Viktiga faktorer som reglerar emissionen av COS är markstruktur och 

vatteninnehåll dvs. fukthalt (Whelan och Rhew 2016), samt temperatur och innehåll av 

näringsämnen (Lehmann och Conrad 1996).  

Watts (2000) har på basen av tidigare studier gjort en sammanställning över globala COS-

källor och COS-sänkor. Källor till atmosfäriskt COS enligt denna är anaeroba jordar, hav, 

våtmarker, vulkaner, nederbörd, oxidation av (CH3)2S och CS2, förbränning av biomassa 

samt direkt antropogena källor (Watts 2000). Sänkor till atmosfäriskt COS är aeroba 

jordar, vegetation, fotolys samt reaktioner med OH och O (Watts 2000). Förhöjd 

temperatur, starkt ljus och sterilisation, dvs. upphettning till 121°C, ledde till att jord och 

rötter omvandlades från sänkor till källor av COS i en studie av Whelan och Rhew (2015). 

Förhöjd temperatur ökade dessutom emissionen av COS från steriliserad (”död”) jord en 

aning, vilket enligt Whelan och Rhew (2015) måste betyda att det också finns en abiotisk 

produktionsmekanism.  

 

3.5 Koldisulfid (CS2) och dimetylsulfid ((CH3)2S) 

Hur koldisulfid (CS2) bildas är aningen oklart enligt Berresheim (1993) men förmultnande 

organiskt material anses vara den huvudsakliga källan (Khalil och Rasmussen 1984 ref. 

Watts 2000). Enligt Watts (2000) fungerar marken oftast som en CS2-sänka och gasen 

omvandlas i atmosfären relativt snabbt till antingen COS eller SO2. Då det gäller flöden 

samt källor och sänkor har CS2 en hel del gemensamt med COS men en viktig skillnad är 

att COS normalt förekommer i rätt höga koncentrationer medan koncentrationerna av 

CS2 är rätt låga (Watts 2000). I flera av mätningarna i en ny studie av Whelan och Rhew 

(2016) låg koncentrationerna för CS2 under detektionsgränsen. 

Emissionen av dimetylsulfid ((CH3)2S) har en betydande roll i det globala 
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svavelkretsloppet (Whelan och Rhew 2016). I kustområden är (CH3)2S den dominerande 

emitterade (biogena) svavelgasen medan emission av H2S är dominerande från 

våtmarker inåt landet (Berresheim 1993). Whelan och Rhew (2016) konstaterade att 

flöden av (CH3)2S generellt sett ökade då vattenhalten i jorden steg, blötperioder 

gynnade alltså produktion och emission av gasen.  
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4 Syfte 

Syftet med denna magisteravhandling är att utvärdera möjligheten att identifiera sura 

sulfatjordar (främst sulfidhaltiga horisonter) i fält genom att mäta svavelgasemissionen 

från dessa med en bärbar ChemPro100i-gasdetektor (Environics Oy). I svavelgasanalysen 

har dessutom en stationär gaskromatograf använts. Därutöver undersöktes förekomst 

och emission av olika svavelgaser, dvs. identifiering, från olika jordtyper. Dessutom 

utvärderades ett flertal faktorers inverkan på svavelgasemissionen, bl.a. inkubationstid, 

temperatur, oxidationstillstånd, svavelkomponent i gas samt injektionsmetod. 

Hypotesen var att det förekommer skillnader i svavelgasemissionen mellan potentiellt 

sura sulfatjordar (PASS), sulfatjordar (AASS) och icke-svavelhaltiga jordhorisonter. De 

uppmätta svavelgaserna förväntades vara främst svavelväte (H2S) och svaveldioxid (SO2). 

Förhoppningen är att gasdetektorn i framtiden ska kunna användas som hjälpmedel vid 

identifiering av sura sulfatjordar i fält. 
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5 Material och metoder 

5.1 Provjordar 

Provtagningar gjordes i november 2016 på tre odlingsjordar (tabell 1) i landskapen 

Österbotten och Södra Österbotten. Dessa jordar har klassificerats som sura sulfatjordar 

av Geologiska forskningscentralen (GTK 2010a, 2010b, 2011). 

Linjeprovtagning tillämpades med ett avstånd på ca 20 - 50 m mellan 

provtagningspunkterna A - F. Punkt A och B låg inom det område som klassificerats som 

sur sulfatjord medan punkt E och F låg utanför, samt C och D på gränsen. Jordprov togs 

inte från alla horisonter vid varje punkt men från ett stort antal som ändå anses 

representera provtagningsplatsen väl. Horisonterna I, II, III och IV i denna avhandling är 

subjektiva arbetsbenämningar. 

En visuell beskrivning av profilen gjordes i fält och presenteras tillsammans med 

jordartsdata från Geologiska forskningscentralen (GTK 2010a, 2010b, 2011) i tabell 1. 

Horisonternas djup, tjocklek och utseende varierade stort mellan 

provtagningspunkterna (A - F) på linjen, trots att avstånden var förhållandevis korta. 

Beskrivningen i tabell 1 representerar således en sammanfattad uppskattning av dessa 

variationer. 
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Tabell 1. Visuell beskrivning av horisonterna I - IV för tre provtagningsplatser. Jordart enligt data från 

Geologiska forskningscentralen (GTK 2010a, 2010b, 2011). 

 

 

Jordproverna förvarades kallt (<10°C) i plastpåsar under syrefattiga förhållanden. Ytan 

på sulfidproverna oxiderade efter bara några dagar medan kärnan hölls i reducerat 

tillstånd under flera månader.  

 

5.1.1 Hummelholm 

Provtagningsplats Hummelholm (”H”) (70°56′N, 30°81′Ö (ETRS-TM35FIN)) ligger i 

Pedersöre kommun. Vädret under provtagningstidpunkten var molnigt, svag vind och 

temperaturen låg runt minus 5°C. Åkern omringas av barrskog, har en lutning som ökar 

mot punkt F och senaste gröda som odlades var korn.  

Från punkt A mot punkt F minskade torvlagrets tjocklek och mineraljorden låg således 

närmare markytan. Vid punkt F, intill skogsbrynet, fanns endast ett tunt matjordslager 

och under det grovkornig morän (visuell bedömning) innehållande mycket sten. Det 

tunna sulfidlagret framkom förvånansvärt nog tydligast i punkt E.  

 

Provtagningsplats Djup (cm) Horisont Jordart (GTK) Visuell beskrivning

0-30 I Mulljord Rikliga mängder rotrester

30-80 II Torv Grov torv (innehållande träbitar)

80-110 III Sulfidmjäla Gråbrun färg & svart tunt sulfidskikt

110- IV Ler Ljusgrå färg

0-30 I Mulljord Inslag av mineraljord

30-90 II Mo Ljusgrå färg & orangea järnutfällningar

90-110 IIIa (Sulfid)mo Grovkornigare än IIIb

110- IIIb Sulfidfinmo Geligare, finare struktur än IIIa

0-30 I Torv Fin torv & rotrester

30-50 II Torv Grov torv & tydliga växtrester

50-90 III Sulfidmjäla Brungrå färg (delvis oxiderad)

90- IV Sulfidmo Svart sulfidskikt (i punkt A, B & C)

HUMMELHOLM

KAUHAVA

VÄRNUM
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5.1.2 Kauhava 

Provtagningsplats Kauhava (”K”) (70°22′N, 28°97′Ö (ETRS-TM35FIN)) ligger i Kauhava 

kommun. Vädret var dimmigt, vindstilla och temperaturen ca 0°C. Åkern omringas av 

blandskog och åkrar och hade under provtagningstidpunkten ett växttäcke. Brantare 

sluttning vid punkt E och F i jämförelse med övriga punkter.  

