
 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 

Undersökning av mängden 
organiskt kol i ett område med 
sura sulfatjordar i 
Kristianstads kommun 
 

 

 

  

Författare: Thérese Lindquist 
Handledare: Marcelo Ketzer & Sina S. 
Ghahfarokhi 
Examinator: Mats E. Åström 
Termin: VT19 
Ämne: Miljövetenskap 
Nivå: Grundnivå 
Kurskod: 2MX01E 

Examensarbete i miljövetenskap, 15 hp 



 
 

 

  



 
 

 

Sammanfattning 
I Fredriksdalsvikens naturreservat i Kristianstads kommun skedde omfattande 
metalläckage efter en översvämning sommaren 2007 som orsakade skador på djur- 
och växtliv. De kraftiga metalläckagen misstänks härledas till sura sulfatjordar. Sura 
sulfatjordar tillhör de miljöskadligaste jordarna i världen på grund av de kraftiga 
metalläckagen och försurningen som jordarna orsakar till omgivningen. Mot 
bakgrund till humusämnens centrala roll för metalltransport i naturliga miljöer, 
syftade denna studie till att kartlägga hur organiskt kol är fördelat, sprids samt hur det 
kan förklaras i ett område nära det drabbade naturreservatet. Studien är en del av ett 
pågående forskningsprojekt i området som bedrivs på Linnéuniversitetet.  

I studiens undersökningsområde dominerar jordbruksmark som dräneras av ett 
dikessystem från norr till söder. Vattnet som avleds i dikessystemet pumpas slutligen 
till en våtmark i Fredriksdalsvikens naturreservat. I studien analyserades jord från 
åkermark, dikessediment, porvatten och dikesvatten från området på totalt organiskt 
kol med metoderna glödförlust och kyvett-test. Totalhalterna jämfördes med pH och 
grundvattennivå i åkermark. Resultat och slutsatser av studien är att högst halter löst 
organiskt kol uppmättes i dikesvattnet uppströms i dikessystemet och beror troligtvis 
på bottenfauna som inte växer i andra delar av systemet. I dikessediment ökar den 
organiska halten nedströms i dikessystemet och kan förklaras genom tillförsel av 
organiskt kol från två diken som dränerar åkermark rik på organiskt kol. De högsta 
halterna organiskt kol i jord beror på ett tunt torvlager. I åkermark visar inte resultaten 
någon tydlig statistisk korrelation mellan pH och totalt organiskt kol, men kraftig pH-
sänkning tillsammans med höga totalhalter organiskt kol i torvjord beror troligtvis 
snarare på humusämnen än på sur sulfatjord. I åkermark väster om dikessystemet ökar 
den organiska halten med djupet under grundvattenytan. I samma åkermark ökar 
halterna av totalt organiskt kol lateralt mot dikessystemet, parallellt med att pH 
sjunker som troligen påverkas av starkare bindningsmekanismer till mineral, lägre 
mikrobiell aktivitet och minskad urlakning av löst organiskt kol. Men fler 
undersökningar i området krävs då markanvändning, erosion, jordarternas textur och 
sammansättning samt vattnets spridningsvägar också är avgörande faktorer för 
fördelning och spridning av organiskt kol i naturliga miljöer. 

Nyckelord 
Totalt organiskt kol, löst organiskt kol, pH, fördelningsmönster, sur sulfatjord, 
jordbruksmark, dränering, dikessystem  
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Abstract 
In the nature reserve Fredriksdalsviken in Kristianstad municipality, extensive metal 
leakage occurred after a flood in the summer of 2007 that caused damage to wildlife 
and plant life. The heavy metal leaks are suspected to be derived from acid sulphate 
soils in the area. Acid sulphate soils are among the most environmentally harmful 
soils in the world due to its extensive acidification and leaching of metals to the 
environment. In the light of humic substances key role for metal transport in natural 
environments, this study aimed to investigate how organic carbon is distributed, 
spread and how it can be explained in an area near the affected nature reserve. The 
study is part of an ongoing research project in the area conducted at Linnaeus 
University.  

The study area is dominated by agriculture land which is drained by a ditch system 
from north to south. The drained water in the ditch system is finally pumped to a 
wetland in the Fredriksdalsviken nature reserve. In the area, total organic carbon was 
analysed on soil from arable land, ditch sediment, pore water and ditch water with the 
methods loss of ignition and cuvette-test. Total levels were compared with pH and 
the groundwater level in arable land. The results and conclusions of the study are that 
the highest content of dissolved organic carbon in the ditch water upstream the ditch 
system is probably due to benthic fauna that doesn’t grow in other parts of the system. 
In the ditch sediment, the organic content increases downstream in the ditch system 
and can be explained by the supply of organic carbon from two ditches that drain 
arable land rich in organic carbon. In arable land are the highest levels of organic 
carbon due to a thin peat layer. The results does not show a clear statistical correlation 
between pH and total organic carbon in soil, but a sharp decrease in pH together with 
high total levels of organic carbon in peat soil is probably due to humic substances 
rather than to acid sulphate soil. In the western arable land of the ditch system, levels 
of total organic carbon increase laterally towards the ditch system at the same time as 
the pH decreases, which is probably affected by stronger binding mechanisms to 
minerals, lower microbial activity and reduced leaching of dissolved organic carbon. 
However, more research is required in the study area, since land use, erosion, soil 
texture and constitution together with the flow paths of water also are crucial factors 
for the distribution and pathways of organic carbon in natural environments. 

Keywords 
Total organic carbon, dissolved organic carbon, pH, distribution pattern, acid sulfate 
soil, agricultural land, drainage, ditch system 
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1 Inledning 

Under sommaren 2007 regnade det så pass mycket över Kristianstads kommun att stora delar av 
Kristianstads Vattenrike översvämmandes. Ett område där översvämningen särskilt lämnade 
avtryck var i delar av Fredriksdalsvikens naturreservat där järn kraftigt hade fällts ut från jorden. 
En utredning startades i området för att ta reda på vad som hade orsakat fällningarna. Resultat 
från vattenprover tagna i området visade inte bara höga halter av järn utan även av aluminium 
som överskred gränsvärdet för kronisk toxicitet1 i sötvatten. Metalläckagen har haft negativ 
effekt på djur och växtliv i området som har minskat den biologiska mångfalden i vissa delar av 
naturreservatet. De kraftiga aluminium- och järnläckagen tros härledas till sura sulfatjordar i 
området (Länsstyrelsen Skåne 2017; Åbjörnsson m.fl. 2018) men studier kring de geokemiska 
processerna i området pågår fortfarande. Sur sulfatjord är ursprungligen sulfidrikt sediment som 
tidigare bildats under havsytan. Dessa sediment utgör stora miljöproblem när de syresätts, främst 
genom utdikning av jordbruksmark, då svavelsyra bildas och metaller som tidigare bundits in till 
mineral frigörs (Dent and Pons 1995; Boman m.fl. 2008). Vid stora mängder nederbörd rinner 
mycket vatten genom jordarna och sköljer ur sura föreningar och metaller till diken, vattendrag 
och grundvatten (Ljung m.fl. 2009; Rosendahl & Wikman, 2009). Organiska syror som 
humusämnen har visat sig ha stor betydelse för hur metaller transporteras i naturliga miljöer på 
grund av dess förmåga att bilda komplex med enskilda metaller (Åström och Spiro, 2000; 
Wiklander m.fl. 2004; Berggren m.fl. 2017). Kunskapen om mängden humusämnen i det 
drabbade området är en betydande faktor för djupare förståelse kring de geokemiska processerna 
som orsakar spridning av metaller. 

 Syfte 

Den här studien syftar till att fylla kunskapsluckan om hur organiskt kol är fördelat i ett område 
i närheten av Fredriksdalsvikens naturreservat i Kristianstads kommun, mot bakgrund till 
humusämnenas förmåga att binda in och transportera metaller via vatten i omgivningen. Detta 
görs genom laboratorieanalyser av totalhalten organiskt kol i jord från åkermark, dikessediment, 
porvatten i sediment och dikesvatten från undersökningsområdet. Vidare jämförs totalhalten 
organiskt kol i jord med pH och grundvattennivå i åkermark. Resultaten knyts sedan till tidigare 
vetenskap. Studien görs i samarbete med ett forskningsprojekt som bildats på Linnéuniversitetet 
med syftet att fördjupa kunskaperna om de geokemiska processerna i området (Ghahfarokhi m.fl. 
2019; Ghahfarokhi m.fl. 2019b).  

Frågeställningar som studien har utgått ifrån är: 

 Hur är organiskt kol fördelat i undersökningsområdet och hur kan det förklaras?  
 Hur påverkas mängden organiskt kol i jord under grundvattenytan? 
 Vilka samband kan hittas mellan mängden organiskt kol och pH i jord?  

  

 

1 Gränsvärde för Al i amerikanska sötvatten då Sverige saknar gränsvärden för ämnena. Kronisk toxicitet ger toxiska 
effekter på sikt och/eller bioackumuleras (U.S. Environmental Protection Agency 2018). 
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2 Teori 

Det finns inga entydiga svar inom forskarvärlden i vilken utsträckning olika faktorer påverkar 
ackumuleringen och exporten av organiskt kol från terrestra till akvatiska ekosystem eftersom 
det är varierar enormt inom olika ekosystem. Resultat från forskning som har utförts i 
laboratoriemiljö är inte alltid applicerbara i naturlig miljö på grund av naturens komplexa system. 
Men ett flertal faktorer som styr variationer av organiskt kol i naturliga system är forskarna mer 
eller mindre överens om som texten nedan kommer att behandla. Först följer lite grundläggande 
information hur organiskt material och organiskt kol definieras. 

 Skillnader mellan organiskt material och organiskt kol  

Organiskt kol är en beståndsdel i organiskt material och utgör cirka 58 % av det organiska 
materialets totala vikt. Organiskt material består utöver organiskt kol även av ämnen som väte, 
syre och kväve (Hoyle m.fl. 2013). Organiskt material och kol benämns olika beroende på 
storlekfraktion, löslighet och uppbyggnad. Organiskt material i marken förkortas SOM och är 
den totala mängden av levande och dött organiskt material i jorden mellan jordpartiklar, men 
också det material som bundits in till partiklar. Humusämnen är organiska syror som uppstår vid 
ofullständig mikrobiell nedbrytning och härstammar från organiskt material (Baldock och 
Skjemstad 2000). Merparten av organiskt kol förekommer i fast fas, men löst organiskt kol 
(DOC) kan finnas i varierande halter i markvätskan och är mått på halten löst organiskt kol i 
mg/L. DOC består mestadels av humusämnen och definieras oftast som organiska molekyler och 
strukturer som återstår efter att en vätska filtrerats med filterstorlek 0,45 µm. Forskarsamhället 
använder olika termer för löst organiskt kol. DOC benämns ibland även för löst organiskt 
material (DOM). DOC kan likställas med DOM och för att undvika begreppsförvirring kommer 
endast termen löst organiskt kol (DOC) att användas i texten härefter (Kalbitz m.fl. 2000). 

