
Rapporter och meddelanden 108

Malmer, industriella mineral och bergarter 
i Västra Götalands län, inklusive kommunerna 

Habo och Mullsjö

Nils-Gunnar Wik, Inger Lundqvist, Olle Selinus,  
Ulf Sivhed, Arne Sundberg & Anders Wikström

SG
U

 Rapporter och m
eddelanden 108

M
alm

er, industriella m
ineral och bergarter i Västra G

ötalands län, inklusive kom
m

unerna H
abo och M

ullsjö





Rapporter och meddelanden nr 108

Malmer, industriella mineral och bergarter
i Västra Götalands län, inklusive 
kommunerna Habo och Mullsjö

Nils-Gunnar Wik, Inger Lundqvist, Olle Selinus,
Ulf Sivhed, Arne Sundberg och Anders Wikström

Sveriges Geologiska Undersökning
2002



ISSN 0349-2176
ISBN 91-7158-661-X

Omslagsfotot visar Dalbo Kvartsit ABs kvartsitbrott vid Ulerud

Textredigering och layout: Agneta Ek, SGU
Tryck: Elanders Tofters, Östervåla 2001



FÖRORD

Vår miljö får en allt större betydelse för samhället. Dåligt eller felaktigt utnyttjade naturresurser kan få stora 
återverkningar på för människan viktiga områden. Malmer, industriella mineral och bergarter är basråvaror 
som det moderna samhället inte skulle klara sig utan. De många användningsområdena i kombination med 
krav om kontinuerlig tillförsel gör samhället sårbart och skapar ett beroende. Detta kan stå i motsatsförhål-
lande till önskemålet om att användningen av naturresurserna skall vara rationell, effektiv och långsiktig, 
samtidigt som en god naturmiljö bevaras och ett ändamålsenligt samhällsbyggande befrämjas.

Sveriges geologiska undersökning (SGU) producerar geovetenskapligt beslutsunderlag som är anpassat 
till behoven inom bl.a. miljö, fysisk planering och naturresursförsörjning. Denna typ av sammanställning 
utgör en del av informationsutbytet mellan SGU och dess omvärld och riktar sig till myndigheter, företag, 
organisationer och enskilda, som har intresse av att ta del av aktuell, dokumenterad geoinformation.

Som ett led i detta arbete presenterar här SGUs berggrundsgeologiska dokumentationsverksamhet denna 
rapport angående malmer, industriella mineral och bergarter i Västra Götalands län inkluderande kommu-
nerna Habo och Mullsjö. Målsättningen har varit att samtliga gruvor och brytningsförsök i länet skall finnas 
beskrivna. Många kan dock vara svåra att finna p.g.a. bristfällig bakgrundsinformation och/eller att de är 
igenfyllda eller överväxta. Sannolikt kommer också mer än en framstående kännare av någon fyndighet, 
som varit föremål för just hans eller hennes speciella omvårdnad, upptäcka att någon oriktighet eller inad-
vertens insmugit sig just beträffande denna fyndighet. Detta till trots torde rapporten kunna utgöra underlag 
för att, med hänsyn till miljö och naturresurshushållning, utveckla eller bättre utnyttja länets mineral- och 
bergartsförekomster. Det är således vår förhoppning att föreliggande sammanställning skall bidraga till en 
ekonomisk och miljöanpassad utveckling i länet.

Arbetet har utförts av 1. statsgeologerna Inger Lundqvist (kristallin berggrund väster om Billingen), Ulf 
Sivhed (sedimentär berggrund) och Anders Wikström (kristallin berggrund öster om Billingen) vilka till-
sammans sammanställt den berggrundsgeologiska kartan med beskrivning. Avd. dir. Arne Sundberg och  
1. statsgeolog Nils-Gunnar Wik har ansvarat för dokumentationen av malmer respektive industriella mineral 
och bergarter. 1. statsgeolog Olle Selinus har sammanställt vid SGU befintlig geokemisk information äver 
delar av länet. Digitaliseringen av kartmaterialet har utförts av statsgeolog Lena Albrecht och kartograferna 
Margareta Andersson och Ingemar Källberg.

Vidare vill SGU rikta ett tack till Gösta Björk, Täby och Gunnar Hallgren, Hällekis samt Tage Claesson, 
Gössäter, vilka bidragit med information beträffande kalkstensproduktionen i Hällekis, pegmatitförekom-
ster i främst Svenljunga kommun respektive sandstens- och kalkstensbrotten i Gössätersområdet.

Lund i maj 2001

Nils-Gunnar Wik
Programchef
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1. INLEDNING 

En av SGUs huvuduppgifter är att dokumentera och sprida information om Sveriges geologi.  Undersök-
ningen skall i övrigt på bästa sätt främja tillgodogörandet av landets mineral- och naturresurser. Det åligger 
för övrigt SGU att bedriva verksamheten på ett sådant sätt att insamlat material snabbt publiceras och i 
praktiska former görs tillgängligt. 