Även här upptäcktes stor variation mellan horisonterna i punkterna på linjen. Exempelvis 

tjockleken på matjorden var i punkt A >40 cm och i punkt F <10 cm. Riklig förekomst av 

järnutfällningar runt gamla rotkanaler hittades i horisont BII. 

 

5.1.3 Värnum 

Provtagningsplats Värnum (”V”) (70°58′N, 30°81′Ö (ETRS-TM35FIN)) ligger i Pedersöre 

kommun. Vädret var halvklart, vindstilla och minus 10°C. Skog omgärdar åkern, vall 

odlades som senaste gröda och åkern hade inte kalkats på länge. Provtagningslinjen vid 

Värnum sluttade mindre än vid både Hummelholm och Kauhava. 

Samma trend syntes även i denna profil; torvlagrets tjocklek minskade och 

mineraljorden ökade mot punkt F som till stor del bestod av grovkornig morän. Parvis 

var punkt A och B, C och D samt E och F rätt likadana vid denna provtagningsplats. 

 

5.1.4 Övriga 

Till inledande tester användes jordprover (testprover) som med stor sannolikhet 

innehåller sulfidhaltigt material. Ett av dessa jordprover (S1) togs från botten av ett 

vattenfyllt dike intill provtagningsplats Värnum och ett annat prov (S2) från en åker intill 

Kyro älv (Kyrönjoki) i Nikkola, Ilmajoki. Dessa två prover hade en massivt svart färg som 

efter en kort tid i syrerik miljö ändrade färg, ett typiskt tecken på innehåll av 

järnmonosulfider. Det tredje provet (S3) härstammade från den reducerade Cg-

horisonten som beskrivs i bl.a. Virtanen m.fl. (2013).  
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5.2 Inledande tester 

5.2.1 Lämpligt spädningsförhållande för pH-inkubation 

Ett inledande pH-test utfördes på testproverna S1 och S2 (rubrik 5.1.4). Tre olika 

spädningsförhållanden (jord:vatten 1:1, 1:2,5 och 1:5) utvärderades. Samtidigt 

undersöktes hur pH förändras under en kortare tidsperiod av inkubation. 

 

5.2.2 Faktorer som inverkar på svavelgasemissionen 

Förutom test på materiallämplighet undersöktes även hur olika (omgivnings)faktorer 

inverkar på svavelgasemissionen. I denna avhandling granskas följande faktorer mera 

ingående; inkubationstid, temperatur, oxidationstillstånd samt svavelkomponent i gas. 

Följande inkubationstider utvärderades; 1/5, 1, 2, 5 och 8 dygn. I huvudsak användes 

gaskromatografimätningar för detta test, med gasdetektorn testades endast 

inkubationstiderna 1/5 och 1 dygn. Tre olika inkubationstemperaturer utvärderades; 

10°C (förvaringstemperatur), 20°C (rumstemperatur) och 40°C (varmvattenbad), främst 

genom gasdetektormätningar. Reducerade och oxiderade prover från samma 

jordmaterial inkuberades för att undersöka oxidationstillståndets betydelse 

(gaskromatografi). Med gasdetektorn jämfördes flöden mellan kvävgas (N2) och 

svavelstandardgas (N2+S) för att kunna bedöma svavelkomponentens inverkan. 

 

5.2.3 ”Sniffning” med gasdetektorn 

Jämförelser mellan sprutinjektion och s.k. ”sniffning” har gjorts under ett flertal tillfällen. 

Sprutinjektion innebär att ett gasprov tas från ett borrhål i fält eller från en 

inkubationsbehållare i laboratorium och injiceras direkt i gasdetektorns inflödesrör.  

Två olika storlekar på sprutor testades; 10 och 50 ml. Sniffning betyder att gasdetektorn 

istället exponeras för en förändrad omgivning under en viss tid vilket beskrivs mer 
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ingående under rubrik 5.3.5. Skillnaden mellan dessa olika typer av mätning har 

granskats genom att jämföra hur stort och jämnt utslag detta ger på signalerna i 

gasdetektorn. 

 

5.3 Mätningar och analyser 

Det finns idag ingen allmänt använd (godkänd) analysmetod för mätning av 

svavelgasemissioner från jord. För denna avhandling har två olika typer av apparatur 

använts och utvärderats för ändamålet; en gaskromatograf och en gasdetektor. För pH-

analysen användes en modifierad version av den inkubationsmetod som används vid 

identifiering och klassificering av sura sulfatjordar (Soil Survey Staff 2014). 

 

5.3.1 Svavelgasmätningar i fält 

Till gaskromatografen togs gasprover med en 10 ml:s spruta från borrhål och injicerades 

direkt i ampuller. Dessutom tillämpades sniffningsmetoden (rubrik 5.3.5) i borrhål som 

varit övertäckta i ungefär en halv timme. 

 

5.3.2 Modifierad version av pH-inkubation 

Sura sulfatjordar (sulfidmaterial) kan identifieras genom att mäta jordprovets pH före 

(färskt pH) och efter (inkuberat pH) aerob inkubation (Dent 1986). Utgående från Soil 

Survey Staff (2014) är kriterierna för sulfidmaterial färskt pH >3,5 (1:1), inkubation minst 

16 veckor (rumstemperatur och regelbunden fuktning) och inkuberat pH <4 (sänkningen 

minst 0,5 pH-enheter).  

Den pH-inkubationsmetod som använts i denna avhandling är en modifierad (förenklad) 

version av den metod som presenteras i t.ex. Soil Survey Staff (2014). Ca 10 ml färsk jord 

lades i plastmuggar och 25 ml destillerat vatten tillsattes (1:2,5). Proverna blandades om 

för hand och färskt pH mättes med en handhållen pH-meter (HACH, H170, 12/2013, 
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Edition 2) efter ca 15 min. Med en veckas mellanrum tillsattes 15 ml destillerat vatten 

utan omblandning. Efter tio veckors inkubation tillsattes 25 ml vatten (1:2,5) och 

inkuberat pH mättes. 

 

5.3.3 Svavelgasinkubation 

Inför svavelgasanalysen, gällande både gaskromatograf och gasdetektor, tillämpades en 

enkel inkubationsmetod enligt följande; ca 15 ml färsk jord (10 °C) smulades i glasburkar 

(total volym ca 1,5 dl) som sedan täcktes med parafilm. Inkubationsbehållarna 

(glasburkarna) fick stå i rumstemperatur (20°C) under ett dygn före gasprovtagning och 

mätning.  

 

5.3.4 Svavelgasmätningar i gaskromatograf 

För identifiering och mätning av emitterade svavelgaser användes en gaskromatograf 

(Agilent 7890) utrustad med en svavelselektiv detektor (FPD) och en kapillär kolonn (GS-

GasPro, 30 m x 0,32 mm I.D. (Agilent 2017)). Bärgasen var helium (He) och 

flödeshastigheten 7 ml/min (split ratio 3:1). Gasprovet injicerades från ampull till 

gaskromatograf med hjälp av övertrycket som skapats då gasproverna injicerades i 

ampullerna. Svavelstandardgasen (grundgas N2) (AGA (tillverkare)) innehöll 10 ppm av 

svavelväte (H2S), svavelhexafluorid (SF6) respektive metylmerkaptan (CH3SH). 