 Vad styr mängden organiskt kol i marken? 

Det organiska materialet i jorden består av levande och dött organiskt material i olika 
nedbrytningsstadier med ursprung från växter och djur. Levande organismer utgör endast ett fåtal 
procent av jordens totala förråd av organiskt kol. De främsta källorna till organiskt kol i marken 
är växtrester från blad, stjälkar och rötter (Conklin och Vitha 2014; Strawn, Bohn, och O’Connor 
2015). Mängden organiskt kol som ackumuleras i marken bestäms av balansen mellan tillförsel 
och export av organiskt material där avgörande faktorer är produktionen av förna, 
nedbrytningshastighet, hur mycket av det organiska kolet som binds in till markpartiklar och 
mängden organiskt kol som exporteras (Baldock och Skjemstad 2000). Detta regleras i sin tur av 
ett flertal samverkande faktorer som mängden tillfört organiskt material, mineralogin, 
mikroorganismer och klimatet (Mambelli m.fl. 2011). Variationen av den totala mängden 
organiskt kol mellan geografiska områden och ekosystem är därför stor. I figur 1 visas en 
översikt av faktorer som styr den organiska halten i marken. 
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 Figur 1. Schematisk bild över in- och utflöden av organiskt material i jord.  

 Ackumulering av organiskt kol i mark 

Vilka mekanismer som håller kvar organiskt kol (OC) i marken och därmed styr ackumuleringen 
av OC i jorden har varit ett stort fokusområde inom forskarvärlden. Jordens textur och 
mineralernas sammansättning har visat sig vara avgörande faktorer för ackumulering av 
organiskt kol. Baldock och Skjemstad (2000) skriver om flera undersökningar som har hittat 
starka samband mellan mineralens specifika ytarea och ackumulationen av organiskt kol i jord. 
Mineralens specifika ytarea föreslås därför vara avgörande för hur mycket organiskt kol som kan 
binda in till mineralen, vilket ökar med mindre partikelstorlekar. Mineral som lera består av 
mycket små jordmineral och har därför större specifik ytarea än t.ex. sandmineral. Schimel m.fl. 
(1985a); Spain, (1990) och Feller m.fl. (1991) har i sina studier visat på positiva korrelationer 
mellan ackumlering av organiskt kol och lerhalt (Baldock och Skjemstad 2000). Kaiser och 
Guggenberger (2000) föreslår att närvaron av Al- och Feoxider är viktigast för ackumuleringen 
av OC i jord och sediment. Något Oades (1988) tidigare även föreslagit. I Baldock och 
Skjemstads (2000) undersökning slår de fast att jordens kemiska egenskaper, storleksfraktion, 
mineralens sammansättning och porutrymme i jorden är avgörande för hur starka 
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bindningsmekanismerna är i jorden. Förmågan att binda in organiskt kol varierar därför kraftigt 
mellan olika jordarter.  

 Export av organiskt kol inom och från terrestra ekosystem 

Organiskt kol sprids inom och från terrestra ekosystem genom att organiskt kol antingen går i 
lösning eller att fast organiskt kol förflyttas eller att organiskt kol mineraliseras. Löst organiskt 
kol (DOC) står för den största spridningen av organiskt kol. Hur mycket organiskt kol som 
exporteras inom och från terrestra ekosystem till vatten och atmosfär påverkar markens 
totalförråd av organiskt kol. Vad som påverkar spridningen av DOC är mycket omtvistat bland 
forskare eftersom många olika faktorer samverkar och det har visat sig vara mycket svårt att 
avgöra i vilken utsträckning dessa enskilt påverkar exporten av DOC. Betydelsefulla faktorer för 
vad som påverkar spridning av DOC är främst pH, temperatur, nederbörd samt desorptions- och 
adsorptionsmekanismer. Fast organiskt kol förflyttas främst genom erosion medan 
mineralisering av kol sker när organiskt kol bryts ned av biologisk aktivitet. Faktorer som styr 
spridningen av organiskt kol behandlas nedan. 

2.4.1 Löst organiskt kol  

Löst organiskt kol bildas av olika processer i jorden och finns löst i jordens porvatten. Porvatten 
fyller jordens markporer som utgör utrymmet mellan jordens alla markpartiklar. Porvattnets 
sammansättning varierar i olika jordar. Betydande för porvattnets sammansättning är jordens 
bildningsmiljö, efterföljande kemiska processer och vattenströmningar i jorden (Larsson 2008). 
Markporers variation i storlek kontrollerar vattnets rörelse genom jorden tillsammans med 
vattnets ytspänning. Detta gör att vattnet i marken kan röra sig neråt, uppåt och i sidled. Större 
porer bidrar till lägre ytspänning och därmed högre dränering av vatten. Mindre porer håller kvar 
vatten och leriga jordar har därmed bättre vattenhållande förmåga (Conklin och Vitha 2014).  

2.4.1.1 DOC, pH, SO4
2-  

Fokus på vad som kontrollerar spridningen av löst organiskt kol (DOC) har varit stort de senaste 
åren på grund av att halterna DOC vattendrag som dränerar organogena jordar har ökat under de 
senaste decennierna. Detta har uppmärksammats i stora delar av Europa. Flera forskare har de 
senaste åren försökt att utreda detta fenomen. Evans m.fl. (2012) utredde om rikligare nederbörd, 
ökade temperaturer och minskat surt nedfall orsakade ökade DOC koncentrationer i 22 stycken 
vattendrag i Storbritannien. Rikligare nederbörd visade sig inte korrelera med data från 
tidsserierna som användes i studien. Det är dock fortfarande oklart hur varierande hydrologi och 
transport av DOC påverkar koncentrationerna och kan därmed inte uteslutas. Slutsatserna av 
studien är att minskat surt nedfall av svavelföreningar och ökade temperaturer påverkar de ökade 
koncentrationerna i vattendragen i Storbritannien. Dessa slutsatser stöds också av ett 
kalkningsexperiment som utfördes i laboratorium av Andersson och Nilsson (2001) där högre 
temperaturer och högre pH ökade urlakningen av DOC. Andra undersökningar gjorda i 
vattendrag från innerfjärdar i Luleå visar en stark negativ samvariation mellan pH och SO4

-2 
under juni månad med pH 4.5 och cirka 180 mg/l SO4

-2. Resultaten visade även en stark positiv 
samvariation mellan pH och färgtal under juli månad, där färgtal representerar halten organiskt 
material i vattendrag, med pH 7 och färgtal 500 mgPt/l (Erixon 2009). I motsats till Evans m.fl. 
(2012) slutsats att nederbörd inte inverkat på högre halter DOC i vattendrag sammanfattar 
Kalibitz m.fl. (2000) studier i en review artikel som påvisat högre urlakning av DOC i jord vid 
riklig nederbörd. 
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2.4.1.2 Vertikal spridning i jordprofil 

När nederbörd sköljer genom de övre jordlagerna, rika på organiskt material, berikas regnvattnet 
på DOC. Vattnet som dränerar de övre jordhorisonterna är därav rikare på DOC och har en 
intensivare färg än vattnet i de undre jordlagerna eftersom adsorptionsmekanismer binder in löst 
organiskt kol till mineralytor (Kalibitz m.fl. 2000). En äldre förklaringsmodell av McDowell och 
Likens (1988) bygger på att karaktären hos det organiska kolet är avgörande för vad som blir 
inbundet i jordprofilen och vad som förblir lösligt och sprids till akvatiska ekosystem. Enligt 
McDowell och Likens (1988) förklaring bör därför åldern på DOC vara ganska likartad i både 
övre och undre jordlager. Men nyare studier visar att DOC i övre jordskikt är yngre än DOC i 
djupare jordlager (Fröberg m.fl. 2009; Sanderman, Baldock och Amundson 2008).  

Kaiser och Kalibitz (2012) förklaring till spridningen av DOC i jordprofilen utgår istället från 
att jorden kontinuerligt tillförs med DOC som har ytaktiva egenskaper och förklarar att yngre 
organiskt kol hittas i övre jordlager och äldre organiskt kol i djupare jordlager. Växthärlett DOC 
binds in till mineral genom att det knuffar bort svagare bundna föreningar till mineralen som 
tvingas att förflyttas nedåt i jordprofilen och binda in till andra mineral. Dessa föreningar är 
svårnedbrytbara och åldras därmed djupare i jordprofilen, men bibehåller svagare 
bindningsförmåga med större benägenhet för framtida förflyttning och spridning än tidigare. 
Sammansättningen av löst organiskt kol och dess ålder vid olika djup i jordprofilen avspeglar 
även det organiska materialet som är inblandat i jorden (SOM). Kaiser och Kalibitz (2012) 
förklaringsmodell är tillämpningsbar på väldränerade mineraljordar där perkolerande vatten 
kontrollerar transportprocesser men inte på försumpade jordar eller organiska jordar.  

2.4.1.3 Metalltransport 

När en redoxprocess äger rum sker en överföring av elektroner mellan ämnen. En oxidation avger 
elektroner och en reduktion upptar elektroner. Syre tillhör ett av de vanligaste ämnena som deltar 
i redoxreaktioner, följt av en rad andra ämnen (Naturvårdsverket 2006). I marken råder växlande 
oxiderande och reducerande förhållanden som bland annat har betydelse för ämnens frigörelse 
och transport vilket är precis det som sker i en sur sulfatjord. Vid oxidation av sulfidhaltiga 
mineraler som tidigare beskrivits bildas svavelsyra (H2SO4) och tidigare inbundna metaller 
frigörs. Den starka syran som bildas kan sänka pH i marken kraftigt nedåt pH 2. Löst organiskt 
kol kan ha stor betydelse för urlakningen av metaller ur jord. Organiska syror som humusämnen 
har en förmåga att binda metaller effektivt. Ämnenas förmåga att binda in metaller är pH-
beroende och vid låga pH i jord binds metaller in medan vid höga pH blir humusämnena lösliga 
som tar med inbundna metaller ut i lösningen (Naturvårdsverket 2006). Samma mönster sker 
även i vatten där ämnena transporteras och sedimenteras genom fällnings- eller 
flockningsreaktioner. Mekanismen förklaras precis som ovan att humusämnen är lösliga i vatten 
vid höga pH och att det  vid låga pH sker flockningsreaktioner med metaller som leder till 
sedimentering (Åstrom och Spiro 2000; Erixon 2009). Erixon (2009) finner det dock troligt att 
vattenströmning kan hålla humusämnen och humuskomplex suspenderade trots lågt pH som 
sedan vid lugnare vatten sedimenterar. 