Föreliggande rapport har utarbetats inom ramen för SGUs dokumentationsverksamhet. Arbetet påbör-
jades våren 1998 med en genomgång av publicerade och opublicerade rapporter och skrifter vid SGU. I 
möjligaste mån eftersöktes även material som fanns tillgängligt på andra organisationer, företag, högskolor 
och universitet. Efter bearbetning utfördes i förekommande fall kompletterande fältarbeten och en samman-
ställning av informationen. Resultaten sammanfattas och presenteras i denna ”Malmer, industriella mineral 
och bergarter i Västra Götalands län” som även omfattar kommunerna Habo och Mullsjö i Jönköpings län. 
Anledningen till detta är att dessa kommuner vid tidpunkten för bildandet av Västra Götalands län genom 
sammanslagning av Göteborgs och Bohus län och Älvsborgs- och Skaraborgs län önskade byta länstillhörig-
het från Skaraborgs län till Jönköpings län. SGUs malm och industrimineralinventering av Jönköpings län 
omfattade dock inte dessa kommuner varför de inkluderas i denna publikation. I SGUs serie Rapporter 
och meddelanden nr 45 publicerades 1986 en motsvarande inventering avseende dåvarande Älvsborgs län, 
vilken integrerats i föreliggande rapport för att ge en komplett dokumentation av berggrunden och bergs-
hanteringen i Västra Götalands län. 

Beträffande malm- och mineralfyndigheter skall påpekas, att det med all sannolikhet finns lokala små 
skärpningar och stenbrott, som ej upptagits i denna sammanställning. Detta beror på att många av dessa är 
mycket små och att de nu är igenfyllda, överväxta och genom bristfällig information omöjliga att återfinna.

Innehållet i ”Malmer, industriella mineral och bergarter i Västra Götalands län” speglar bergshantering-
ens utveckling inom länet från tidig medeltid till nutid. Sammanställningen omfattar nästan 650 besökta 
platser där någon form av brytningsverksamhet pågått eller alltjämt pågår. För närvarande är denna typ 
av verksamhet samt prospekteringsinsatser för att finna nya fyndigheter dock av mycket begränsad omfatt-
ning. 

I föreliggande publikation finns för varje besökt förekomst en lägesbeskrivning med kartblad, ruta och 
koordinat i rikets nät samt en textmassa omfattande geologin i anslutning till förekomsten och i förekom-
mande fall produktionsresultat och/eller analysresultat. Läget av samtliga metall- och industrimineralföre-
komster finns representerade på den berggrundsgeologiska kartan i skala 1:250 000. Berggrundskartan är 
regional och översiktlig och huvudsakligen upprättad genom en sammanställning av äldre berggrundsgeolo-
gisk information på ett modernt topografiskt underlag. För att ge en bättre översikt över enskilda fyndigheter 
finns även de flesta förekomsterna redovisade på kartbilagor, skala 1:100 000 eller 1:50 000 i A4-format. 

För att ge ett bättre underlagsmaterial till pågående miljöarbeten i länet redovisas också i rapporten de-
lar av SGUs insamlade markgeokemiska och biogeokemiska information. Materialet är för närvarande inte 
komplett över länet men torde ändå vara av intresse för de områden som redovisas.

 Kunskapen om den geologiska miljön med stöd av moderna berggrundskartor är av grundläggande be-
tydelse vid inventering av våra naturresurser. SGUs förhoppning är därför att denna kombination av gam-
malt och nytt skall ge impulser till ett bättre utnyttjande av länets naturresurser samtidigt som samhället får 
ett modernare och mer komplett beslutsunderlag vid planering och förvaltning av miljön. 

2. SAMMANFATTNING

Landarealen i Västra Götalands län tillsammans med kommunerna Habo och Mullsjö upptar en yta av  
24 500 km2 vilket motsvarar 5,7 % av Sveriges landyta. Föreliggande rapport ”Malmer, industriella mine-
ral och bergarter i Västra Götalands län” är en presentation i kart- och textform av berggrunden och dess 
mineralförekomster. Rapporten har utarbetats inom ramen för Sveriges geologiska undersöknings (SGU) 
anslagsfinansierade dokumentationsverksamhet och är ett resultat av en mot länen mer riktad typ av under-
sökningar. Syftet med denna typ av verksamhet är att insamla, bearbeta och presentera tillgänglig informa-
tion  rörande malmer, industriella mineral och bergarter, som inte tillgodoses genom SGUs reguljära berg-
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grundskartering. Målet med verksamheten är att resultaten dels skall stimulera till undersökningar efter 
nya exploaterbara fyndigheter, dels ge underlag för ett bättre utnyttjande av länets naturresurser. För att 
bättre åskådliggöra presenterad dokumentation av bergshanteringen och tillhörande mineraltillgångar har 
en översiktlig berggrundsgeologisk länskarta med inlagda gruvor och brytningsställen sammanställts i skala  
1:250 000.

Urbergsdelen av länets berggrund kan indelas i tre enheter som begränsas av två stora deformationszoner, 
Protoginzonen och Mylonitzonen (fig. 3). I stora drag blir bergarterna i urbergsområdena allt yngre mot 
väster.

Bergarterna i länets östra del, i och öster om Protoginzonen, utgörs väsentligen av granitliknande berg-
arter tillhörande Transskandinaviska Magmatiska Bältet (TMB).  Man kan dela in dem i tre åldersgenera-
tioner, där den äldsta är 1845 miljoner år. Mellangenerationen har åldrar mellan 1760 och 1810 miljoner 
år och den yngsta generationen mellan 1650 och 1700 miljoner år. Länets äldsta bergarter, förmodligen ca 
1900 miljoner år gamla, finns längst i nordöst i Tivedenområdet och utgörs huvudsakligen av basiska till 
intermediära vulkaniter.

I området mellan Protogin- och Mylonitzonerna utgörs bergarterna till stor del av olika, i allmänhet 
kraftigt förgnejsade och omvandlade graniter och granodioriter.  Tillgängliga data tyder på att de i stort sett 
är likåldriga med de yngsta leden inom TMB.