Svarta Viton-septum (Sigma Aldrich, 27352 SUPELCO, Septa Viton®) användes i korkarna 

till gasampullerna (Exetainer® 3ml Vial - Flat Bottom, Labco Ltd (UK)). Gasprover i 

laboratorium togs med en 10 ml:s spruta (BD Emerald™ Syringe) genom parafilmen till 

de inkuberade jordproverna och 9 ml av gasen injicerades i vakuumerade ampuller.  

Eftersom SO2 förväntades emittera från de inkuberade jordproverna gjordes ett ”vin-

test” för att ta reda på gasens retentionstid. Små mängder rött och vitt vin 

(innehållande sulfiter) inkuberades och gasprover togs på samma sätt som i 

behandlingen av jordproverna. 
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5.3.5 Svavelgasmätningar med gasdetektor 

Den bärbara ChemPro100i-gasdetektorn (Environics Oy) (bild 1) har hög känslighet och 

är ursprungligen ämnad för CWAs (eng. Chemical Warfare Agents) och TICs (eng. Toxic 

Industrial Chemicals). Gasdetektorn är stöttålig och lätt att använda medan däremot 

dataanalysen kräver mer kunskap av användaren. Vatten i vätskeform och fasta partiklar 

får inte transporteras in i systemet med inflödet, något som är speciellt viktigt att beakta 

vid fältmätningar. Gasdetektorn har ett konstant inflöde av omgivande luft (1,3 l/min) 

(Environics Oy 2015) och (sensor)resistansförändringen för ett stort antal olika sensorer 

och kanaler (signaler) kan registreras t.o.m. en gång i sekunden. 

 

 

Bild 1. ChemPro100i-gasdetektorn (Environics Oy). 

 

I gasdetektorn utnyttjas så kallad multisensorteknologi för att identifiera, klassificera och 

mäta koncentrationer av olika gasformiga kemikalier. Till detta behövs färdiga ”bibliotek” 

vilket saknades för tillämpningsändamålet i denna avhandling. Följande tre typer av 
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sensorer ingår; IMS-sensor (multichannel open-loop Ion Mobility Spectrometry sensor) 

(en sensor med flera kanaler), halvledarsensorer (several different type(s) of metal oxide 

semiconductor sensor) (t.ex. MOS- och SCCell-) och omgivningssensorer som mäter 

temperatur, luftfuktighet, tryck och massflöde (Environics Oy 2015).  En sensor kan med 

andra ord ha flera kanaler som i sin tur resulterar i signaler. 

Mätningsmetoden som använts i denna avhandling grundar sig på att gasdetektorn vid 

en förutbestämd tidpunkt exponeras för en förändrad omgivning i form av antingen ett 

inkuberat jordprov i laboratorium eller t.ex. markluften från ett borrhål i fält. 

Inflödesröret hålls nära, dvs. exponeras för, (gas)provet under ca två minuters tid och 

detta kallas ”sniffning”. Återhämtningen mellan mätningarna är ca 2 - 3 min. 

 

5.4 Behandling av data och statistiska analyser 

Data från gasdetektormätningarna behandlades med tillverkarens (Environics Oy) egen 

programvara. För varje prov placerades tre punkter in manuellt på tidsaxeln; en nollnivå 

(basnivå) strax innan exponeringstillfället samt en start- och stoptidpunkt under 

exponeringen. Programmet beräknar på basen av dessa markeringar en nollnivå för varje 

prov samt medelvärden mellan start- och stoptidpunkterna.  

Statistisk analys tillämpades på resultaten från gasdetektorns svavelgasanalys. 

Enkelriktad variansanalys (IBM SPSS Statistics, version 24.0) användes för att jämföra 

resistansmedelvärden för två olika grupper (indelning i jordtyp 1 och 2, se rubrik 6.4). 
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6 Resultat 

6.1 Fältmätningar 

Svavelgasmätningarna med gasdetektorn och gasprovtagningarna till gaskromatografen 

som gjordes i fält gav inga eller dåliga resultat och av den anledningen presenteras de 

inte här. Gasdetektorns utslag, dvs. resistansförändringen mellan utgångsläge (före 

sniffning) och exponering var knappt märkbar och analyserades därför inte vidare. I 

gaskromatografen kunde inga svavelgaser identifieras, dvs. inga pik-areor erhölls med 

den svavelselektiva detektorn (FPD). 

 

6.2 Analys av pH 

6.2.1 Inledande pH-test 

Mindre vattenvolym i förhållande till jordvolymen (1:1) gav aningen lägre pH än de övriga 

två spädningsförhållandena (1:2,5 och 1:5) för vilka skillnaden var marginell (tabell 2). 

Oxiderad jord (S1(ox)) hade som väntat betydligt lägre färskt pH (efter 15 min) än 

motsvarande reducerad jord (S1). Efter tio veckors inkubation var pH-sänkningen enligt 

detta enkla test minst för spädning 1:2,5. 
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Tabell 2. Inledande pH-test. Spädningsförhållandets och inkubationstidens inverkan på pH. Spädning anger 

spädningsförhållande (jord:vatten) för 10 ml jord och 10/25/50 ml vatten (1:1, 1:2,5, 1:5). Testprov S1 och 

S2 (”sulfidprover”) (rubrik 5.1.4). S1(ox) är ett S1-prov som delvis oxiderat. Tid mellan inkubationsstart och 

mätning (15 minuter, 5 dagar, 10 veckor). Medelvärde (M) och standardavvikelse (SD). pH-sänkning anger 

skillnaden mellan 15 min och 10 v i pH-enheter. n=3. 

 

 

 

6.2.2 Färskt och inkuberat pH – identifiering av sulfidmaterial 

Alla jordprover som pH mättes i uppfyllde kriteriet för färskt pH >3,5 (rubrik 5.3.2). De 

jordprover som dessutom erhöll ett inkuberat pH <4,0 uppfyllde även alla automatiskt 

kriteriet för minimisänkningen på 0,5 pH-enheter. De horisonter som uppfyllde 

kriterierna för sulfidmaterial är markerade (*) i figur 1. 

 

 

  

M SD M SD M SD

S1 7,18 0,05 - - 3,12 0,16 4,1

S2 7,12 0,03 - - 3,37 0,14 3,8

S1 7,32 0,03 5,58 0,22 3,44 0,06 3,9

S2 7,24 0,06 5,84 0,10 3,66 0,32 3,6

S1 (ox) 5,30 0,05 - - 3,12 0,11 2,2

S1 7,35 0,06 6,12 0,05 3,11 0,31 4,2

S2 7,36 0,04 6,17 0,10 3,37 0,26 4,0

10 v
pH-sänkning

1:1

1:2,5

1:5

Spädning Testprov
15 min 5 d
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a) 

 

b) 

 

c) 

 

Figur 1a - c). Färskt och inkuberat pH (1:2,5) från tre provtagningsplatser. Provtagningspunkt A - F och 

horisont I - IV (tabell 1). Markerade horisonter (*) uppfyller kriterierna för sulfidmaterial. n=2.  
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6.3 Analys av svavelgaser i gaskromatograf 

6.3.1 Inledande tester (gaskromatograf) 

Viton-septumen (rubrik 5.3.4) höll i inledande tester kvar svavelstandardgasen i 

ampullerna utan att binda gaserna till sig till skillnad från andra septum som testades. 