2.4.2 Erosion 

Åkermark är mer utsatt för erosion än skogsmark som har ett skyddande vegetationstäcke som 
binder jorden. Vatten och vinderosion är vanligt förekommande och eroderar bort jord som 
resulterar att humusämnen transporteras till diken eller lägre belägen terräng. Vid en längre tids 
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torka kan häftiga regn orsaka yterosion som innebär att jordmaterial och humus transporteras 
över markens ytskikt. På odlande torra sandjordar kan vinderosion vara särskilt påtagligt och i 
Sverige uppskattas flera tusentals hektar åkermark ha skadats (Eriksson m.fl. 2011). Öppna diken 
är en annan orsak till ökad erosion av jordpartiklar. Undersökningar gjorda i områden med 
utdikad skogsmark med hårt packade osorterade jordlager med inslag av torv, har visat att 
suspenderat material ökar i dikesvattnet. Det beror på att jordmaterialet i dikessluttningen är 
extra utsatt för erosion som gör att mer suspenderat material hamnar i dikesvattnet varav 
organiskt kol hamnar i dikesvattnet. Dock visar en undersökning gjord före och efter dikning av 
åkermark på det motsatta. Resultaten efter dikning blev att TOC minskade och förklaras genom 
att de hydrologiska flödena förändras efter dikning och att TOC binds in till oxiderade jordlager. 
Dock är dessa resultat endast applicerbara upp till två år efter dikning eftersom andra faktorer 
senare kan komma att vara betydelsefulla för vattenkemin (Åström m.fl. 2001). 

2.4.3 Nedbrytning av organiskt kol 

Nedbrytningsmekanismer av organiska kolföreningar är komplexa och inte helt förstådda. Men 
ett flertal faktorer har visat sig påverka nedbrytningen av organiskt material, bland annat 
mikrobiell aktivitet, temperatur, markfuktighet, markanvändning och pH. 

2.4.3.1 Tillgången på organiskt material 

Nedbrytning av organiskt material i jorden bildar till största delen CO2, löst oorganiskt kol 
(DIC), löst organiskt kol (DOC) (Davidson och Janssens 2006) men även humusämnen 
(Eriksson m.fl. 2011). Sammansättningen av det organiska materialet är avgörande för den 
mikrobiella aktiviteten. Om tillgången på lättillgängligt organiskt material är stor är också 
närvaron av mikroorganismer stor eftersom tillväxten av dessa sorters mikroorganismer är snabb. 
Omvänt är organiskt material som är svårtillgängligt mer svårnedbrytbart och bryts ned av 
långsamt växande mikroorganismer. Exempel på processer som gör organiskt kol otillgängligt 
för mikroorganismerna är när organiska molekyler adsorberat inuti mikroaggregat eller 
adsorberat till mineralytor (Davidson och Janssens 2006).  

2.4.3.2 Temperatur och fuktighet 

Marktemperatur och markfuktighet är avgörande för nedbrytningshastigheten av organiskt 
material. Vid låga temperaturer avtar nedbrytningshastigheten av humusämnen likaså vid låga 
eller höga vattenhalter (Davidson och Janssens 2006). Exempel på detta är reducerande 
förhållanden som råder under grundvattenytan som hämmar nedbrytningen av organiskt material 
eftersom det minskar antalet mikrobiella organismer. På åkermark med varierande topografi kan 
detta resultera i högre humushalt i svackor än på högre liggande höjder. Men reducerande 
förhållanden kan även uppstå i väldränerade jordar, inuti aggregat som kan göra olika föreningar 
mer lösliga vilket även det minskar nedbrytningshastigheten av organiskt material (Eriksson 
m.fl. 2011).   

2.4.3.3 Markanvändning  

Hur åkermark används påverkar halten organiskt kol i jorden. Hög grad av jordbearbetning 
påskyndar nedbrytningen av organiskt material. Detta på grund av att det bidrar till bättre luftning 
av jorden och att jordbearbetning skapar nya ytor på markpartiklar som gör det organiskt bundna 
materialet mer lättillgängligt för mikrobiella nedbrytare (Eriksson, m.fl. 2011; McLauchlan, 
2006). Andersson och Nilsson (2001) undersökte genom ett laboratorieexperiment hur pH 
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påverkade mikrobiell aktivitet genom ett kalkningsexperiment. Resultaten visade att i det 
kalkade humusskiktet var den mikrobiella aktiviteten högre, dock var den högre i porvattnet än 
på markpartiklarna.  

 Organogena jordar 

Jordar som innehåller hög procentandel organiskt kol kallas för organogena jordar och inkluderar 
gyttjejordar, torvjordar och dyjordar. En torvjord ska innehålla minst 30 viktsprocent organiskt 
material för att enligt den svenska jordartsklassificeringen klassificeras som en organogen 
jordart. Motsvarande för gyttjejordar ska de innehålla minst sex viktprocent. Dessa jordarters 
egenskaper skiljer sig åt beroende på det organiska materialets ursprung, inblandning av 
mineraljord och torvjordarnas förmultningsgrad (Runefelt 2008). Historiskt har torvjordar i 
Sverige används för att utvinna torv till bränsle då torven torrlades och schaktades bort. Jordarna 
har också varit vanliga att använda för odling. Organogena jordar är ofta lågt belägna i terrängen 
med högt vattenstånd. För att odla på dessa marker behöver markerna ofta dräneras på vatten 
som görs genom utdikning av marken. Detta gäller även andra täta jordar med låg 
genomsläpplighet, vanligtvis jordar med hög lerhalt. Utdikning av jordbruksmark leder till en 
sänkning av grundvattennivån. För torvjordar är detta särskilt problematiskt eftersom det bidrar 
till kraftig markytesänkning på grund av att vattnets mekaniska stöd försvinner, jordarna torkar 
ut och att nedbrytningen av organiskt material ökar (Runefelt, 2008). Humusämnena som bildas 
vid nedbrytning kan försura marken ned till ett pH omkring 3 (Eriksson m.fl. 2011). 
Markytesänkning på grund av de förstnämnda processerna sker under ett par år efter dräneringen 
medan nedbrytningen av organiskt material sedan blir den främsta orsaken till ytsänkning. 
Beroende på vad som odlas sänks torvjorden mellan 0,5-3 cm/år, där potatis och morötter står 
för den största ytsänkningen (Runefelt, 2008). Det har uppmätts markytesänkning mellan 7-70 
cm (Naturvårdsverket, 2017). 

 Sur sulfatjord 

Sura sulfatjordar jordar utgör stora miljöproblem i stora delar av världen , bland annat  Australien 
och Sydostasien (Dent och Pons 1995). Vidare täcks Finland av stora arealer med sur sulfatjord 
och studier kring dess påverkan har slagit fast att jordarna orsakar förändringar i vattenkemin i 
flera vattendrag (Åström 2001;Åström och Björklund 1995). I Sverige är utbredningen av sura 
sulfatjordar betydligt mindre men orsakar även här miljöproblem (Erixon 2009). Sura 
sulfatjordar har främst identifierats längst med Norrlandskusten men förekommer även längre 
söderut vid Mälaren (Sohlenius m.fl. 2004).  

Sur sulfatjord bildas när sulfidhaltiga ler- och siltsediment syresätts genom att grundvattennivån 
sänks, antingen naturligt av landhöjning (Åström och Spiro 2000) eller artificiellt genom 
utdikning av mark (Åström och Björklund 1997). Detta leder till att sulfidmineralen oxiderar 
som orsakar kraftig pH-sänkning i jorden till följd av att svavelsyra bildas och men också kraftig 
urlakning av metaller (Van Beers 1962). I diken som avvattnar sura sulfatjordar och närliggande 
vattendrag har förhöjda metaller uppmätts som aluminium, kadmium, kobolt, magnesium, nickel 
och zink (Sundström m.fl. 2002; Roos och Åström 2005). Orsaker till ökade metalläckage är dels 
att metaller som bundit in till sulfider frigörs av oxidationsprocesser men också att låga pH ökar 
kemisk vittring av mineral varpå metaller mobiliseras (Sohlenius m.fl. 2004). Den försämrade 
vattenkvalitén i vatten som dränerar sura sulfatjordar kan orsaka skador eller döda växter och 
vattenlevande organismer som fiskar (Dent och Pons 1995; Erixon 2009). 
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I en karaktäristisk pH-profil i sur sulfatjord från de mellersta delarna av Finland varierar pH 
mellan 0-0,75 m djup från pH 5 ned till pH 3 och mellan 0,75 – 1,4 m stiger pH till 7 som är 
stabilt nedåt 2 m djup (Åström och Spiro 2000). Jord kan klassificeras i fält som sur sulfatjord 
om pH uppmäts under 4. Vid ett uppmätt pH-värde större eller lika med 6 klassificeras den som 
sulfidjord (Sohlenius m.fl. 2015).  

3 Metod 

Studien syftade till att kartlägga fördelning och spridning av organiskt kol i 
undersökningsområdet och hur det kan förklaras. För att kartlägga fördelningen av organiskt kol 
analyserades befintliga prover från området som representerade stora delar av 
undersökningsområdet. Data bearbetades för att hitta samband och trender som kompletterades 
med en områdesanalys och litteraturundersökning. Dessa metoder beskrivs nedan. 

 Befintligt material och data 

Materialet som analyserades i denna studie var befintligt material som tidigare inhämtats från 
undersökningsområdet i forskningsprojektet på Linnéuniversitetet (Ghahfarokhi m.fl. 2019; 
Ghahfarokhi m.fl. 2019b) som finansieras av den Crafoordska stiftelsen 2018. Samtliga prover 
inhämtades mellan 8-16 november 2019. I undersökningsområdet var det mycket torra 
väderförhållanden innan den planerade provtagningen och oavsiktligt samlades proverna in 
under en period med riklig nederbörd. Hur materialet har provtagits och antal prover som ingår 
i denna studie beskrivs nedan. 

3.1.1 Jord 

Provpunkterna för jord valdes utefter där det kunde antagas vara störst variation i 
mineralsammansättningen. Fem stycken jordkärnor borrades upp på en åkermark mellan Helgeå 
och centrala diket, väster om centrala diket och tre jordkärnor på åkermarken öster om centrala 
diket. För upptagning av jordkärnorna användes en borr av typen Rysskannborr. På grund av 
tjälfrusen mark varierade borrkärnornas djup vid några av provpunkterna och en av jordkärnorna 
exkluderades därför ur studien, belägen längst österut i undersökningsområdet. Totalt togs 7 
stycken borrkärnor upp. Jordkärnorna indelades i prover av 20 cm som resulterade i 61 stycken 
jordprover. I samband med att jord provtogs i fält mättes grundvattennivå och pH i åkermark och 
är data som inkluderas i denna studie.  