Området väster om Mylonitzonen domineras också av kraftigt förgnejsade graniter och granodioriter 
som dock väsentligen är ca 100 miljoner år yngre än de öster därom. Här förekommer också stråk med 
vulkaniska och sedimentära bergarter. En grupp bestående huvudsakligen av sediment kallas Stora Le–Mar-
strandsgruppen medan stråk bestående både av vulkaniter och sediment har namn som Åmålsgruppen, El-
lenögruppen och Kappebogruppen. Ett yngre komplex med måttligt omvandlade sedimentära och vulka-
niska bergarter finns i Dalslandsgruppen (vari många av länets ekonomiskt intressanta fyndigheter finns). 
Bohusgraniten med en ålder på runt 900 miljoner år tillhör det yngsta ledet i detta komplex.

Mellan sjöarna Vänern och Vättern finns i några områden sedimentära bergarter av kambrosilurisk ålder 
bevarade. Dessa har skyddats i platåbergen vid Billingen–Falbygden, Halle- och Hunneberg, Kinnekulle och 
Lugnåsberget genom ett täcke av diabas, som bildades under permtiden. Schematiskt kan den sedimentära 
lagerserien beskrivas så att den understa bergarten är en kambrisk sandsten, maximalt ca 34 m mäktig. Därpå 
följer en upp till som mest 25 m mäktig kambrisk alunskiffer, som i sin tur överlagras av ordoviciska skiffrar 
och ortoceratitkalkstenar, vilka som mest kan bli ca 80 m mäktiga. Slutligen finns över dessa en 30–100 m 
mäktig sekvens, som domineras av skiffrar och avslutas med undersiluriska skiffrar. Länets yngsta bergarter 
utgörs av platåbergens diabaser och Bohusläns rombporfyrgångar, som är ca 280 miljoner år gamla.

I Västra Götalands län finns bergshantering dokumenterad sedan mitten av 1600-talet då kopparbryt-
ningen startade i Dalsland. Försöken att bryta denna metall var tidvis omfattande, men totalt sett torde inte 
utbytet varit speciellt rikligt och inte många gruvförsök kan ha lämnat ekonomisk vinst. Under 1700-talet 
investerades mycket pengar i brytningen av landskapets järn- och manganförekomster och tidvis sysselsattes 
mycket folk. Landets tidigast kända förekomst torde vara Bölet i länets nordöstra del, som bröts redan på 
1680-talet och verksamheten pågick här i perioder fram till 1946. Dalslands rikliga tillgångar på högkvali-
tativ kvartsit har varit den industrimineralresurs som under 1900-talet mest framgångsrikt utnyttjats till stor 
del av ferrolegeringsindustrin. Produktionen av bränd kalk och cement i f.d. Skaraborgs län liksom tillverk-
ningen av gat- och kantsten i Bohuslän har naturligtvis också tidvis haft stor betydelse för länets utveckling. 

Den ändring av minerallagstiftningen som Sverige genomförde 1992 innebar ett förnyat intresse för lan-
dets mineralförekomster. Prospekteringsaktiviteterna med kartering, kärnborrning, provtagning och analy-
sering ökade men hittills har inte aktiviteterna i någon större grad omfattat Västra Götalands län.

I rapporten ingår även en översiktlig, geokemisk länssammanställning avseende vissa tungmetallhalter 
i bäckvattenväxter. Materialet speglar, förutom de naturliga halterna, även den påverkan som människans 
olika aktiviteter har och har haft på miljön i länet. Föroreningskällorna står att finna både lokalt i länet men 
även regionalt i Västeuropa och England. Det skall dock påpekas att för att dra mera långtgående slutsatser 
fordras ett betydligt mer komplett underlagsmaterial, som även omfattar markgeokemisk provtagning. Sam-
manfattningsvis kan dock konstateras att inom vissa områden har människans aktiviteter haft stor inverkan 
på miljön. 
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3. BESKRIVNING TILL BERGGRUNDSKARTAN

3.1  Inledning

Den berggrundskarta som bildar underlag för den gjorda sammanställningen av malm- och industrimine-
ralfyndigheter har framställts huvudsakligen på grundval av tidigare karteringsarbeten, framförallt s.k. PÖB-
kartor (provisoriska, översiktliga berggrundskartor). Dessa bygger i sin tur väsentligen på ett äldre material 
av mycket skiftande kvalitet. En översiktlig bild av SGUs  relativt moderna berggrundskartor över länet ges i 
figur 1. Som framgår av denna saknas kartor i skala 1:50 000 över stora områden varför sammanställnings-
kartan delvis är mycket bristfällig. Några av de äldre kartorna i SGUs serie Aa utmärker sig dock för en långt 
gången och noggrann uppdelning av berggrunden. Som ett kuriosum kan nämnas att ett område söder om 
Billingen utgör en ”vit” fläck som överhuvudtaget aldrig har karterats geologiskt i skala 1:50 000.

Endast begränsade, kompletterande fältarbetsinsatser har gjorts för den nu publicerade kartan. 
Den magnetiska anomalikartan vilken är uppmätt från flygplan, har varit till god hjälp vid sammanställ-

ningen och finns redovisad i figur 2. 