Svavelgasemissionen gynnades av inkubation i rumstemperatur (ca 20°C) under ett 

dygns tid (bilaga 1, figur 1). Både kortare och längre inkubationstid resulterade i betydligt 

mindre pik-areor. Reducerade jordprover producerade (och emitterade) mer svavelgas 

än motsvarande oxiderade jordprover vilket illustreras i bilaga 1, figur 2.  

 

6.3.2 Retentionstider och okända svavelgaser 

Svavelgaserna i svavelstandardgasen hade följande retentionstider (RTs) (minuter); SF6 

(1,1), H2S (2,4) och CH3SH (5,1). Följande RTs (dvs. okända svavelgaser) erhölls från de 

inkuberade jordproverna: 1,09; 1,8 och 4,1 minuter. Den okända svavelgasen ”RT 1,8” 

förekom i flest jordprover och hade dessutom störst pik-area (PA). Resultaten från 

gaskromatografins svavelgasanalys fokuserar därför på denna gas (tabell 3) som antas 

vara COS (rubrik 7.3.3). Med hjälp av vin-testet (rubrik 5.3.4) kunde ”RT 4,1” konstateras 

vara SO2.  

Proverna från Värnum hade i genomsnitt allra störst PA, följande i storlek var Kauhava 

och Hummelholm erhöll minst PAs. Svavelgasförekomsten var generellt rikligast i punkt 

A, B och C vid alla tre provtagningsplatser. Pik-areorna för parallellproverna varierade 

stort, vilket kan ses på minimi- och maximivärdena i tabell 3. 
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Tabell 3. Pik-area (PA, enhetslös) för karbonylsulfid (COS). Provtagningsplats H = Hummelholm, K = Kauhava, V = Värnum. Provtagningspunkt A – F och horisont I - IV 

(tabell 1). Medelvärde (M), minimi- (min) och maximivärde (max). Gråa rutor saknar mätning. n=3. 

 

M min max M min max M min max M min max M min max M min max

I 0 0 0 0 0 0

II 28 26 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 19

III 50 35 63 68 39 105 416 385 447 1057 592 1375 457 230 852

IV 121 86 151 205 90 297 0 0 0

I 0 0 0

II 0 0 0 4 0 12 0 0 0 21 15 30 6 0 10 0 0 0

IIIa 16713 6732 35428 7081 3233 14758 0 0 0

IIIb 14445 7232 22818 851 98 1525

I 0 0 0 0 0 0 0 0 0

II 2 0 5 0 0 0 317 267 375 26 12 35 0 0 0 0 0 0

III 672 531 946 18141 823 32325 84506 8161 212313 298 131 419 0 0 0 0 0 0

IV 1704 636 2716 8367 7551 9091 2329 1764 3327 1345 676 1889

E F

H

K

V

Provtagningsplats Horisont
A B C D
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6.4 Korrelation och kombinationsresultat 

De jordprover som hade stor pH-sänkning efter aerob inkubation genererade i allmänhet 

även en stor pik-area för COS och denna korrelation presenteras i figur 2. En kombination 

av resultaten från pH-inkubationen och svavelgasanalysen (gaskromatografi) användes 

som utgångspunkt för gasdetektorns resultatgranskning. 

 

 

Figur 2. Korrelation mellan pH-sänkning (antal pH-enheter) efter aerob inkubation och svavelgasemission 

i form av uppmätt pik-area (PA) (enhetslös) för COS. Värden från tre provtagningsplatser (H, K och V) för 

de jordprover på vilka både pH- och svavelgasmätning gjorts. n=25. 

 

Kriterierna för sulfidmaterial (pH-inkubation) kombinerades med svavelgaskriterier 

uppsatta endast för denna avhandling. För att ett prov skulle uppfylla dessa måste pik-

arean vara minst 1 % av provtagningsplatsens största (maximi) pik-area. I figur 3 

presenteras en indelning av undersökta jordprover utgående från ifall båda ovanstående 

kriterier uppfylls (jordtyp 2) eller inte (jordtyp 1).  

 

R² = 0,4649
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Figur 3. Kombinationsresultat baserat på kriterier för sulfidmaterial samt för denna avhandling uppsatta 

kriterier för svavelgasemission. Provtagningspunkt A – F och horisont I - IV (tabell 1). Indelning i jordtyp 2 

(svart ruta) = kriterierna uppfylls och jordtyp 1 (grå ruta) = kriterierna uppfylls inte. Vit ruta = mätning 

saknas.  

 

 

6.5 Gasdetektorns sensorer (signaler) 

6.5.1 Inledande tester (gasdetektor) 

Lämplig inkubationstid och temperatur valdes ut baserat på hur IMS-sensorn reagerade 

på förändrade omgivningsfaktorer. Först i ett senare skede konstaterades att IMS-

sensorn hade en underordnad betydelse för svavelgasemissionsmätningar. Ett dygns 

inkubationstid lämpade sig bättre än en timme eftersom signalerna då hann stabilisera 

sig vilket kan ses i bilaga 2, figur 1. I samma figur framkommer även att en förhöjd 

temperatur (40°C) resulterade i ojämna signaler. 

 

6.5.2 Sensorer som reagerar på svavelgaser 

Statistiskt signifikant skillnad i (sensor)resistans (p <0,05) mellan jordtyp 1 och 2 

uppmättes för fem (av totalt 23 analyserade) signaler i gasdetektorn; MOS1, MOS2, 

Provtagningsplats Horisont A B C D E F

I

II

III

IV

I

II

IIIa

IIIb

I

II

III

IV

HUMMELHOLM
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MOS3, SCCell1 och SCCell2 (bilaga 3, tabell 1). Dessa fem signaler erhöll p-värden <0,05 

för tre av tre eller två av tre provtagningsplatser. Att även signal IMS11 erhöll p <0,05 för 

två av tre provtagningsplatser misstänks vara en slump och tas därför inte i beaktande i 

den fortsatta resultatgranskningen. Ett inledande test (mellan N2 och N2+S) erhöll 

liknande resultat som de egentliga mätningarna, dvs. att ovanstående fem signaler 

påverkas av svavelföreningar (p <0,05), vilket illustreras i figur 4a. Utgående från dessa 

resultat verkar inte övriga signaler (t.ex. IMS-) påverkas av svavelkomponenter i gas 

eftersom det inte förekom någon statistiskt signifikant skillnad (p >0,05) mellan jordtyp 

1 och 2. Detta illustreras m.h.a. fem exempelsignaler från det inledande testet (figur 4b). 
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a) 

 

b) 

 

Figur 4a & b. Inledande test mellan kontroll(gas) (kvävgas, N2) och svavel(standard)gas (N2+S). 

Resistansförhållandet (r) (enhetslös) för fem signaler i gasdetektorn som påverkas av svavelföreningar (p 

<0,05) (a) och resistansförändringen (R) (enhetslös) för fem exempelsignaler som inte påverkas (p >0,05) 

(b). 
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7 Diskussion 

Eftersom finska sura sulfatjordar är frusna och/eller snötäckta under en stor del av året 

är evaporationen och således även läckaget i form av emission av svavel (S) från dessa 

inte lika betydande som från jordar i varmare klimat (Österholm och Åström 2004). 

Finland befinner sig inte i samma riskzon med tanke på kvantiteten av 

svavelgasemissioner men dessa skulle trots allt kunna utnyttjas vid t.ex. identifiering av 

sura sulfatjordar.  