3.1.2 Sediment 

Provpunkterna för sediment, porvatten och dikesvatten valdes ut efter dikessystemets 
flödesriktning och mönster i landskapet från norr till söder. För att möjliggöra analyser av 
sediment och porvatten togs två sedimentkärnor upp vid respektive provtagningspunkt, totalt 10 
st sedimentkärnor, varav sediment samlades in från 5 st sedimentkärnor och porvatten 
extraherades från de resterande 5 stycken sedimentkärnorna. För upptag av sedimentkärnor har 
en borr av typen Edelmann Ø63x57mm, 100 cm använts. Beroende på mängden sediment i diket 
vid respektive provpunkt varierar sedimentkärnornas djup. För sedimentprover indelades 
sedimentkärnorna i prover av 2,5 cm och resulterade i totalt 71 st prover (Ghahfarokhi m.fl. 
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2019b). Sedimentkärnornas djup varierar vid respektive provpunkt på grund av olika mängd 
sediment i diket. 

3.1.3 Porvatten  

Provtagning av porvatten utfördes enligt Seeberg‐Elverfeldt m.fl. (2005). Vid provtagningen 
användes en Micro Rhizon, polymer, 10 cm längd, Ø 2.5 millimeter med porstorlek 0.6 μm. 
Färgskiftningar i sedimentkärnan låg till grund för valet av provtagningspunkt. En provtagare 
placerades i sedimentet och porvattnet extraherades med en spruta under vakuum. Totalt 
samlades porvatten in från 5 stycken sedimentkärnor som resulterade i 21 stycken 
porvattenprover. Proverna förvarades i provrör av plast i förvaringstemperatur 4°C. 

3.1.4 Dikesvatten 

Vatten som ansamlades ovanför sedimentet i sedimentkärnan benämns i undersökningen som 
dikesvatten. Detta vatten var olika djupt för respektive sedimentkärna och för samtliga 
sedimentkärnor togs två vattenprover, ett vid ytnivå och ett vid bottennivå nära sedimentkärnan, 
som resulterade i totalt 10 stycken vattenprover. Vattenproverna provtogs med samma teknik 
som för porvattenproverna och förvarades även på samma sätt.  

 Kemiska analyser 

För kemiska analyser av prover användes två olika analysmetoder, en för fasta prover och en för 
vätskeprover. Nedan beskrivs metodval och genomförande av kemiska analyser på labb. 

3.2.1  Metodval  

För analys av totalt organiskt kol i sediment- och jordprover användes metoden glödförlust. 
Metoden är icke-specifik för att mäta halten organiskt material i fasta prover. Det är en mycket 
vanlig och välbeprövad metod för att bestämma totalhalten av organiskt kol i jord och sediment 
genom upphettning av fasta prover under hög temperatur. Bengtsson och Enell (1986) skriver i 
sin studie att metoden ger en grov uppskattning av det organiska innehållet i provet eftersom att 
det finns risk för att oorganiska föreningar kan avges under glödförlusten vid höga temperaturer. 
Både Dean (1986) och Bengtsson och Enell (1986) varnar även att prover med hög ler-halt kan 
avge vatten under glödförlusten som kan ge ett missvisande resultat (citerad i Heiri m.fl. 2001). 
Heiri m.fl. (2001) undersökte dessa brister genom analys av glödgade sediment under olika 
temperaturer och olika antal timmar. De drar slutsatsen att temperatur, tid, mängden prov och 
placering i ugn har betydelse för hur tillförlitliga resultaten blir.  

För analys av totalt organiskt kol i porvatten och dikesvatten kan biokemisk syreförbrukning 
(BOD), kemisk syreförbrukning (COD) eller totalt organiskt kol (TOC) mätas. Dubber och F. 
Gray (2010) jämförde i sin studie dessa metoder genom analys av spillvatten och slog fast att 
TOC-analys gav mer precisa analysresultat och att metoden ger minst toxiskt avfall. För 
porvatten och dikesvatten valdes metoden TOC-analys och analysen utfördes med kyvett-test av 
Hach Lange. Detta är likt glödförlustmetoden en icke specifik metod för bestämning av organiskt 
kol i vattenprov som anger den totala halten löst och partikulärt organiskt kol. En specifik analys 
av organiska föreningar skulle bli mycket omfattande eftersom ett vattenprov kan innehålla 
tusentals olika föreningar. Ett TOC kyvett-test anger koncentrationen av den totala mängden löst 
organiskt kol i ett prov genom enligt principen att TOC i ett prov oxideras till CO2 och TOC 
mäts som skillnaden mellan TC och TIC.  
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3.2.2 Genomförande 

Genomförandet av glödförlustmetoden gjordes enligt Heiri m.fl. 2001. Principen är att organiskt 
material oxideras under 550 °C i en muffelugn. Provernas viktförlust motsvarar provernas halt 
av organiskt material i % och mättes genom att väga proverna innan och efter glödning. Före 
analysen förbereddes proverna genom att sedimentproverna finfördelades för hand med mortel 
och jordproverna maldes med utrustningen Retsch S100 under 580 RPM i 2 min. Mellan varje 
sediment- och jordprov rengjordes utrustningen med ethanol för att säkerställa att inte 
kontaminera proverna. För att mäta provernas torrvikt torkades först proverna 30 °C under 24 
timmar för att få bort all vattenhalt i proverna. Samtliga deglar fylldes med genomsnittlig torrvikt 
± standardavvikelse: 0,98 g ± 0,19 g. För bestämmande av provernas torrvikt angavs först vikt 
för tom degel, som därefter fylldes med torrt prov. Vikten för tom degel subtraherades sedan från 
den totala vikten för degel med torrt prov. Deglarna med prov sattes in i muffelugnen kall, av 
modellen Carbolite CWF 1200. Samtliga deglar placerades i ugnen med cirka 1 cm mellanrum 
och med 3 cm avstånd från varje innervägg för att uppnå en jämn fördelning av värme över 
deglarna. Muffelugnen upphettades till 550 °C under 30 min och proverna glödgades därefter 
under 4 h. För att fukt inte skulle påverka provernas torrvikt svalnade proverna till 
rumstemperatur i en glas exsickator med torkmedel. För bestämning av provernas vikt efter 
glödning vägdes deglarna med glödgat prov och degelns tomvikt subtraherades från den totala 
vikten. För bestämmande av halten organiskt material subtraherades provernas glödgade vikt 
från torrvikten innan glödning.  

För TOC-analys användes två olika kommersiella kit, LCK 380 (2-65mg/L) och LCK 381 (60-
735 mg/L), med olika detektionsgränser av TOC. Kiten innehöll 1 st uppslutningskyvett för totalt 
kol (TC), 1 st uppslutningskyvett för totalt oorganiskt kol (TIC), 1 pulverdos 
uppslutningsreagens, 2 st membrankopplingar och 2 st indikatorkyvetter. Samtliga prover 
filtrerades med sprutfiltret Filtropour S 0.45 µm, membran PES med en filtrationsyta på 5.3 cm2. 
För kitet LCK 380 förbereddes en uppslutningskyvett för TC och en uppslutningskyvett för TIC. 
I TC-kyvetten doserades en pulverdos uppslutningsreagens A för LCK 380 (medföljande 
doserare) tillsammans med 2 mL prov och i TIC-kyvetten pipetterades 2 mL prov. 
Uppslutningskyvetterna förslöts och sattes i skakaren Hach Lange TOC-X5 i 1 minut. Sedan 
skruvades en dubbelkoppling med gasgenomsläppligt membran på båda uppslutningskyvetterna, 
och på andra sidan av dubbelkopplingen skruvades indikatorkyvetter på med 
kyvettkombinationerna i rakt läge. Kyvettkombinationerna med indikatorkyvetten överst sattes 
i värmeblock Hach Lange LT200 i 2 timmar vid 100 °C som sedan fick svalna till 
rumstemperatur. I värmeblocket oxiderade TC till koldioxid som färgändrar indikatorkyvetten. 
Sedan utvärderades färgskiftningen i fotometer DR 1900 vid våglängd 435 nm med 
indikatorkyvetten underst i två steg, först för TC-kombinationen och sedan för TIC-
kombinationen. Skillnaden mellan TC och TIC gav TOC-värdet i provet. Metoden för kitet LCK 
381 är samma som ovan men med skillnaden att det i TC-kyvetten doserades en pulverdos 
uppslutningsreagens A för LCK 381 (medföljande doserare) tillsammans med 0,2 mL prov och 
i TIC-kyvetten pipetterades 1,0 mL prov (Hach Lange 96/03, 96/03b). 
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Figur 2. Material och kemisk utrustning som användes vid bestämning av DOC med kyvett-test. Från vänster till 
höger: pipetter, TOC-och TIC kyvett, doseringspulver, skakare TOX-X5, värmeblock LT 200 och fotometer DR 1900. 

 Statistisk dataanalys 

För databearbetning användes datorprogram Excel Microsoft Office 365. Data från 
laboratorieanalyserna sorterades och sammanställdes i linjediagram för åskådliggörande av data 
och underlätta analys av trender i resultaten. Pearsons korrelationskoefficient användes som 
metod för att mäta sambandet mellan variablerna TOC och pH i jordprofiler. För att räkna ut 
korrelationskoefficienten användes Excel. Värdet har ett intervall mellan -1 och +1 som visar 
korrelationens styrka samt om sambandet är positivt eller negativt. Vid en nollkorrelation är 
värdet nära noll.  

 Områdesanalys 

En översiktlig områdesanalys gjordes för att beskriva undersökningsområdet avseende 
markhöjder, jordarter, och historiska flygbilder. Data för markhöjder och historiska flygfoton 
hämtades från Kristianstads kommuns karttjänst tillhörande Lantmäteriet. Data för jordarter 
hämtades via Sveriges geologiska undersöknings (SGU) kartgenerator. Jordarterna inventerades 
av SGU 1986 genom fältkartläggning till fots i terrängen. Karta med samtliga koordinater för 
provpunkter gjordes i kartprogrammet ArcGIS i ArcMap. Kartlager över undersökningsområdet 
hämtades från lantmäteriets geodataportal. Provpunkternas koordinater konverterades från 
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koordinatsystem WGS84 till Sweref99 TM för att kunna användas tillsammans med kartlagret i 
ArcMap.  

 Litteraturundersökning 

En litteraturstudie har gjorts för att överblicka forskning som tidigare har utförts inom området 
organiskt kol och med hjälp av tidigare forskning förklara studiens resultat. Information som har 
använts i litteraturstudien har huvudsakligen hämtats från peer-reviewed artiklar via sökmotorer 
One Search och Google Scholar. 