Fig. 1. Sammanställning av befintliga berggrundskartor i SGUs Af serie i skala 1:50 000 och de Provisoriska Översiktliga 
Bergrundskartorna (PÖB) i serie Ba i skala 1:250 000. Den tryckta berggrundskartan bygger i huvudsak på de senare. 
Som framgår är en del av de utnyttjade kartorna icke publicerade och finns endast tillgängliga i manuskriptform.
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Fig. 2. Magnetisk anomalikarta över de delar av länet som har mätts upp. Blå färgtoner visar låga intensiteter medan 
röda visar höga. Mätningarna har utförts från flygplan som flugit ca 30 m (i några områden 60 m) över marken och med  
200 meters linjeavstånd. Materialet finns tillgängligt digitalt på SGU.
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3.2  Prekambrium (urberget)

3.2.1  Deformationszoner som avgränsar huvudenheterna inom länets berggrund

Huvudenheterna i länets berggrund bygger på för länge sedan gjorda områdesindelningar som främst av-
gränsas av de två stora deformationszonerna Mylonitzonen och Protoginzonen (fig. 3).

De olika enheterna har åldrar som i stora drag innebär en stegvis föryngring av den prekambriska berg-
grunden mot väster. 

3.2.1.1  Protoginzonen

Protoginzonen (fig. 3) är en komplext uppbyggd struktur som i stora drag skiljer Sydvästsveriges gnejsdo-
minerade berggrund i väster från mindre omvandlade graniter i öster. Denna struktur, som består av flera 
parallella deformationszoner, kan följas från norra Värmland över de östra delarna av Västra Götalands län 
till norra Skåne, där den försvinner under yngre sedimentbergarter. I de västra delarna karaktäriseras den 
av högmetamorfa gnejser med en flack ostlig stupning. Mot öster blir strukturerna brantare för att i den 
östligaste delen stupa mot väster och ha karaktär av överskjutningar samtidigt som omvandlingsgraden är 
betydligt lägre där. Kartans gräns mellan Transskandinaviska magmatiska bältet (TMB) och Östra segmentet 
av den Sydvästsvenska gnejsregionen har dragits i en sådan zon, som bedömts vara ett betydelsefullt språng 
mellan högmetamorfa gnejser i väster och medel- till lågt omvandlade graniter (i vid bemärkelse) i öster. 
TMB-bergarter ingår dock även i det Östra segmentet men omfattningen är ännu oklar. Någon åldersgräns 
finns förmodligen inte längs denna gräns. Bergarterna på bägge sidor är sannolikt ca 1670 miljoner år (med 
en viss variation) även om gränsen mot den äldre, ca 1800 miljoner år gamla generationen är osäker i öster.

Nästan alla delzoner inom Protoginzonen kännetecknas av att de västra delarna har höjts. Man kan 
räkna med att det sammanlagda höjningsbeloppet är av minst storleksordningen 20–30 km. Denna höjning 
skedde väsentligen i sensvekonorvegisk tid för ca 950 miljoner år sedan. De temperaturer som rådde vid 
dessa rörelser varierar från att ha varit höga i väster (ca 750 grader) till betydligt lägre i öster (till en del 
utanför länet) där rörelserna delvis resulterat i spröda brottstrukturer.

Fig. 3. De viktigaste enheterna 
inom sydvästra Sveriges berg-
grund. 
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Även om de större strukturerna i denna zon i huvudsak är orienterade i nord–sydlig riktning i länet, 
förekommer lokalt även andra riktningar, vanligtvis orienterade i västnordväst eller ostnordost. Dessa senare 
kännetecknas väsentligen av att ha bildats som ett resultat av sammanpressande krafter.

Inom länet löper en gräns ungefär från Billingens nordspets till Mariestad, där man öster om denna kan 
observera att ett nytt tektoniskt drag med mer eller mindre nord–sydligt strykande och ostligt stupande 
strukturer börjar uppträda. Dessa överpräglar det äldre strukturmönstret som väsentligen har ost–västligt 
orienterade strukturelement. De nya strukturerna är dock utbildade vid höga temperaturer i likhet med 
omgivande gnejser. Inom Törebodagranitens (se nedan) utbredningsområde har karaktären på den yngre 
deformationen förändrats till att bestå av mer avgränsade zoner utbildade vid lägre temperaturer än i gnejs-
regionen. Strukturerna stupar här mer eller mindre flackt mot öster och visar en normal, ”västra-sidan-upp” 
relativ rörelse (fig. 8). Längst i öster, t.ex. vid Undens östra strand och i Tiveden, har dessa strukturer glesats 
ut och tippats över och karaktäriseras där av medelbranta västliga stupningar, med en revers ”västra-sidan-
upp” kinematik. Motsvarande strukturer har beskrivits av Wahlgren m.fl. (1994) norr om Vänern.

Öster om Ulricehamn är utbildningen av Protoginzonsstrukturerna något annorlunda. Gnejsregionens 
komplexa, i huvudsak ost–västliga strukturer, böjs i detta område in i brantstående förskiffringszoner vilka 
väsentligen är orienterade i nordnordväst. Mot öster vrider dessa över till västligt stupande överskjutnings-
zoner (Larson & Berglund 1995). I detta område kvarstår också de högtempererade, mer eller mindre ost–
västligt orienterade äldre strukturerna längre mot öster än vad som är fallet i norr.

Sammanfattningsvis utgör Protoginzonen en i detalj svåravgränsad struktur. Den är i huvudsak ett re-
sultat av en upplyftning av gnejsområdet i väster med ett sammanlagt rörelsebelopp av minst 20–30 km, 
vilket skedde under ett längre tidsintervall för runt 950 miljoner år sedan i slutfasen på den svekonorvegiska 
bergskedjebildningen. Den gräns som markerats på kartan mellan Östra segmentet och TMB är sålunda 
strukturellt betingad och ingår i detta större system. Att gränsen hamnat där den ligger beror i huvudsak 
på att skillnaderna i omvandlingsgrad bedömts vara särskilt stora där. Åldrarna på bergarterna är troligen 
likartade på bägge sidor av denna gräns.