Österholm m.fl. (2010) påpekar att det finns behov av ny och mer detaljerad riskkartering 

av sura sulfatjordar. Nuvarande kartering är endast en uppskattning av 

förekomstområden och lämpar sig inte för riskbedömning i liten skala eftersom data 

stämmer med säkerhet endast vid specifika provtagningspunkter (Suomela (red.) m.fl. 

2014). En metod för snabb och enkel identifiering av lokala sulfidhorisonter som 

komplement till den beprövade karteringen vore därför till stor nytta. En sådan potentiell 

identifieringsmetod har utvärderats i denna avhandling.  

I svavelgasanalyserna användes material som enligt inledande tester inte borde binda 

svavelgaser i någon betydande omfattning. Detta är trots allt svårt att utesluta helt 

eftersom svavelgaser har visat sig vara mycket reaktiva, vilket är viktigt att ta i beaktande 

då nya metoder för svavelgasanalys utvärderas. 

 

7.1 Identifiering av sulfidhaltigt jordmaterial utgående från pH-kriterier 

Eftersom spädningsförhållandet 1:2,5 i det inledande pH-testet gav högst inkuberat pH 

kan det betyda att pH-sänkningen för de egentliga pH-resultaten skulle ha varit ännu 

större i ett annat spädningsförhållande (1:1 eller 1:5). Vattenvolymen (1:2,5) var å andra 

sidan mest lämplig med tanke på den veckovisa vattentillsatsen. En mindre vattenvolym 

skulle ha krävt intensivare fuktning medan större vattenvolym skulle ha skapat alltför 

anaeroba förhållanden.  

Enligt data (GTK 2010a) finns i Hummelholm endast ett tunt sulfidlager i horisont III vilket 

återspeglas i den tydliga pH-sänkningen i denna horisont för flertalet 



43 

 

 

provtagningspunkter (figur 1a). Sulfidhorisonten var relativt svårt att identifiera i fält och 

det svarta sulfidmaterialet syntes allra tydligast i punkt E vilket var förvånande men 

förklarar pH-sänkningen i just detta prov. Resultaten för pH från Hummelholm följde inte 

samma linjära samband som däremot sågs i Värnum.  

Jordproverna från Kauhava hade aningen lägre färskt pH (figur 1b) än de två andra 

provtagningsplatserna vilket kan tyda på att dessa punkter innehöll sulfider som redan 

delvis oxiderat. Utgående från pH-sänkningen innehåller åtminstone punkt AIII och BIII 

med stor sannolikhet sulfider. Att även punkt EII uppfyller pH-kriterierna för 

sulfidmaterial kan vara en slump eftersom inkuberat pH endast sjönk till strax under fyra 

medan övriga prover som uppfyllde kriterierna för sulfidmaterial hade ett pH runt tre. 

Värnum var ett modellexempel med tanke på förväntade pH-resultat enligt 

linjeprovtagning och profildjup; ju närmare punkt A och B samt ju djupare i profilen, 

desto högre färskt pH (figur 1c). Värnum hade överlag högre färskt pH och pH-

sänkningen var även kraftigare här i jämförelse med de två andra provtagningsplatserna. 

En förklaring till detta kunde vara att Värnum har en nästan dubbelt högre totalsvavelhalt 

(Stot) (GTK 2010b) i sulfidhorisonten än både Hummelholm och Kauhava. Punkt A - D 

samt horisonterna III och IV uppfyllde pH-kriterierna för sulfidmaterial. 

Den modifierade pH-inkubationsmetoden lämpade sig för att i denna undersökning 

utreda förekomsten av sulfider och därmed försurningsförmågan. Resultaten 

motsvarade förväntningarna utgående från den visuella bedömningen av profilen och 

tidigare data (GTK 2010a, 2010b, 2011).  

 

7.2 Inkubation för svavelgasprov 

I en studie av Whelan och Rhew (2015) inkuberades också jordprover för gasprover (COS) 

till en gaskromatograf. Denna metod var dock betydligt mer avancerad och innefattade 

bl.a. pumpning av luft genom inkubationskamrarna. Den enkla inkubationsmetod ämnad 

för svavelgasmätningar som tillämpades i denna undersökning kan trots allt anses lyckad 

eftersom tydliga pik-areor erhölls i gaskromatografen. De inledande testerna på 
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materiallämplighet kan även ha bidragit till erhållna resultat. Olämpliga material kan vara 

en av orsakerna till att äldre forskning på svavelgasemissioner från jord med 

gaskromatografi inte har identifierat några svavelgaser alls. Då jorden lades i 

inkubationsburkarna var den kall eftersom den förvarats i ca 10°C. Efter att jordproverna 

fått stå övertäckta ca ett dygn i rumstemperatur har detta troligtvis lett till att 

svavelgaserna emitterats till följd av temperaturhöjningen och ökad evaporation samt 

minskad löslighet (av gaser). Parafilmen som användes var inte vattentät vilket kan ha 

gynnat evaporationen och svavelgasemissionen eftersom jorden fick fungera i huvudsak 

som svavelgaskälla. En helt sluten behållare skulle möjligen med tiden ha resulterat i ett 

jämviktstillstånd där jorden istället fungerar som både svavelgaskälla och -sänka.  

Eftersom svavelhalten i gas från inkuberade jordprover är förhållandevis liten, i 

jämförelse med t.ex. svavelstandardgas, krävs en större gasprovsvolym (åtminstone 50 

ml) för att gasdetektorn alls ska reagera på sprutinjektion. En så pass stor volym kunde 

inte inkuberas i denna undersökning. Försök med 10 ml:s sprutor visade sig vara för liten 

volym eftersom provet späds ut med inflödet som är relativt stort (1,3 l/min).  

 

7.3 Identifiering av svavelgaser i gaskromatografen 

7.3.1 RT 1,09 – Svavelhexafluorid (SF6) 

Eftersom RT 1,09 i minuter ligger så pass nära retentionstiden för svavelhexafluorid (SF6, 

RT 1,11 min) misstänks detta vara resultatet av att en (okänd) svavelgas reagerat med 

fluor (F) från något material, trots inledande tester på materiallämplighet. 

Svavelhexafluorid kan inte frigöras från naturliga källor.  

 

7.3.2 RT 4,1 – Svaveldioxid (SO2) 

Från vinproverna erhölls endast en retentionstid på 4,1 minuter. De vinprover som 

skakades och värmdes före provtagningen erhöll större pik-areor vilket ytterligare stöder 

hypotesen eftersom emissionen av SO2 enligt Kinsela m.fl. (2011) ökar då lufttrycket 
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minskar samt då temperaturen stiger. Svaveldioxid uppmättes endast i enstaka 

jordprover och erhöll små pik-areor. En förklaring till detta kunde vara att svaveldioxiden 

löst sig i avdunstningsvattnet och bildat svavelsyrlighet (H2SO3) i inkubationsbehållarna. 

 

7.3.3 RT 1,8 – Karbonylsulfid (COS) 

RT 1,8 är den mest intressanta svavelgasen emitterade från jordproverna. Den förekom 

i överlägset flest jordprover och storleken på pik-arean var betydligt större än hos de två 

andra gaserna. Förutom i jordproverna från de egentliga provtagningsplatserna har 

gasen även identifierats i de flesta inledande tester på jordprov S1, S2 och S3 (rubrik 

5.1.4). 