 Studiens undersökningsområde 

Studiens undersökningsområde är beläget 6 km utanför centrala Kristianstad med närhet till 
Fredriksdalsvikens naturreservat i söder och vattendraget Helgeå i väster. Kristianstads kommun 
har identifierat området som ett slättlandskap i en landskapskaraktärsanalys utförd 2016. 
Området benämns som Råbelövsslätten och är ett av 24 karaktärsområden som tillsammans utgör 
Kristianstadsslätten. Landskapet angränsar till våtmarkslandskap i syd och väst (Kristianstads 
kommun 2016). I området dominerar utdikad jordbruksmark där odling bedrivs. Åkermarken 
dräneras av ett dräneringssystem under mark som leds till ett öppet dikessystem. Det öppna 
dikessystemet omges av riklig vegetation av lövträd och buskar, som regelbundet rensas bort 
vart fjärde år för att inte hindra avledningen av vatten. I den här studien har dikessystemet delats 
in i tre sektioner baserat på dikessystemets mönster i landskapet och den väderstrecksriktning 
dikena ansluter till varandra. Sektionerna benämns i rapporten som västra-, östra-, och centrala 
diket. Östra och västra diket ansluter till det centrala diket och avrinningen sker från norr till 
söder. Från det centrala diket avlägsnas vattnet via ett pumphus som pumpar in dikesvatten till 
en våtmark i Fredriksdalsvikens naturreservat. Dikessystemets längsta sammanhängande sträcka 
är 1 km och motsvarar östra och centrala dikets sammanlagda längd. Fältobservationer i området 
har noterat att bottenfauna endast växer i västra delen av dikessystemet. Andra observationer är 
att grödor växer glest på västra åkermarken närmast Helgeå. Jordprover från åkermark som ingår 
i studien är insamlade väster och öster om det centrala diket och benämns därför som västra 
respektive östra åkermarken vidare i studien. Figur 3 visar en översiktlig kartbild över 
undersökningsområdet med samtliga provtagningspunkter som ingår i studien. 

3.6.1 Geologi i området 

För cirka 12 000 år sedan låg Kristianstadsslätten under vatten. Idag ligger Kristianstad cirka 55 
meter under högsta kustlinjen, som representerar den högsta nivån havet nått efter den senaste 
istiden (Wettermark u.å.). Områdets jordarter domineras av finkorniga sediment. I 
undersökningsområdet består berggrunden av krita (Kristianstads kommun 2016). Grundlagret 
av jordarter består huvudsakligen av svämsediment (ler-silt) men även jordarter som postglacial 
finsand, sandig morän och glacial lera förekommer i mindre utsträckning, se figur 4 (Sveriges 
geologiska undersökning 2018). Senare undersökningar i området har slagit fast förekomsten av 
lergyttja-gyttjelera och sur sulfatjord. Varpå de tidigare inventerade jordarterna av SGUs 
jordartskartering troligtvis finns i ytterkanterna av området (Åbjörnsson m.fl. 2018). Nedan 
beskrivs några egenskaper för jordarterna som dominerar i området. 

© Lantmäteriet 



 

13(25) 
 

 
Figur 3. Kartbild (vänster) visar vart Kristianstad är beläget i Sverige och flygbild (höger) visar studiens 
undersökningsområde med provpunkter för jord J1-J7 och provpunkter för sediment, dikesvatten och porvatten S1-
S5 samt östra, västra och centrala diken. För koordinater till samtliga provtagningspunkter, se bilaga I (Lantmäteriet, 
2016). 

Glacial lera är ett finkornigt djupbottensediment som bildades först när den stora inlandsisen 
smälte bort i områden som låg under vatten (Lundqvist 2006). Genom landhöjning och utdikning 
har en del bottnar torrlagts och används idag ofta som odlingsmark (Sveriges geologiska 
undersökning u.å.b). Jordartens vattenhållande förmåga är hög och vattenströmningen går 
mycket långsamt (Statens geotekniska institut 2019). Svämsediment (ler-silt) avsätts när 
vattendrag vid t.ex. högvatten svämmar över och kan innehålla en hel del organiskt material 
(Sveriges geologiska undersökning u.å.c). Silt kallas ibland för en mellanjord då dess egenskaper 
är mellan sand och lera avseende kornstorlek och sammansättning (Larsson 1995). Silt har bra 
vattenhållande förmåga men är lätteroderade på grund av de små partiklarna som bygger upp 
jorden (Statens geotekniska institut 2019). Silt tillsammans med sand tillhör de mest 
lätteroderade materialen avseende främst vinderosion. Vare sig jorden är dränerad eller 
odränerad avtar jordens stabilitet när den blir fuktig och blöt. Vid kraftig nederbörd eller 
översvämningar kan siltskikt i eller under lera utgör stor risk för 
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Figur 4. Fördelning av jordarter i studiens undersökningsområde. Kvadraten i mitten av kartan markerar lokalisering 
av undersökningsområdet, pilarna markerar östra-, västra- och centrala diket (SGU, jordartskarta 1:25 000 – 1:100 
000).  

yterosion och jordflytning. Vattendrag och diken utgör även känsliga områden för erosion, 
särskilt om vegetationstäcket är tunt. Problem med erosion i norra Sverige har särskilt 
uppmärksammats vid vårfloden (Larsson 1995). Gyttjelera och lergyttja bildas när döda djur-
och växtrester genomgått en viss sönderdelning och sedimenteras i vatten. Den organiska halten 
bestämmer om jordarten benämns för gyttjelera (<6%) eller lergyttja (6-30%). Liksom för glacial 
lera är även dessa jordarter vanliga odlingsmarker. För odlade gyttjejordar är den organiska 
halten vanligast <6% men höger halter har uppmätts i Blekingeområdet omkring 20%. När 
jordarna dräneras krymper jorden kraftigt och spricksystem i jorden uppstår. Gyttjejordar är ofta 
rika på svavel och syresättning av dessa mineral kan utveckla sur sulfatjord (Eriksson m.fl. 
2011). Sura sulfatjordar utvecklas om mineral, rika på sulfider syresätts. Om sulfidhaltiga 
sediment inte oxideras, utvecklas inte jordarna heller till sur sulfatjord och benämns därför som 
sulfidjord, även kallat för potentiellt sur sulfatjord (Sohlenius m.fl. 2015). Det är vanligt 
förekommande att det bildas ett torvlager på sulfidhaltiga sediment som delvist oxiderat naturligt 
genom landhöjning, vilket förhindrar att jorden utvecklas till sur sulfatjord (Boman m.fl. 2010). 
Det är också vanligt att vertikala sprickbildningar med rostbeläggningar bildas i sur sulfatjord 
som når ned till grundvattnet (Sohlenius m.fl. 2004). Sur sulfatjord karaktäristiskt av svart eller 
grå färg beroende på mineralens sammansättning och en illaluktande doft som uppkommer av 
svavelväte (Dent och Pons 1995; Sohlenius m.fl. 2015). 
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3.6.2 Marknivåskillnader 

I undersökningsområdet skiljer sig marknivån flera meter och västra- och östra åkermarken 
sluttar nedåt mot dikessystemet. Stora delar av västra åkermarken ligger 1,5 meter under havet, 
vilket skiljer sig mot östra åkermarken där större delen av marken ligger 0,3-4 meter över havet, 
se figur 5. Historiska flygbilder tagna över undersökningsområdet mellan åren 2005-2016 visar 
att markanvändning väster om dikessystemet skiljer sig åt (Lantmäteriet, 2005-2016), se bilaga 
I. 

 
Figur 5. Översiktlig höjdkarta över studiens undersökningsområde. Pilarna markerar östra-, västra- och centrala diket 
(Lantmäteriet, 2010). 
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4 Resultat 

Resultaten visar en spridd korrelation mellan halten organiskt kol (TOC) och pH i jordprofilerna. 
Trender för hur halten TOC varierar mellan de olika jordprofilerna kunde urskiljas liksom för 
sedimentkärnorna. Nedan presenteras resultaten för jord, sediment, porvatten och dikesvatten i 
grafer där särskilda resultat och trender lyfts fram. Samtliga resultat i denna studie presenteras i 
tabellform i bilagorna III-V till denna rapport. 

 Jord 

I jordprofiler provtagna från två olika åkerfält väster om centrala diket syns en ökande lateral 
trend av halterna TOC med kortare avstånd till dikessystemet, i ordningen J1-J3 och J4-J5. Högst 
halt av TOC från dessa jordprofiler uppmättes i J3 och J5 som båda var lokaliserade närmst 
dikessystemet. Jordprofilerna öster om centrala diket uppvisar däremot ingen tydlig trend lateral 
trend, se figur 6.  

Jordprofilerna J1-J3 väster om centrala diket har en relativt låg halt av TOC genom hela profilen 
med en variation på 4-5% mellan ytskikt och djupare jordlager. I J1 uppmättes de lägsta och 
minst varierande halterna TOC av samtliga jordprofiler. J4-J7 skiljer sig från dessa profiler med 
högre halter TOC och större variation. I J4 och J5 varierar totalhalten organiskt kol med 10% 
mellan lägsta och högsta uppmätta värdena i profilerna. Totalhalten TOC ökar sammanhängande 
med djupet i J4 medan den är mer fluktuerande i J5 liksom för J3, där TOC minskar från ytskiktet 
ned till 80 cm djup för att sedan öka mellan 100-180 cm djup under grundvattenytan. I J3, J4 och 
J5 sker en ökning av TOC på 140-180 cm djup. Vertikalt ökar TOC med djupet i jordprofilerna 
J1-J5 som skiljer sig för J6 och J7 där högst halter TOC uppmättes i de mellersta jordlagerna.  

Utmärkande för J7 är att de tre lägsta halterna av TOC i profilen uppmättes i djupare jordlager 
mellan 120-180 cm. De högsta uppmätta totalhalterna TOC uppmättes i djupare jordlager i 
nästan alla jordprofiler mellan 140-180 cm djup under grundvattenytan, med undantag för 
jordprofilerna öster om centrala diket, J6 och J7. För dessa jordprofiler var de högsta 
totalhalterna i mellersta jordskikten. Dessa två jordprofiler var utmärkande med totalhalt 
organiskt kol på 43%, som är de högsta uppmätta halterna av TOC i samtliga jordprofiler.  

