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Finlands skogscentral



Var finns sulfatjordarna?



Låt oss först tala om skogsdikning...

6
20 m per dag. 2 km per dag.

200 m per dag.



• Omfattar dikesrensning (+ kompletteringsdikning).

• Innebär stor försurningsrisk OM man träffar sulfatjord. 

› Största problemet: karteringen. 

• Det bästa vore att lämna dessa platser orörda, men i 

pratiken ofta omöjligt.

› Hur kan vi sköta dikena på dessa områden med största möjliga

hänsyn?

Iståndsättningsdikning



1. Utred i mån av möjlighet förekomsten av sulfatjordar på

området +  förekomstdjup.

2. Undvik om möjligt allt grävande på riskområden.

3. Arbeta möjligast mycket i redan oxiderade markskikt.

4. Grävmassorna placeras så långt som möjligt från diket.

5. Stora dikesprojekt uppdelas tidsmässigt så att delarna

grävs med några års mellanrum.

6. Omvänd grävningsföljd (alltså i riktning uppifrån 

nedströms). 

7. Vi bör uppmärksamma sulfatjordarna också då vi väljer

vattenvårdande konstruktioner!

Iståndsättningsdikning



• Perhonjoen alaosan happamuuden hallinta (PAHA), 

2011-2014.

• Iståndsättningsdikning på sulfatjordsmarker i syfte att

testa olika metoder för att minska olägenheterna. 

› Ingen iståndsättningsdikning

› Vanlig iståndsättningsdikning

› Tvåstegsdikning (organiskt överst) 

› Grunda men täta diken

› Uppdämning (grävavbrott)

Exempelprojekt: PAHA



• Utred i mån av möjlighet förekomst av 

sura sulfatjordar på området.

• Val av markberedningsmetod: 

möjligast lite blottad mineraljord.

• Störningar i plantornas utveckling?

Skogsförnyelse



• Luonnonmukainen valuma- ja maavesien 

käsittelymenetelmä happamien sulfaattimaiden 

metsänuudistamisaloilla (2018-2020)

• Askgödsling för att minska olägenheterna av 

markberedning på sulfatjordsmarker

› Effekt kunde inte uppmätas under projekttiden

› OBS kort uppföljningsperiod!

› Något lägre plantdödlighet på gödslade ytor

Exempelprojekt: HaSu



› https://jukuri.luke.fi/handle/10024/534123

https://jukuri.luke.fi/handle/10024/534123
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