Svavelgasen ”RT 1,8” misstänks i detta skede baserat på bl.a. litteraturgranskningen och 

kromatogram (Vickers m.fl. 2000 (Agilent Technologies)) vara karbonylsulfid (COS). Enligt 

Watts (2000) fungerar anaeroba jordar som COS-källor och aeroba jordar som COS-

sänkor. Detta skulle kunna förklara varför jordprover som fick oxidera några dagar före 

inkubation innehöll betydligt mindre av RT 1,8 än motsvarande reducerad jord (bilaga 1, 

figur 2). Temperaturens betydelse för emissionen av COS presenterades av Whelan och 

Rhew (2015) där jordprover konsumerade COS (fungerade som sänka) vid 15°C och 

producerade COS (fungerade som källa) vid 21 respektive 34°C. Detta stämmer överens 

med resultaten där en kort inkubation i inledande tester inte resulterade i alls lika stor 

emission som längre inkubation, jorden var helt enkelt för kall i början (bilaga 1, figur 1).  

Produktionen av COS, och övriga svavelgaser, är i litteraturen mer kopplad till våtmarker 

och inte specifikt till sura sulfatjordar. Orsaken kan vara att man inte utgått ifrån att det 

ska förekomma betydande emissioner av COS från sura sulfatjordar. I denna avhandling 

antas den okända gasen ”RT 1,8” vara karbonylsulfid (COS) men detta har ännu inte 

kunnat bevisas med tester och kan således vara en felaktig uppfattning.  
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7.4 Svavelgasförekomst och totalsvavelhalt (Stot) 

Enligt data från Geologiska forskningscentralen var totalsvavelhalten (Stot) i 

sulfidhorisonten ca 1,1 % (Hummelholm), ca 0,7 % (Kauhava) och ca 1,8 % (Värnum) (GTK 

2010a, 2011, 2010b). Det höga svavelinnehållet i sulfidhorisonten vid Värnum kan vara 

en orsak till att uppmätta pik-areor för COS var betydligt större än för både Hummelholm 

och Kauhava. Resultaten tyder på att det finns positivt samband mellan Stot och 

svavelgasemission. 

 

7.5 Korrelation mellan pH och PA samt indelning i jordtyp 1 och 2 

En hög totalsvavelhalt (Stot) kunde vara en delförklaring till korrelationen mellan pH- och 

gaskromatografiresultaten (figur 2). Jordtyp 2 representerar i denna avhandling de 

jordprover som hade högt färskt pH, lågt inkuberat pH, en stor pH-sänkning samt riklig 

svavelgasförekomst. Dessa kan alltså anses motsvara reducerat sulfidmaterial 

(sulfidhaltigt jordmaterial) med en hög (total)svavelhalt. Oxiderade (sulfat)horisonter 

innehåller däremot enligt litteraturen (bl.a. i Joukainen och Yli-Halla 2003, Sohlenius och 

Öborn 2004 samt Boman m.fl. 2008) ofta låga svavelhalter på grund av urlakning. 

Jordprover som i denna undersökning erhöll lägre färskt pH, högre inkuberat pH, en liten 

pH-sänkning samt obetydlig svavelgasförekomst har klassats som jordtyp 1 (icke-

sulfidhaltigt jordmaterial).  

Kriterierna för indelningen av jordprover i typ 1 och 2 som utnyttjats för granskningen av 

gasdetektorns signaler baserar sig delvis på allmänt godkända kriterier för sulfidmaterial 

(pH-inkubation) men även på för ändamålet subjektiva bedömningar och uppsatta 

kriterier (svavelgasmätningar i gaskromatograf). En lägre (kriterie)gräns (<1 %) för COS 

är orimlig eftersom små mängder kan bildas och emitteras från hela profilen till följd av 

transport av svavel i markvattnet. En högre gräns skulle i sin tur ha uteslutit alltför många 

prover så att endast ett fåtal skulle ha uppfyllt uppsatta kriterier. 
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7.6 Fokus på fem sensorer (signaler) i gasdetektorn 

Ovanstående indelning av jordprover i jordtyp 1 (liten pH-sänkning och 

svavelgasemission (PA)) och jordtyp 2 (stor pH-sänkning och svavelgasemission (PA)) 

tillämpades i gasdetektoranalysen. Jordtyp 2 (sulfidhaltiga jordprover) erhöll signifikant 

(p <0,05) lägre värden ((sensor)resistans) än jordtyp 1 (icke-sulfidhaltiga jordprover) för 

fem signaler av typen halvledarsensorer (MOS och SCCell), se figur 4a samt bilaga 3, 

tabell 1 för mer statistik. Dessa sensorer (signaler) har troligtvis påverkats av emitterade 

svavelgaser från de inkuberade jordproverna. Resultaten stämmer överens med 

hypotesen eftersom halvledarsensorer är känsliga för svavelföreningar (Tero Kättö, 

Environics Oy, mejl till skribenten 11.5.2017). IMS-sensorn (en sensor med flera kanaler 

(och signaler); IMS1, IMS2, …) verkar däremot inte påverkas av svavel(gaser), åtminstone 

inte enligt resultaten i denna avhandling. 

MOS- och SCCell-sensorerna (-signalerna) anger ett resistansförhållande (r), dvs. 

rådande (absolut)värde (sensorresistans) dividerat med värdet för föregående basnivå 

(Tero Kättö, Environics Oy, mejl till skribenten 11.5.2017): 

 r = 1, inget motstånd (luft eller annat ämne som inte orsakar förändringar) 

 r < 1, reducerande ämne (t.ex. svavelförening) 

 r > 1, oxiderande ämne (t.ex. klorgas) 

I figur 4a framkommer detta tydligt eftersom svavelgasen erhöll resistansförhållande 

klart under värdet ett (1) medan kontroll(gasen) erhöll värden kring eller över värdet ett 

(1). IMS-sensorn (/-signalerna) i figur 4b kan inte tillämpas enligt samma princip 

eftersom de är av en annan sensortyp och därmed anges resultaten endast som en 

resistansförändring (R), inte som ett resistansförhållande. 

Resultaten kan anses relativt tillförlitliga eftersom alla tre provtagningsplatser erhöll låga 

p-värden (<0,05) för i stort sett samma signaler. Dessutom gav både inledande test och 

de egentliga mätningarna liknande resultat. Erhållna resistansvärden från de egentliga 

mätningarna (bilaga 3, tabell 1) är dock inte jämförbara med värden från det inledande 

testet mellan kvävgas (N2) och svavelstandardgas (N2+S) (figur 4). Detta beror på att de 

egentliga mätningar ger resistansvärden på en annan nivå för alla prover eftersom 
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gasproverna (”markluftproverna”) som härstammar från jorden innehåller betydligt 

lägre svavelhalter än svavelstandardgasen. 

                                                                                                                                      

7.7 Övriga observationer och utmaningar 

Dent (1986) betonade problematiken i hanteringen av sulfidprover och Haines (1991) 

diskuterade de felkällor som är kopplade till provtagning, analys och identifiering av 

svavelgaser. Att mäta svavelgaser i fuktiga miljöer, speciellt under fältförhållanden, är 

enligt DeLaune m.fl. (2002) en utmaning. Sediment rika på organiskt material, t.ex. 

sjöbottnar innehåller ofta svarta järnmonosulfider som vid kontakt med luftens syre 

oxiderar snabbt vilket kräver speciella provtagnings- och analysmetoder (Ahern m.fl. 