Resultaten visar inga tydliga förändringar eller mönster av TOC och den uppmätta 
grundvattenytan. I jordprofilerna J6 och J7 sker en kraftig minskning av TOC vid 
grundvattenytan medan halten TOC för J1-J5 är relativ stabil. Trots att TOC ökar med djupet för 
majoriteten av jordprofilerna är det endast i profilerna J2, J4 och J5 en tydlig ökning syns under 
grundvattenytan. 

pH minskar med djupet i nästan samtliga jordprofiler med undantag för J3 och J6 där pH istället 
ökar. Jordprofilerna väster om dikessystemet visar en trend där pH succesivt blir lägre närmare 
diket i följande ordning; J1-J3 och J4-J5. I J2-J3 sker en pH-sänkning från 3.5 till 2.8 och i J4-
J5 från 3.5 till 3.0. Det lägsta pH-värdet mättes upp i jordprofilen J3 på 100 cm djup med ett pH-
värde på 2,8. I J7 sjunker pH vid höga totalhalter av TOC som också på större djup, trots lägre 
halter TOC fortsätter vara lågt. Resultaten visar endast en statistisk samvariation mellan pH och 
halten TOC för några av jordprofilerna. I fyra av jordprofilerna, J1, J5, J7 och J6, var pH och 
TOC svagt positivt, negativt- eller nollkorrelerade. J2 och J4 uppvisar negativ korrelation mellan 
pH och TOC med värden -0,61 och -0,67 medan för J3 var korrelationen positiv 0,65. 
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Figur 6. För respektive jordprofil redovisas resultaten för totalt organiskt kol (TOC), pH och 
grundvattennivå. Triangel markerar grundvattennivån för respektive jordprofil. Data för pH och 
grundvattennivå är hämtade från Ghahfarokhi m.fl (2019) pågående studie i området.  
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Sammanfattningsvis ökar halten TOC i jordprofilerna väster om dikessystemet från västlig till 
östlig riktning mot dikessystemet, i motsats till att pH istället sjunker. Lägst halter TOC 
uppmättes på västra åkermarken och högst halter på östra åkermarken. Jordprofilerna från östra 
sidan sticker ut från samtliga jordprofiler med de höga halterna TOC och de låga halterna TOC 
i de djupaste jordlagerna. I övriga jordprofiler ökar halten TOC med djupet. Viss korrelation 
finns mellan pH och den organiska halten i jorden men utan något tydligt mönster. J7 är den enda 
profilen där en tydlig pH-sänkning påvisas tillsammans med en hög totalhalt organiskt kol. Vid 
grundvattenytan håller sig halten TOC ganska konstant för jordprofilerna väster om diket. 
Resultaten visar en tydlig trend att den organiska halten i jorden på västra åkermarken ökar 
närmare dikessystemet som visar ett tydligt fördelningsmönster av jordens organiska halt.  

 Dikessediment 

Halten TOC i sediment ökar nedströms i dikessystemet med lägst halter uppströms i provpunkt 
S2 samt S3 i djupare sedimentlager, se figur 7. S2 är den enda sedimentprofilen vars TOC ökar 
med djupet mellan 12,5 – 40 cm djup. I S3 är halten TOC konstant i sedimentprofilen med 
undantag mellan 18,5 – 26 cm djup där TOC minskar med 6% som därefter återigen ökar 6% 
och sedan hålls konstant. I S4 och S5 syns en tydlig minskning av TOC med djupet varav den 
största minskningen sker i S5 från 48% - 31% TOC. De högsta totalhalterna organiskt kol mättes 
upp i sedimentkärnan S5 på 7,5 cm djup som sedan ökar med 5% till 28 cm djup. Mängden TOC 
är därefter konstant i de nedre jordlagerna. Sammanfattningsvis ökar totalhalterna organiskt kol 
i dikessedimentet nedströms i dikessystemet. Totalhalterna är vertikalt i sedimentprofilerna 
förhållandevis stabila i dikessedimentet uppströms och minskar med djupet i sediment 
nedströms. Trenden att TOC ökar nedströms i dikessystemet indikerar på hur TOC sprids inom 
dikessystemet. 

 Porvatten och dikesvatten 

I S1 ökar halten DOC i dikesvattnet kraftigt med djupet, från 8 – 23 mg/L och är utmärkande av 
samtliga dikesvatten där halterna DOC är stabila med lite variation, se figur 7. Dikesvattnet i S2 
är det enda dikesvattnet där en minskning av halten DOC uppmätts mellan ytskiktet till 
bottenskiktet med 2 mg/L. Totalhalten DOC nära dikesvattnets bottenskikt följer även 
porvattnets DOC koncentration i de övre sedimentlagerna. I 4 av 5 sedimentkärnor ökar halten 
DOC i porvattnet med djupet som visas i figur 7. Porvattnet i S1 har högst halt DOC av samtliga 
kärnor och mättes upp i sedimentets ytskikt med en halt på 32 DOC mg/L. På grund av för lite 
sedimentering i diket kunde endast 5 cm sediment analyseras. Men trots de få data som 
uppmättes även liknande data i de övre sedimentlagerna i S3. I sedimentprofil S3 ökar porvattnet 
med djupet från 9 – 23 DOC mg/L, vilket är den största ökningen som sker med djupet av 
samtliga kärnor. Några trender för DOC i porvatten och halten TOC i sediment saknas. I S4 ökar 
DOC i porvattnet när TOC i sedimentet minskar. I motsats till sedimentkärna S5 där DOC i 
porvattnet istället minskar när halten TOC ökar. Sammanfattningsvis ökar koncentrationen av 
DOC i porvattnet med djupet i nästan samtliga sedimentkärnor. Resultaten visar även att DOC 
koncentrationer är likvärdiga för dikesvattnet och porvattnet nära de övre sedimentlagerna. 
Några tydliga mönster mellan det fasta sedimentet och porvattnet kunde inte hittas. 
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Figur 7. Totalt organiskt kol (%) i sediment och löst organiskt kol i porvatten och dikesvatten i mg/L i dikessystemet 
från norr till söder.  
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5 Diskussion 

Nedan diskuteras fördelning och spridning av organiskt kol inom undersökningsområdet som 
knyts till tidigare forskning. Diskussionen behandlar jord från åkermark väster och öster om 
dikessystemet, dikessediment, vätskeprover och metod var för sig.  

 Jord 

I jordprofilerna sker vertikala och laterala förändringar av halten organiskt kol och pH. Samtliga 
profiler är påverkade av människan ned till cirka 40 cm för att möjliggöra odling, genom 
kalkning, näringstillförsel och bearbetning av jordbruksmarken. Detta påverkar i hög grad den 
organiska halten (Eriksson m.fl. 2011;McLauchlan, 2006). Kalkning av jord höjer markens pH 
för att skapa gynnsammare odlingsförhållanden vilket förklarar att de höga pH som uppmättes i 
de översta jordlagerna inte beror på naturliga variationer (Andersson och Nilsson 2001). Trender 
och mönster i resultaten för jordprofilerna öster- och väster om centrala diket skiljer sig och 
diskuteras var för sig nedan.   

5.1.1 Västra åkermarken 

Jordprofilen J1 utmärker sig med högst pH i ytliga till djupare jordlager med en pH-sänkning 
från 7 till 5. I samma jordprofil uppmättes också de lägsta halterna organiskt kol. De höga pH-
värdena tyder på att jordarten inte är sur sulfatjord. Karaktäristiskt för sur sulfatjord från 
mellersta Finland är en pH-sänkning från 5 till 3 i övre jordlager följt av en pH-ökning från 5 till 
7 i djupare jordlager (Åström och Spiro 2005). I fält klassificeras jord som sur sulfatjord om pH 
uppmäts <4 (Sohlenius m.fl. 2015). Enligt fältobservationer växer grödor glest längst med 
åkermarken närmast Helgeå som också speglar jordens låga organiska halt. När de laterala 
förändringana av organiskt kol på västra åkermarken vidare diskuteras nedan exkluderas 
jordprofil S1 då annan jordart snarare kan förklara jordprofilens utmärkande resultat framför 
spridning och export av löst organiskt kol. 

5.1.1.1 pH och TOC 

Laterala förändringar av organiskt kol och pH sker mot diket i ordningen J2-J3 och J4-J5. Den 
laterala ökningen av organiskt kol mot dikessystemet är procentuellt dubbelt så hög mellan J4-
J5 än för J2-J3. Parallellt med ökade halter TOC i sidled sker en lateral pH-sänkning som är 
kraftigare mellan J2-J3 än för J4-J5. I fält uppmättes pH <4 i J2-J5 och jorden klassificeras därav 
som sur sulfatjord. Den laterala pH-sänkningen kan bero på att jordprofilerna J3 och J5 påverkas 
av svavelsyra i större utsträckning än J2 och J4.  En möjlig orsak till detta kan vara att svavelsyra 
lateralt sköljs ur jorden via nederbörd som sprids till jord nära dikessystemet och därmed leder 
till större pH-sänkning i jorden (Ljung et al., 2009; Rosendahl & Wikman, 2009). Den laterala 
ökningen av TOC kan samvariera med pH-sänkningen, då humusämnen är pH-känsliga och 
mindre lösliga vid låga pH och starkare binder in till metaller i jord (Naturvårdsverket 2006). 
Studier har hittat samband mellan låga pH och minskad urlakning av DOC (Evans m.fl. 2012). 

5.1.1.2 Erosion 

En rad olika faktorer inverkar på variationer av organiskt kol i marken som diskuteras i texten 
nedan. En av dessa är erosion. Enligt markhöjdsdata i området är den totala marknivåskillnaden 
från Helgeå i väster till provpunkt J3 cirka 100 cm, se figur 5. Detta kan tyda på erosion av 
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markpartiklar, innan eller under tiden marken har använts för odling. I Naturvårdsverkets rapport 
(2017) beskrivs att åkermark utan skyddande vegetationstäcke är särskilt utsatt för vind- och 
vattenerosion, något som Eriksson m.fl. 2011 också stödjer i sin litteratur. Den laterala ökningen 
av TOC kan bero på yterosion av markpartiklar via vatten och vind mot diket under flera 
decennier, som tar med markpartiklar med inbundet organiskt kol och löst organiskt kol i 
porvatten och markvatten. Hur erosion ter sig i olika jordar beror till stor del på de lokala 
förhållandena på platsen men också på jordartens geotekniska egenskaper (Larsson, 2008). I 
området råder osäkerheter vilka jordarterna som finns, då senare klassificeringsuppgifter inte 
överensstämmer med SGU:s jordartskarta över området (Åbjörnsson m.fl. 2018). För att ta reda 
på hur organiskt kol påverkats av erosion i området behöver jordarter klassificeras samt 
omfattningen av erosion i området undersökas. Andra orsaker till marknivåskillnaderna kan vara 
markytesänkning. På åkermarken skiljer sig marknivåerna metervis på sina ställen och att 
marken sjunker ihop när organogena jordar dräneras är ett vanligt fenomen (Naturvårdsverket, 
2017; Runefelt, 2008). Historiskt har det också varit vanligt att marker rika på organiskt kol 
använts till torvtäkter för bränsleförädling, varav jord som följd till detta schaktats bort (Runefelt, 
2008).  