3.2.1.2 Mylonitzonen

Mylonitzonen delar den västsvenska gnejsregionen i det Östra respektive Västra segmentet. Det är en bety-
dande tektonisk zon, som kan följas från västra Värmland, via Värmlandsnäs, över Kållandsö söderut till 
trakten av Varberg. Den var aktiv under den svekonorvegiska bergskedjebildningsperioden, då det skedde en 
västnordvästlig–ostsydostlig sammanpressning av jordskorpan. En stark skjuvning ägde då rum längs Mylo-
nitzonen vilket bl.a. resulterat i asymmetriska veckstrukturer i de partier som varit djupt belägna i denna 
zon (fig. 4). Analyser av dessa visar att det västra blocket sköts upp över det östra eller alternativt att det 
östra sköts ner under det västra. Längst i söder gled det västra blocket i stället västerut. Inom länet stupar 
zonen medelbrant till flackt mot väster. På grund av den starka deformationen är det svårt att identifiera de 
bergarter som ingår i Mylonitzonen. Bergarten mylonit, som gett zonen sitt namn, är mycket finkornig och 
bildas som ett resultat av en stark plastisk utvalsning.

Öster om Mylonitzonen, i det Östra segmentet, består berggrunden huvudsakligen av magmatiska djup-
bergarter, som bildades för omkring 1700 till 1650 miljoner år sedan. Väster om Mylonitzonen, i det  
Västra segmentet, består däremot berggrunden till största delen av bergarter som är ca 100 miljoner år 
yngre. 

3.2.2  Svekofenniska ytbergarter

I ett avgränsat område på bägge sidor om sjön Unden förekommer basiska till intermediära vulkaniter 
med underordnade inslag av sedimentbergarter, som antas vara svekofenniska (ca 1880–1900 miljoner år 
gamla). En sammanfattande beskrivning av dessa har publicerats av Björklund & Weihed (1997). Ett av 
de mera spektakulära inslagen i detta område utgörs av välbevarade kuddlavor (fig. 5). Dessa bildas när  
basisk lava snabbkyls mot havsvatten. I samband med att dessa kuddlavor upptäcktes, förekom på 1980-talet 
en del prospektering efter guld i detta område
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I väster tycks dessa ytbergarter tillsammans med omgivande Undengnejser (se nedan) vara avgränsade 
mot yngre graniter av en stor, böjd deformationszon (bitvis dåligt blottad), som bl.a. passerar norr om Bölet, 
Undenäs och som mot norr slutar i Hovatrakten.

Inom ett begränsat område på Hökensås förekommer skiffriga bergarter tillsammans med en kyanit-
kvartsit som på PÖB-kartan Borås fått en ytbergartsbeteckning. Den senare har även varit föremål för kya-
nitprospektering (s. 106). På sammanställningskartan har de emellertid inte urskiljts som sådana utan en-
dast markerats med en förskiffringszon och kyanit- respektive kvartsittecken. Denna beteckning följer den 
tolkning som Andreasson & Dallmeyer (1995) givit av denna förekomst som innebär att kvarts- och alu - 
mi niumanrikningen är ett resultat av en kraftig omvandling, relaterad till en tektonisk genomarbetning av 
områdets granitberggrund. Hur mycket ytbergarter som ingår i detta komplex är dock osäkert.

Fig. 4. Asymmetriska veck i Mylonitzonen med en vergens mot 
öster. Bilden tagen mot norr på vertikal yta. Strukturerna visar 
på en relativ ”västra-sidan-upp” rörelse i denna zon. Kållandsö, 
ca 2 km öster om Otterstad k:a (650675/134900). Foto Anders 
Wikström.

Fig. 5. Del av kuddlavestruktur 
med rester av blåsrum. (Se även 
Björklund & Weihed 1997). Lind-
berga (651166/141933). Foto An-
ders Wikström.
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3.2.2  Transskandinaviska Magmatiska Bältet, TMB (”Smålandsgraniter”)

Tre åldersgenerationer av intrusioner inom denna enhet har urskiljts. Detta har gjorts på grundval av till-
gängliga åldersbestämningar. Den äldsta generationen har daterats till ca 1845 miljoner år (se nedan). 

Mellangenerationen har givit åldrar mellan 1760 och 1810 miljoner år. Inom ”bältet” som helhet domi-
nerar denna generation. Däremot är utbredningen inom länet mycket osäker eftersom få dateringar med 
dessa åldrar publicerats här.

Den yngsta generationen har åldrar mellan 1650 och 1700 miljoner år. I regionen finns några dateringar 
av graniter som omvandlats i låg- till medelhög grad i detta åldersintervall. Även en stor del av de högmeta-
morfa gnejserna inom Östra segmentet både norr och söder om Vänern har givit åldrar mellan 1650 och 
1700 miljoner år.  Hur stor del av denna berggrund  som har ett TMB-ursprung är dock inte klarlagt. 