2004). Analyserat sulfidmaterial i föreliggande undersökning innehöll troligtvis en 

betydande mängd järnmonosulfider med tanke på den snabba och kraftiga 

färgförändring som syntes på flera jordprovers yta efter relativt kort syreexponering.  

Svavelgaser är överlag reaktiva, flertalet kan oxidera till SO2, konsumeras av mikrober, 

bindas till olika material och de naturliga koncentrationerna är ofta låga (under 

detektionsgräns) (Haines 1991). I en studie av DeLaune m.fl. (2002) rapporterades att 

emissionen av reducerade svavelgaser från våtmarker var dubbelt så hög under de 

varmaste månaderna (maj-oktober) i jämförelse med vinterhalvåret (november-april) 

vilket delvis har sin förklaring i att mikrobernas aktivitet är temperaturberoende. 

Provtagningstidpunkten i denna undersökning, dvs. november månad, var således inte 

optimal för mätningar av svavelgasemissioner. 

Ett av testproverna (S2) blev genomfruset i december och bildade smulstruktur, troligtvis 

på grund av att det innehöll en hög lerhalt, vilket gjorde att sulfiderna oxiderade. Ett 

annat testprov (S1) bildade istället en massiv tjälstruktur, troligtvis på grund av en hög 

gyttjehalt, och sulfiderna oxiderade därför inte. Detta belyser den problematik som 

tjälbildningen kan skapa i lerhaltiga sura sulfatjordar.  

I många studier hävdas att den typiska lukten av ruttna ägg är ett karakteristiskt 

kännetecken för (potentiellt) sura sulfatjordar och våtmarker, en följd av emissioner av 
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svavelväte (H2S) (bl.a. i Uusi-Kämppä m.fl. (2013) och Dent (1986)). Lukten förekom i 

flertalet jordprover och under provtagningarna även i denna undersökning men 

eftersom H2S inte identifierades i ett enda jordprov kan detta påstående inte styrkas här. 

De flesta svavelgaser luktar de facto illa, inte bara H2S. 

Det finns fortfarande många öppna frågor och oklarheter kring svavelgasemission från 

sura sulfatjordar. I denna avhandling har en del frågor fått möjliga förklaringar men 

mycket arbete återstår. Först och främst borde fältmätningarna med gasdetektorn 

upprepas under de varma sommarmånaderna eftersom svavelgasemissioner är 

temperaturberoende. Dessutom är signalerna i gasdetektorn känsliga för förändringar i 

speciellt temperatur och luftfuktighet, något som borde beaktas inför framtida 

fältmätningar (i laboratorium är detta inte ett lika stort problem). Antagandet att ”RT 

1,8” skulle vara karbonylsulfid (COS) måste även bevisas (t.ex. med hjälp av 

standardgasprov eller GC-MS).  
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8 Slutsatser 

Nya förebyggande åtgärder för att hantera försurningsproblemen från sura sulfatjordar 

är under ständig utveckling. Dräneringen kan idag till stor del regleras och styras ifall det 

är ekonomiskt möjligt. Trots detta kommer även djupa sulfidhaltiga sediment förr eller 

senare att skapa försurningsproblem på grund av landhöjning och uppodling samt 

erosion av överliggande horisonter. Sura sulfatjordars heterogenitet och lokala variation 

i form av jordart, sulfidhorisontens djup och tjocklek samt svavelhalt gör det utmanande 

att förutspå skadeverkan. Ett stort antal faktorer inverkar och samverkar på 

produktionen av svavelsyra och därmed försurningsförmågan samt på 

svavelgasemissionen.  

En nackdel med nuvarande identifierings- och karteringsmetoder är att så få mätningar 

görs på grund av tids- och arbetskrävande analyser vilket leder till att stora (risk)områden 

uppskattas baserat på ett fåtal provtagningspunkter. Enkel och snabb identifiering av 

sura sulfatjordar, speciellt sulfidmaterial, spelar därför en viktig roll i det förebyggande 

arbetet för att minska belastningen från (potentiellt) sura sulfatjordar. Syftet med denna 

avhandling var att utvärdera ifall svavelgasmätning i fält (och laboratorium) möjligen 

kunde tillämpas på identifiering och kartering av sura sulfatjordar.  

Fältmätningar av svavelgaser i finska sura sulfatjordar försvåras av det kalla klimatet som 

gör att gasemissionen är obetydlig under en stor del av året. I laboratorium är det dock 

möjligt att genom en enkel inkubationsmetod i rumstemperatur erhålla gasprover som 

innehåller emitterade svavelgaser. Emissionen var betydligt större från de jordprover 

som i denna avhandling klassats som sulfidhaltigt jordmaterial i jämförelse med icke-

sulfidhaltigt jordmaterial. Skillnaden mellan dessa typer av jordmaterial kunde även 

uppmätas med hjälp av ChemPro100i-gasdetektorn.  

Utgående från avhandlingens resultat kan konstateras att det finns goda möjligheter att 

i framtiden använda svavelgas(emissions)mätningar som hjälpmedel vid identifiering av 

(potentiellt) sura sulfatjordar i fält. Gasmätningar kunde utnyttjas med syftet att på ett 

bättre sätt bedöma var det lönar sig att utföra noggrannare provtagningar. Den bärbara 

ChemPro100i-gasdetektorn har visat potential som lämplig apparatur för detta ändamål.   
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Bilaga 1: Inledande tester i gaskromatograf 

 

 

Figur 1. Inkubationstidens inverkan på svavelgasemissionen. Pik-arean (PA, enhetslös) anger summan för 

tre svavelgaser. Inkubationstid anges i antal dygn (d). Jordprov S1 och S2 (rubrik 5.1.4). 

 

 

Figur 2. Oxidationstillståndets inverkan på svavelgasemissionen över tid. Pik-arean (PA, enhetslös) för 

karbonylsulfid (COS). Inkubationstid anges i antal dygn (d).  

  

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

0 2 4 6 8 10

P
A

Inkubationstid (d)

Inkubationstid

S1

S2

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

0 1 2 3 4 5 6

P
A

Inkubationstid (d)

Reducerad och oxiderad jord 

RED OX



58 

 

 

Bilaga 2: Inledande tester med gasdetektorn 

 

a) 

 

b) 

 

Figur 1a & b. Inkubationstidens och temperaturens inverkan på IMS-sensorn och dess signaler (kanaler). 

Illustration av hur sensorn påverkas vid ”sniffning” efter en timmes (a) samt efter ett dygns (b) 

inkubation. De fyra första kurvorna till vänster är mätningar av rumstempererade prover (ca 20°C) och de 

fyra till höger uppvärmda prover (vattenbad, ca 40°C). Värdena på y-axeln är enhetslösa men kan 

användas som jämförelse mellan storleken på kurvorna i figur a och b. 

 

 



59 

 

 

Bilaga 3: Analyserade sensorer (signaler) i gasdetektorn 

Tabell 1. Enkelriktad variansanalys (One-Way ANOVA) på (sensor)resistansvärden (enhetslösa) för 23 

undersökta signaler. Jordtyp 2 (sulfidhaltiga jordprover) och jordtyp 1 (icke-sulfidhaltiga jordprover). 

Medelvärde (M), standardavvikelse (SD), minimivärde (Min), maximivärde (Max) och p-värde (p) på 95 % 

signifikansnivå. Gråfärgad ruta = p <0,05. Provtagningsplats Hummelholm (n=6+9), Kauhava (n=4+8) och 

Värnum (n=6+13). 