5.1.1.3 Markanvändning 

Den procentuella ökningen för organiskt kol i S4-S5 mellan 0-40 cm djup är dubbelt så stor i 
jämförelse med S2-S3 övre jordlager. Även om erosion kan ha en viss inverkan på de laterala 
ökningarna av organiskt kol kan det också bero på olika markanvändning. Provpunkterna S4 och 
S5 samlades in från två olika fält som visas i bilaga I till denna rapport. Bilagan visar flygfoton 
tagna mellan åren 2005-2016 där skillnader i markanvändningen på västra åkermarken syns. Inga 
flygfoton kunde hittas tidigare än år 2005 men troligtvis har markanvändningen varit olika vid 
punkterna även innan dess. Skillnader i markanvändning avseende odling av olika grödor eller 
ingen odling alls kan innebära olika mycket näringstillförsel samt bearbetning av jorden som kan 
öka respektive minska förrådet av organiskt kol i marken (Eriksson m.fl. 2011; McLauchlan, 
2006). 

5.1.1.4 Olika jordlager 

I djupare jordlager mellan 140 – 180 cm är den procentuella skillnaden i organiskt halt 5 % 
mellan S2-S3. För S4 och S5 är skillnaden i organiskt halt vid 160 cm djup det dubbla. Detta kan 
bero på ett jordlager rikt på organiskt kol. Samtliga jordprofiler borrades ned till ett djup på 2 
meter. Med hänsyn till marknivåskillnaderna innebär det att jordprofiler som provtogs närmare 
diket är borrade i djupare jordlager än för jordprofilerna S2 och S4 längre västerut från diket. 
Detta innebär att dessa jordprofiler inte borrades i samma jordlager som S3 och S5 och därmed 
inte nått jordlagret rikt på organiskt kol. Att den laterala ökningen är större mellan S4-S5 kan 
också beror på vertikal ökning av organiskt kol från ytliga till djupare jordlager som behandlas 
längre ned i diskussionen. 

För pH är inte vertikala trender lika tydliga som för TOC i jordprofilerna. Utmärkande för 
profilerna närmast diket är att pH stabiliseras mellan 140 – 180 cm djup till pH 6 i S3 och 4,3 i 
S5. Detta kan tyda på att sur sulfatjord inte är lika mäktigt närmare diket som längre västerut i 
området och kan innebära att mer sulfidmineral har oxiderats i dessa profiler varpå svavelsyra 
bildas med pH-sänkning som följd (Dent och Pons 1995).  
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5.1.1.5 Ackumulering av organiskt kol 

Organiskt kol ökar vertikalt med djupet i J1-J5 och beror dels på utfällnings – och 
bindningsmekanismer av organiskt kol. När nederbörd sköljer igenom jordlager går löst 
organiskt kol i vattenlösning via desorptionsmekanismer och transporteras från ytliga till djupare 
jordlager, där det fälls ut och binder in till jordmineral längre ned i jordprofilen som gör att det 
ackumuleras (Baldock och Skjemstad 2000; Eriksson m.fl. 2011). Men hur mycket organiskt kol 
(OC) som kan adsorberas på mineralytor beror på storleken på mineralens specifika ytarea, som 
krymper ju mer organiskt kol som bundits in (Baldock och Skjemstad 2000; Kalbitz m.fl. 2000). 
Förråden av aluminium- och järnoxider är också av stor betydelse gällande adsorbering av DOC 
(Kaiser och Guggenberger 2000; Kalbitz m.fl. 2000). Om mineralerna ha låg kapacitet att binda 
in OC kan DOC sköljas ned igenom jordlagerna och transporteras bort med grundvattnet. 
Nedbrytningsmekanismer påverkar även ackumuleringen av organiskt kol i djupare jordlager, 
vilka hämmas under grundvattenytan där syrefattiga förhållanden råder men också av låga pH 
(Davidson och Janssens 2006;Eriksson m.fl. 2011).  

5.1.2 Östra åkermarken 

För jordprofilerna öster om dikessystemet syns inga laterala eller vertikala trender av TOC eller 
pH. I J6-J7 är mönstret i pH-profilen och halterna av TOC förhållandevis lika med små skillnader 
med undantag för J6 där pH återigen stabiliserar sig. Det är oklart varför detta sker. Precis som 
för västra åkermarken är det också på östra åkermarken stora marknivåskillnader. J7 närmast 
diket är borrad i djupare jordlager än för J6. Det kan liksom för västra åkermarken bero på 
skillnader i hur mäktig den sura sulfatjorden är, som i J7 därmed skulle kunna vara mäktigare. 

5.1.2.1 Skillnader i jordarter och jordlager 

Utmärkande för jordprofilerna öster om diket är de höga uppmätta halterna organiskt kol. 
Runefelt (2008) skriver att jordar innehållandes >30 % organiskt kol klassificeras som torvjord. 
Uppmätta halter av totalt organiskt kol i J6 och J7 var >40%. Det är vanligt förekommande att 
ett torvlager bildas ovan sulfidrika sediment som förhindrar dessa från att syresättas (Boman 
m.fl. 2008).  

I J6 stabiliserar sig pH återigen mellan 160-180 cm djup till skillnad i J7. På östra åkermarken 
skiljer sig markhöjdnivån mellan provpunkterna med flera meter, se figur 5. Vid provtagningen 
av jordprofilerna borrades jordkärnan ned till olika jordlager som innebär att J7 närmast diket 
har borrats ned till djupare jordlager än i J6. Detta kan bero på att den underliggande jorden i J6 
är sulfidjord som inte utvecklats till sur sulfatjord. Medan de undre jordlagerna i jordprofilen J7 
oxiderats mer och utvecklats till djupare sur sulfatjord som förklarar att pH inte stabiliserar sig 
förrän på djupare jordlager. Men för detta gäller det att grundvattenytan konstant är högre i J6 
än i J7, som annars skulle ha oxiderats och utvecklats till sur sulfatjord (Sohlenius, 2015) Detta 
är inte något mätningarna av grundnivån i fält visar, men det är svårt att avgöra endast av en 
mätning då grundvattennivån har en tendens att ständigt fluktuera. 

Ytterligare något som skiljer J6 och J7 åt är att de högsta halterna av TOC uppmättes högre upp 
i jordprofilen J7 belägen närmare diket, än för J6. Då marknivån är lägre vid provpunkt J7 som 
tidigare nämnts ovan, kunde jordkärnan borras ned till djupare jordlager i J7 än för J6 som gör 
att jordlagret rikt på organiskt kol uppmättes högre upp i profilen J7, se figur 5.  
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5.1.2.2 Humusämnen och pH 

Humusämnen har en förmåga att försura miljöer ned till pH 3 (Eriksson m.fl. 2011). Resultaten 
för jordprofilerna i denna studie visade inte på någon tydlig statistisk korrelation mellan TOC 
och pH. I jordprofilerna där humusämnen möjligtvis skulle kunna inverka på lågt pH är i J6 och 
J7 från östra åkermarken där höga totalthalter organiskt kol uppmättes. I J7 syns vid höga 
totalhalter av organiskt kol en tydlig pH-sänkning till pH 3. Något som inte är lika tydligt i J6. 
Däremot är pH i J6 som lägst vid de högsta totalhalterna organiskt kol och på större djup ökar 
pH som kan antas stabiliserar sig. I J7 syns inte att pH är på väg att stabiliserar sig utan är 
konstant lågt på större djup. Här kan pH-sänkningen möjligtvis bero på en kombination av 
humusämnen och svavelsyra från sur sulfatjord.  

 Dikessediment 

I flera av sedimentprofilerna varierar den organiska halten endast ett fåtal procent med djupet. 
Detta beror till största delen på att djupare sedimentlager är relativt ostörda och de reducerande 
förhållandena som råder under vattenytan. I jämförelse med jord sker det färre kemiska 
reaktioner i sediment och gör det därmed stabilare mot kemiska reaktioner (Hedges och Oades 
1997).  

5.2.1.1 Vattenströmning 

En trend som kan urskiljas i dikessedimentet är att den organiska halten ökar från norr till söder, 
nedströms mot Fredriksdalsvikens naturreservat som kan bero på flera orsaker. Österifrån 
ansluter två diken till det centrala diket som dränerar den östra åkermarken med ett torvlager, se 
figur 3. En hypotes är att dikena från östra åkermarken transporterar löst organiskt kol nedströms 
i dikessystemet. Humusämnen bildar i dikesvattnet metallkomplex som så småningom 
sedimenterar till botten (Erixon 2009). Dikesvattnet tillförs också under växtsäsongen 
kontinuerligt med organiskt material från träd och buskar som växer längst med dikessystemet. 
Vidare observerades det i fält att bottenfauna endast växte vid provpunkt S1 som också kan vara 
en källa till ökade humushalter nedströms i dikessystemet. Erixon som finner det troligt att 
humusflockar kan hållas suspenderade för att sedimenteras i lugnare vatten.  

5.2.1.2 Nedbrytningsprocesser 

I sedimentprofiler S4-S5 minskar den organiska halten med djupet. Detta är troligen på grund av 
nedbrytningsprocesser som omvandlar organiskt kol till CO2, H2O och CH4 (Davidson och 
Janssens 2006; Hedges och Oades 1997). Att inte samma mönster syns i samtliga sedimentkärnor 
kan bero på karaktären hos det organiska kolet, det vill säga om det ingår i stabila komplexa 
föreningar som är svårnedbrytbara (Davidson och Janssens 2006).  

 Porvatten och dikesvatten 

Porvattnets sammansättning styrs av mineralens beståndsdelar och mikrobiologiska aktivitet 
(Larsson 2008). Resultaten visar inga tydliga trender eller mönster som sammanfaller med halten 
TOC i sediment. Det är osäkert vad som kontrollerar koncentrationerna av DOC i porvattnet. 
Det kan kontrolleras av koncentrationen DOC  i dikesvattnet eller av alternering av organiskt kol 
i sediment genom mikrobiell aktivitet (Hedges och Oades 1997).Det förstnämnda är något som 
halterna DOC mg/L i dikesvattnet nära sedimentkärnan speglar. Halterna DOC i mg/L för 
porvattnet i sedimentets ytligaste lager följer dikesvattnets koncentration i provpunkterna S2, S3 
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och S5. Koncentrationerna av DOC för dikesvattnet i S1 skiljer sig kraftigt i jämförelse med de 
andra sedimentkärnorna. Enligt fältobservationer är det endast vid S1 som det växer bottenfauna 
i hela dikessystemet. Det kan vara en förklaring till att högre koncentrationer DOC uppmättes i 
västra diket. Koncentrationerna av DOC i dikesvattnet för resterande provpunkter får anses 
beskriva den koncentration som råder i dikesvattnet när halterna stabiliserats och därmed utgöra 
normala halter under hösten. 