3.2.3.1 Undengnejs (ca 1845–1880 (?) miljoner år)

De ovannämnda Svekofenniska ytbergarterna har intruderats av grå granodioriter/tonaliter som i allmänhet 
är mer eller mindre gnejsiga. De påminner delvis starkt om den äldre svekokarelska generationen med en 
ålder i regionen vanligtvis mellan 1875 och 1890 miljoner år. Den enda åldersdatering som utförts i området 
(Wikström 1996) har dock givit ett resultat av ca 1845 miljoner år. Detta är samma ålder som erhållits vid 
datering av Askersundsgraniten och det finns också observationer i fält (Wikström 1998, fig. 31 och fig. 
36) som visar på i stort jämnåldriga relationer. Det finns alltså starka skäl för att föra dessa bergarter till 
TMB. Kunskapen är dock otillräcklig beträffande den geografiska utbredningen av 1845-generationen, och 
den ovan nämnda likheten med den äldre generationen gör att kartan har ett stort mått av osäkerhet i detta 
avseende. 

En betydande migmatitomvandling av dessa bergarter finns i området mellan Bölet och Boviken nära 
Vättern. För övrigt är dessa bergarter relativt lågmetamorfa. 

Fig. 6. Grå ådergnejs bildad genom omvandling av gråvacka. Habelsbolet (651625/141415). 
Foto Anders Wikström.
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3.2.3.2 Askersundsgranit/monzodiorit (ca 1845 miljoner år)

I Tivedsområdet förekommer en grovporfyrisk granit (i vid bemärkelse)  som har rundade fältspatögon med 
en genomsnittlig diameter på mellan 2 och 3 cm. Den är vanligtvis massformig (fig. 7) men kan lokalt vara 
utpräglat gnejsig. Färgen är i allmänhet gråröd, men mörkare gråvioletta nyanser kännetecknar ett område 
i centrala Tiveden. Dateringar har resulterat i åldrar runt 1845 miljoner år, dvs. den är bland de äldsta 
bergarterna i länet trots den massformiga karaktären. Mycket av den särpräglade naturen i Tiveden härrör 
från sprick- och vittringsformer av denna granit. Graniten har en viss potential för blockstensframställning.  
Däremot medför den grova kornstorleken att den är för spröd för att ge krossberg av god kvalitet. 

3.2.3.3   Granit till kvartsmonzodiorit, gnejsig, delvis porfyrisk (1670–1800 milj. år)

Ett bälte med granitiska (i vid bemärkelse) gnejser upptar ett större område i ca nord–sydlig riktning i TMBs 
västra del. De varierar mellan finkorniga, mer eller mindre aplitiska till medelkorniga, ställvis porfyriska 
former. Tillgängliga data tyder på att det förmodligen också förekommer en åldersvariation i detta komplex, 
från ca 1800 till ca 1670 miljoner år, där dock gissningsvis de äldre åldrarna dominerar .

På kartan har urskiljts en bergart som betecknats som Törebodagranit. Beteckningen härrör från Johans-
son (1915). Han har beskrivit den som en grovt medelkornig till grovporfyrisk granit (i vid bemärkelse) som 
sammansättningsmässigt kan variera mellan granit (i strikt bemärkelse) och kvartssyenit/kvartsmonzonit. De 
porfyriska graniter och gnejser som markerats på de äldre Aa-kartorna mot söder antas här vara en fortsätt-
ning av denna bergart. Anledningen till att den urskiljts är att den i vissa partier inte alltid är penetrativt 
deformerad, vilket därigenom skiljer den från omgivande gnejser. Den är dock genomdragen av deforma-
tionszoner, i regel med en flack, östlig stupning och en relativ ”västra-sidan-upp” rörelse (fig. 8).

Den bergart som åldersdaterats av Welin (1994) till ca 1670 miljoner år och som av honom betecknats 
som Törebodagranit överensstämmer inte med Johanssons definition. Provlokalen (enligt koordinatangivel-
sen) består av en röd, relativt felsisk, fint medelkornig gnejs, typisk för Östra segmentets gnejser. Åldern 
på Törebodagraniten är sålunda osäker, men den torde gissningsvis snarare tillhöra den generation som är  
ca 1800 miljoner år än den yngre generationen.

Fig. 7. Massformig, grovporfyrisk Askersundsgranit som har en ålder på ca 1850 miljoner år 
med inneslutningar av orienterade ytbergartsrester. Klinten (650640/143360). Foto Anders 
Wikström.
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3.2.3.4  Kvartssyenit (Karlsborgssyenit, Höjensyenit)

Inom kartområdets östra delar finns mindre kroppar med främst kvartssyenitiska sammansättningar. Runt 
Karlsborg har Johansson (1915) urskiljt Karlsborgssyeniten som en homogen, medelkornig, lite deformerad 
kvartssyenit. Inom kartbladsområdet Askersund NV finns en annan mer eller mindre massformig bergart, 
Höjensyenit, som av Johansson (1915) också beskrivits ha en kvartssyenitisk sammansättning. En ålder på 
ca 1760 miljoner år har meddelats av Wahlgren (1996), vilket sålunda medför att den troligen är besläktad 
med omgivande berggrund. Fältförhållandena runt Karlsborgssyeniten antyder samma sak. Andra syenitiska 
kroppar längre mot söder inom Protoginzonsområdet, som t.ex. ”Vaggerydssyeniten”, har dock visat sig vara 
betydligt yngre, ca 1200 miljoner år.

3.2.3.5 Granit till granodiorit, porfyrisk till grovt medelkornig (ca 1670 miljoner år)

Ett område med en mestadels porfyrisk granit till granodiorit har markerats i den östra delen av den relativt 
nyligen publicerade berggrundskartan Ulricehamn SO (Larson & Berglund 1995). Trots att denna granit 
är omvandlad och deformerad under låg amfibolitfacies till grönskifferfaciesförhållanden, skiljer den sig i 
regional skala markant från gnejserna i väster, även om åldrarna är likartade. Som tidigare framhållits har 
denna skillnad ansetts huvudsakligen vara betingad av en väsentlig vertikal skillnad (ca 20–30 km) i bild-
ningsnivå i jordskorpan. 