 

 

M SD Min Max p M SD Min Max p M SD Min Max p

2 -0,053 0,028 -0,086 -0,011 -0,087 0,027 -0,124 -0,060 -0,298 0,052 -0,356 -0,226

1 0,037 0,084 -0,048 0,187 0,102 0,084 0,001 0,212 -0,212 0,052 -0,288 -0,100

2 0,029 0,025 -0,003 0,066 0,046 0,015 0,030 0,063 -0,083 0,078 -0,209 -0,002

1 0,073 0,037 0,013 0,128 0,110 0,035 0,075 0,172 -0,045 0,101 -0,233 0,098

2 -0,259 0,028 -0,302 -0,215 -0,240 0,026 -0,272 -0,216 -0,363 0,034 -0,403 -0,312

1 -0,199 0,037 -0,280 -0,164 -0,168 0,041 -0,254 -0,103 -0,310 0,039 -0,392 -0,259

2 -3,972 0,928 -5,438 -2,773 -4,889 0,441 -5,341 -4,286 -5,136 0,744 -5,943 -4,333

1 -3,507 0,946 -5,658 -2,418 -4,017 1,169 -5,681 -2,521 -4,627 1,408 -8,248 -3,388

2 -1,249 0,729 -2,422 -0,348 -1,637 0,262 -1,864 -1,264 -1,518 0,433 -1,985 -1,010

1 -1,018 0,628 -2,602 -0,502 -1,035 0,749 -2,124 -0,049 -1,382 0,927 -3,675 -0,340

2 7,769 0,899 6,356 8,741 9,256 0,452 8,657 9,652 10,139 1,182 8,897 11,497

1 6,847 1,189 5,301 8,941 7,795 1,308 6,027 9,752 8,802 1,523 6,762 12,297

2 5,034 1,383 3,295 7,315 6,429 0,270 6,193 6,683 6,636 1,436 4,963 8,263

1 4,489 1,500 2,690 7,905 4,239 1,740 2,168 6,948 5,570 2,359 3,538 11,063

2 0,805 0,466 0,371 1,652 1,051 0,100 0,923 1,148 0,853 0,548 0,260 1,500

1 0,733 0,545 0,158 1,947 0,358 0,613 -0,360 1,338 0,647 0,979 -0,125 2,770

2 0,120 0,027 0,087 0,153 0,155 0,025 0,123 0,182 -0,079 0,154 -0,263 0,107

1 0,072 0,076 -0,033 0,188 -0,079 0,153 -0,216 0,214 -0,104 0,305 -0,327 0,517

2 0,018 0,029 -0,006 0,072 0,013 0,012 0,001 0,027 -0,030 0,039 -0,065 0,029

1 0,015 0,028 -0,011 0,078 -0,012 0,032 -0,049 0,037 -0,034 0,070 -0,095 0,102

2 7,783 1,043 6,090 9,110 6,800 0,627 5,907 7,327 10,088 0,830 8,954 11,104

1 7,174 1,090 5,465 8,960 5,781 1,311 3,937 8,137 9,461 0,684 8,654 11,104

2 3,689 0,766 2,671 4,921 3,140 0,404 2,724 3,629 5,191 0,232 4,854 5,544

1 3,530 0,715 2,331 4,836 2,675 0,621 1,814 3,929 5,073 0,461 4,359 6,124

2 -8,612 0,785 -9,583 -7,193 -8,665 0,591 -9,140 -7,840 -10,669 1,279 -12,227 -9,427

1 -7,702 1,124 -9,283 -6,303 -6,831 1,463 -9,090 -4,875 -9,539 0,755 -11,077 -8,577

2 -10,339 1,544 -12,526 -7,986 -10,045 0,612 -10,657 -9,207 -13,871 1,480 -15,863 -12,363

1 -9,484 1,802 -12,826 -6,546 -7,841 1,802 -10,857 -5,367 -12,663 1,449 -16,363 -11,363

2 -3,149 0,737 -4,358 -2,233 -2,846 0,167 -3,030 -2,635 -4,629 0,577 -5,578 -4,028

1 -2,997 0,845 -4,668 -1,753 -2,295 0,586 -3,305 -1,455 -4,281 0,736 -6,128 -3,558

2 -0,511 0,180 -0,818 -0,320 -0,374 0,033 -0,416 -0,336 -0,809 0,120 -1,014 -0,670

1 -0,515 0,214 -0,939 -0,234 -0,343 0,102 -0,533 -0,206 -0,770 0,190 -1,234 -0,576

2 -0,048 0,030 -0,097 -0,017 -0,018 0,009 -0,029 -0,010 -0,099 0,021 -0,127 -0,066

1 -0,055 0,042 -0,142 -0,004 -0,030 0,018 -0,066 -0,012 -0,101 0,045 -0,216 -0,048

2 52,385 9,111 39,018 65,668 55,275 3,756 50,250 58,800 68,875 8,708 60,400 79,550

1 47,668 9,706 33,368 67,718 43,119 10,818 28,150 59,200 62,169 11,127 52,050 90,500

2 8,525 1,152 6,983 10,028 10,358 0,520 9,733 10,983 10,874 2,237 8,257 13,507

1 7,637 1,638 5,233 10,828 7,236 1,826 4,663 10,183 8,861 2,845 5,457 14,807

2 -11,168 1,280 -12,568 -8,968 -11,993 0,417 -12,280 -11,380 -14,796 2,502 -17,763 -12,163

1 -10,045 1,924 -13,518 -7,233 -8,880 2,188 -12,230 -6,180 -12,817 2,151 -17,813 -10,663

2 -0,029 0,004 -0,034 -0,022 -0,024 0,001 -0,025 -0,022 -0,037 0,003 -0,040 -0,033

1 -0,027 0,005 -0,036 -0,019 -0,019 0,004 -0,027 -0,014 -0,034 0,006 -0,044 -0,028

2 -0,003 0,010 -0,016 0,013 0,004 0,012 -0,013 0,016 -0,096 0,029 -0,127 -0,069

1 0,008 0,016 -0,017 0,043 0,040 0,011 0,024 0,055 -0,064 0,023 -0,098 -0,022

2 -0,274 0,024 -0,308 -0,237 -0,241 0,022 -0,272 -0,220 -0,365 0,042 -0,426 -0,306

1 -0,216 0,032 -0,286 -0,182 -0,189 0,047 -0,295 -0,131 -0,301 0,033 -0,368 -0,266

SCCell1 0,145 0,001 0,020

SCCell2 0,002 0,067 0,002

IMSNeg 0,233 0,020 0,094

FetSen 0,381 0,039 0,220

IMSSum 0,362 0,058 0,212

IMSPos 0,273 0,008 0,146

IMS14 0,969 0,575 0,656

IMS15 0,739 0,273 0,898

IMS12 0,359 0,042 0,111

IMS13 0,726 0,101 0,323

IMS10 0,690 0,208 0,566

IMS11 0,110 0,040 0,026

IMS7 0,893 0,167 0,897

IMS9 0,179 0,1000,301

IMS5 0,795 0,053 0,639

IMS6 0,161 0,014 0,848

IMS3 0,131 0,059 0,076

IMS4 0,490 0,035 0,325

IMS1 0,365 0,188 0,420

IMS2 0,525 0,158 0,737

MOS2 0,027 0,007 0,422

MOS3 0,005 0,011 0,012

HUMMELHOLM KAUHAVA VÄRNUM

MOS1 0,026 0,002 0,004

Signal Jordtyp