 Metoddiskussion 

Glödförlustmetoden ger en grov uppskattning av den organiska halten i fasta prover som 
beroende på genomförande och omständigheter kan ge osäkra resultat. Eftersom flera av 
jordproverna hade en aggregatstruktur går det inte att utesluta att en viss vattenhalt kan ha avgetts 
under glödningen av proverna och därmed kan ha påverkat resultaten av totalhalterna organiskt 
kol. En viktig aspekt är även att resultaten inte är precisa vilket innebär att resultaten kan avvika 
med några procentandelar. Under analysen av proverna togs det hänsyn till flera aspekter för att 
minimera felkällor enligt undersökningar utförda av Heiri m.fl. (2001) och deras slutsatser av 
glödförlust som metod. Rekommenderad optimal tid och temperatur i ugn användes under 
analysen för att minska avgången av flyktiga föreningar. Små provmängder glödgades för 
fullständig och jämn förbränning av organiskt material och hänsyn togs även till optimal 
placeringen av deglar i ugn för att proverna skulle glödgas med jämn temperatur. 

TOC-analysen av vätskeproverna innehåller en del känsliga moment. Dubbelmembranet får 
exempelvis inte komma i kontakt med provet. Kyvettkombinationerna är efter uppvärmning 
stötkänsliga på grund av det höga trycket som skapas i kyvetterna med risk för läckage innan 
analys i spektrometer som kan påverka slutresultatet. Ett fåtal prover kunde av okänd anledning 
inte läsas av. Detta innebär att ett fåtal vätskeprover inte är duplikat och saknar medelvärde eller 
inte alls kunde inkluderas i resultaten eftersom det inte fanns tillräckligt med prov för att göra 
om analysen. Där det av okänd anledning inte gick att avläsa ett resultat uppskattade 
mätutrustningen ett värde. Detta värde har vid ett tillfälle inkluderats i studien för att få ett 
medelvärde men har aldrig representerat ett enskilt prov. Ett par prover hade halter under 
metodens detektionsgräns och exkluderades därför ur studien. Resultaten för porvatten och 
dikesvatten presenteras i tabellform i bilagan V till denna rapport.  

Materialet till den här studien samlades in efter en torr period som efterföljdes med riklig 
nederbörd. Studier har visat att mer löst organiskt kol lakas ur jordar vid häftiga regn jämfört 
med normalare väderförhållanden där varken torka eller riklig nederbörd har förekommit 
(Kalibitz m.fl 2000). Hur väderförhållanden under provtagningen har påverkat resultaten i 
studien är svårt att veta då resultat från prover som tidigare provtagits i undersökningsområdet 
är få och väderförhållandena vid provtagningen okända (Åbjörnsson mfl. 2018). De är därmed 
inte jämförbara med resultaten från denna studie. För att testa hur proverna har påverkats krävs 
en jämförelse med resultat från nya prover i undersökningsområdet, provtagna under samma tid 
på året men under andra väderförhållanden, som kan representera provpunkterna i den här 
studien. 
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6 Slutsatser 

Diskussionen ovan har försökt att kartlägga fördelningen av organiskt kol i 
undersökningsområdet, vad som orsakar fördelningen av organiskt kol inom området och hur 
det sprids från terrestra till akvatiska ekosystem. Svaren på detta är många gånger komplexa där 
ett fåtal parametrar sällan ensamma kan besvara frågorna vad orsaken är och hur det kan 
förklaras. Detta på grund av att en rad faktorer samverkar och konkurrerar med varandra. För 
förståelse i vilken utsträckning de olika processerna påverkar varandra krävs det omfattande 
undersökningar där en rad variabler behöver inkluderas. Den här studien har försökt att förklara 
fördelningen av organiskt kol med hjälp av parametrarna totalt organiskt kol, pH, 
grundvattennivån och tidigare forskning inom ämnesområdet. Slutsatserna av studien är 
följande: 

 Höga halter av organiskt kol i dikesvattnet uppströms i dikessystemet beror troligtvis 
på bottenfauna, som inte växer i andra delar av dikessystemet. 

 Totalhalterna organiskt kol ökar i dikessediment nedströms i dikessystemet och kan 
bero på tillförsel av löst organiskt kol från två mindre diken som dränerar åkermark rik 
på organiskt kol.  

 De högsta totalhalterna organiskt kol i åkermark beror på ett tunt torvlager.  

 Kraftig pH-sänkning i åkermark med torvlager beror troligtvis snarare på humusämnen 
än på svavelsyra från sur sulfatjord. 

 De lägsta uppmätta halterna av organiskt kol i åkermark beror snarare på annan jordart 
än spridning och export av organiskt kol.  

 I jord ökar organiskt kol vertikalt med djupet under grundvattenytan i åkermark väster 
om dikessystemet dels genom desorptions- och adsorptionsmekanismer och dels lägre 
nedbrytningshastigheter på grund av de reducerande förhållandena som råder under 
grundvattenytan som hämmar den mikrobiella aktiviteten. På större djup i profilerna 
beror de höga halterna organiskt kol snarare på ett jordlager rikt på organiskt kol än 
desorptions- och adsorptionsmekanismer. 

 I västra åkermarken ökar totalhalterna organiskt kol lateralt mot dikessystemet parallellt 
med att pH sjunker som troligtvis påverkas av starkare bindningsmekanismer till 
mineral, lägre mikrobiell aktivitet och minskad urlakning av löst organiskt kol. Men fler 
undersökningar i området krävs då markanvändning, erosion, jordarternas textur och 
sammansättning samt vattnets spridningsvägar också är avgörande faktorer för 
fördelning och spridning av organiskt kol i naturliga miljöer.  

7 Förslag till vidare forskning 

Den här studien har inte inkluderat dräneringssystemets påverkan på fördelning och spridning 
av mängden organiskt kol i området. Provtagning av dräneringsvatten skulle komplettera 
resultaten i denna studie. Undersökningar av hydrologiska spridningsvägar, 
jordartsklassificering, erosion och metallanalyser skulle ytterligare kunna förklara variationerna 
av organiskt kol i området. 
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Bilaga I Historiska flygbilder över undersökningsområdet mellan 
åren 2005-2016 
 

 
Figuren visar skillnader i markanvändning i åkermarkerna väster om dikessystemet (Lantmäteriet, 
2005-2016). Kvadraten i figuren markerar två olika fält där provpunkterna J4 och J5 inhämtats. 

  



 
 

 

Bilaga II Koordinater för samtliga provpunkter i studien 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bilaga III Resultat av totalt organiskt kol (TOC) i % för jordprofiler  
 

Djup (cm) J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 

0-20 5,3 14,5 21,8 8,9 22,8   12,9 

20-40 4,9 15,1 21,9 9,4 19,7  13,1 

40-60 3,9 15,8 19,5 10,4 20,5 11,1 23,5 

60-80 4,5 17,9 20,0 11,3 18,6 13,3 42,9 

80-100 4,0 19,1 20,0 12,7 20,6 35,5 30,1 

100-120 3,9 18,8 20,9 16,9 22,5 43,4 13,1 

120-140 4,2 20,0 20,7 14,4 26,4 9,1 4,3 

140-160 5,6 20,2 25,3 18,7 28,2 14,6 7,4 

160-180 8,3 19,8 25,5 18,3 23,4 15,9 3,3 

Provpunkt Latitud Longitud 

J1 6215599.036 445582.267 

J2 6215610.807 445769.329 

J3 6215611.525 445862.452 

J4 6215806.049 445672.335 

J5 6215802.042 445795.705 

J6 6215503.224 446412.564 

J7 6215447.040 446125.478 

S1 6216119,431 445845.514 

S2 6216006.617 445964.830 

S3 6215843,352 445847,635 

S4 6215585,643 445893,558 

S5 6215368,832 445962,410 

 
Koordinatsystem SWEREFF99 TM 



 
 

 

Bilaga IV Resultat av totalt organiskt kol (TOC) i % för profiler av 
dikessediment 
 

Djup (cm) S1 S2 S3* S4 S5 

2,5 30,9 30,1   34,1 39,7 

5 31,0 25,0 30,2 34,4 39,6 

7,5  27,0 31,4 38,9 48,3 

10  31,9 30,8 33,1 42,6 

12,5  20,3 32,6 30,0 40,8 

15  26,3 31,1 31,7 42,5 

17,5  25,9 34,1 31,5 41,4 

20  25,7 32,7 31,2 40,4 

22,5  28,1 31,3 31,1 40,4 

25  26,4 27,5 30,0 33,6 

27,5  26,8 32,9 32,1 35,0 

30  26,6 32,6 31,7 34,6 

32,5  27,2 32,5 30,5 31,2 

35  27,1 32,3 31,9  

37,5  29,0 31,1 28,8  

40  30,2 31,2 26,3  

42,5  27,1 31,6 22,6  

45   30,7 24,8  

47,5   30,9   

50   29,7   

52,5   31,3   

55   31,3     

 
*Profilen har modifierats för att passa in i tabellen och 
  provtogs på 6 cm djup och därefter varje 2,5 cm.      

 
  



 
 

 

Bilaga V Resultat av halten löst organisk kol (DOC) i mg/L för 
porvatten från sedimentkärnor 
 

 Provpunkt Djup(cm) DOC mg/Lᵃ 
 

S1 (Västra diket) 2 31,58 ± 0,5 
 

 7,5 17,88 ± 0,6 
 

 23 8,53 ± 0,3 
 

S2 (Östra diket) 2 6,49 ± 0,9 
 

 10 13,59 ± 0,6 
 

 21,5 14,18 ± 0,7 
 

 38,5 15,45 ± 6 
 

S3 5 9,42 ± 0,1 
 

 20 17,16 * 
 

 40 23,4 * 
 

S4 (Centrala diket) 2,5 2,63 ± 0 
 

 7,5 2,95 ± 0,2 
 

 22,5 3,57 ± 0,5 
 

 47,5 8,37 ± 0,5 
 

S5 (Pumphus) 2 7,38 ± 0,7 
 

 n/a <2 *** 
 

 n/a <2 *** 
 

 11 5,61 ± 1,5 ** 
 

 12 11,69 ± 0,9 
 

 23 11,20 ± 0 
 

  35 8,93 ± 2,9 
 

ᵃMedel ± σ       

* Singelprov       

** Inkluderar ett uppskattat värde       

*** Under detektionsgräns, <2mg/L    
    