3.2.3.6 Granodiorit, grå, gnejsig, ålder okänd (östra delen av Hökensås)

I ett område söder om Hjo har en grå granodioritisk gnejs markerats. Den har en mycket osäker utbredning 
och ålder samt saknar petrografisk dokumentation. Blottningsgraden är också låg i området.  Kartbilden 
grundar sig på de äldre Aa-kartorna i området och ett fåtal nya hällobservationer.

Fig. 8  Grovporfyrisk Törebodagranit med skjuvzonsbetingade strukturer. Bilden är tagen 
mot norr på en hällyta som stupar mot söder. De asymmetriska strukturerna visar att de 
västra delarna har rört sig uppåt i förhållande till de östra. (651095/140980). Foto Anders 
Wikström.
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3.2.3.7 Basiska djupbergarter inom TMB

Ett stort antal smärre kroppar med basiska djupbergarter (diorit, gabbro, etc.) finns spridda inom alla gene-
rationer av TMB-intrusioner. Större rundade kroppar finns t.ex. vid Lyrestad och Slätte med uppskattade 
diametrar runt 2–3 km (dessa framträder som positiva anomalier på den magnetiska anomalikartan, fig. 2) 
samt en långsträckt och bitvis kraftigt deformerad förekomst med utsträckning från Boviken i Vättern och 
västerut. I denna förekommer också smärre partier med ultrabasiska bergarter.

3.2.4   Diabas i länets östra del

Längst i öster förekommer enstaka, väl bevarade diabasgångar med en utsträckning i ca nord–syd och med 
en bredd inte överstigande 50 m. Tillgängliga data tyder på att deras ålder ligger runt 950 miljoner år. De 
framträder i allmänhet väl på de magnetiska anomalikartorna. 

3.2.5   Östra segmentet av den sydvästsvenska gnejsregionen (gnejsområdet mellan Protoginzonen 
 och Mylonitzonen)

Berggrunden i det Östra segmentet består till största delen av till gnejs omvandlade magmatiska djupberg-
arter med granitiska till tonalitiska sammansättningar. De bildades huvudsakligen för 1700 till 1650 miljo-
ner år sedan. Bergarterna är på många ställen magnetitförande och har därför tidigare kallats för järngnejser.  
Underordnat förekommer mörka, basiska bergarter. De yngsta prekambriska bergarterna utgörs av porfy-
riska graniter, som är ca 1335 och ca 1225 miljoner år gamla.

Området har drabbats av deformation och metamorfos vid flera tillfällen. Under den svekonorvegiska 
bergskedjebildningen för omkring 1000 miljoner år sedan omvandlades berggrunden under amfibolitfacies-
förhållanden och lokalt i södra delen av länet under granulitfaciesförhållanden. Också för drygt 1400 mil-
joner år sedan omvandlades berggrunden under likartade betingelser. Vissa tolkningar gör även gällande 
att en ännu äldre deformationsperiod skulle ha ägt rum för omkring 1600 miljoner år sedan (den gotiska 
bergskedjeveckningen). På grund av dessa upprepade omvandlingsperioder är berggrunden svårtolkad.

Berggrunden består omväxlande av röda (i huvudsak granitiska) och grå (i huvudsak granodioritiska) 
gnejser, som i allmänhet är ådrade (fig. 9, 10). De är mjukt veckade i ett storskaligt mönster, som framgår 
både av den magnetiska anomalikartan och den berggrundsgeologiska kartbilagan.

Fig. 9. Starkt deformerad, bandad ortognejs med enstaka granater. Östra segmentet. I när-
heten av Jung (646940/134400). Foto Anders Wikström.
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3.2.5.1   Området närmast Protoginzonen

Ett stråk inom Östra segmentets allra östligaste del, öster om en linje som i stora drag går mellan Mariestad 
och Billingen, kännetecknas av en dominans av röda gnejser (fig. 11) med en varierande halt av mörka 
mineral. Den växling mellan olika grå och röda gnejser som kännetecknar en stor del av Östra segmentet 
saknas här.  Strukturellt karakteriseras de röda gnejserna i detta stråk av regionala veck som framgår både av 
tillgängliga magnetiska anomalikartor och strukturmätningar på de äldre kartorna i SGUs Aa-serie.  Därför 
har en speciell beteckning införts i detta område för att kunna visa de tolkade, regionala strukturdragen.

I detta stråk finns också en stor mängd omvandlade diabaser som i äldre litteratur kallats för hyperiter. De 
kännetecknas framförallt av en mycket mörkfärgad fältspat och är i allmänhet mer eller mindre omvandlade 
till granatförande amfiboliter, framförallt i kropparnas randzoner.  Dominerande ålder inom länet torde vara 
ca 1570 miljoner år (Wahlgren m.fl. 1996). En relikt omvandling i granulitfacies har rapporterats från en 
sådan kropp där omvandlingen skulle ha skett på ett djup av ca 35 km i jordskorpan (Johansson 1992).  
Detta ger ett begrepp om storleksordningen på de stora förskjutningar i vertikalled som ägt rum gentemot 
de svagt omvandlade graniterna i öster. Kropparna verkar indragna i de regionala veckstrukturerna.

3.2.5.2  Basiska djupbergarter (metamafit)

Det finns ett flertal mindre massiv inom det Östra segmentet som på kartan betecknats som metamafit. 
Sammansättning och ålder varierar. De är alla påverkade av de olika metamorfa händelser som ägt rum. 
Stora massiv kan dock vara mindre omvandlade i de centrala delarna. Bergarterna är mörkt grå till svarta och 
kornstorleken varierar. De ingående mineralen utgörs av hornblände, biotit (mörk glimmer) och plagioklas. 
Dessutom kan pyroxen, granat och malmmineral förekomma. Ursprungligen har metamafiterna bestått av 
basiska (diorit, gabbro) eller ultrabasiska djupbergarter som nu är gnejsiga, ådrade och omkristalliserade.

3.2.5.3 Granit, granodiorit och tonalit, gnejsiga

Granitiska, granodioritiska och underordnat tonalitiska djupbergarter dominerar berggrunden inom det 
Östra segmentet. De bildades huvudsakligen för 1700 till 1650 miljoner år sedan. Genom upprepade defor-
mationer och uppvärmningar har bergarterna omvandlats till gnejser eller ådergnejser. Vissa av de granitiska 
leden har omkristalliserat och fått ett mer homogent utseende. Bergarterna är röda till grå och medelkorniga. 

Fig. 10. Kraftigt omkristalliserad granodioritisk gnejs i Östra segmentet. Huvudbergart 
i Mariestadsverkens ballastbrott (650325/137390). Foto Anders Wikström.
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I de röda till gråröda, granitiska leden finns mineralet kalifältspat i relativt stor mängd, medan de mörka 
mineralen hornblände och biotit förekommer mer sporadiskt. I de rödgrå till grå, granodioritiska till tonali-
tiska leden ökar halten av plagioklas och i regel också de mörka mineralen medan halten kalifältspat minskar. 
De olika sammansättningsleden växlar med varandra eller övergår successivt i varandra. Stråkvis kan berg-
grunden vara bandad med snabba växlingar mellan de olika leden.

I underordnad omfattning förekommer här också porfyriska led.

3.2.5.4  Granit och kvartssyenit, porfyrisk (1200–1400 milj. år)

Ett flertal kroppar bestående av porfyrisk granit finns både i det Västra (s. 22) och i det Östra segmentet.  
I det Östra segmentet finns två förekomster i den sydvästra delen av länet, som båda utgör en del av Tjärne-
sjögraniten (Andersson 2001). Denna granit bildades för ca 1335 miljoner år sedan. Bergarten är gråröd, 
medelkornig och massformig men genomdras av stråk, där graniten är kraftigt deformerad och gnejsig till 
ådrad. Denna deformation har skett under den svekonorvegiska bergskedjebildningen för omkring 1000 
miljoner år sedan.

I trakten av Vårgårda finns en ännu yngre, rödgrå, porfyrisk kvartssyenit. Även denna bergart är huvud-
sakligen massformig men stråkvis kraftigt deformerad. En datering av graniten har gett en ålder på ca 1225 
miljoner år (Berglund 1997).

3.2.6   Västra segmentet av sydvästsvenska gnejsregionen (gnejsområdet väster om Mylonitzonen)

Berggrunden i det Västra segmentet domineras av magmatiska djupbergarter. Huvuddelen av dessa intrude-
rade för 1620 till 1530 miljoner år sedan. De består av graniter, granodioriter och tonaliter, som är gnejsiga 
eller ådrade. För drygt 1300 miljoner år sedan bildades de ögonförande graniterna och för ca 920 miljoner 
år sedan den s.k. Bohusgraniten. Det Västra segmentet innehåller också två nord–sydliga stråk med ytberg-
artsgnejs. Det ena sträcker sig från Horred i sydvästra delen av länet med avbrott norrut till Åmål (Åmål– 
Horredbältet).  Det andra stråket sträcker sig från trakten av Göteborg, genom Bohuslän och västra Dalsland 
och vidare in i Norge (Stora Le–Marstrandgruppen).

Områdets bergarter har deformerats och omvandlats under två bergskedjebildningsperioder. Den första 
av dessa (Gotiska orogenesen) inträffade för omkring 1600 miljoner år sedan och den andra (Svekonorve-
giska orogenesen) för omkring 1000 miljoner år sedan. Till största delen är områdets bergarter omvandlade 

Fig. 11. Medelkornig granitisk gnejs som är fattig på mörka mineral. Ca 4 km VNV om 
Fägre k:a. (650415/139635). Foto Anders Wikström.
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under amfibolitfaciesförhållanden, men i Dalsland förekommer bättre bevarade grönskifferfaciesomvand-
lade ytbergarter

3.2.6.1  Ytbergartsgnejs, vulkanogen/sedimentär (Åmålgruppen, Ellenögruppen, Kappebogruppen)

I ett stråk från Horred i sydvästra Västergötland norrut förbi Åmål i Dalsland finns ett antal mer eller mindre 
tydligt urskiljbara förekomster av ytbergartsgnejs. Bäst bevarade är de i Dalsland i den s.k. Åmålgruppen. 
Bergarterna utgörs av röda och grå, ibland porfyriska vulkaniter med bevarade primära texturer. Dessutom 
finns kvartsiter, sandstenar och konglomerat. En datering av en grå vulkanit har gett en ålder på ca 1614 
miljoner år (Lundqvist & Skiöld 1993).

I Horredsområdet är bergarterna betydligt kraftigare omvandlade och deformerade. De består av ådrade, 
veckade och bandade gnejser, där det inte alltid är lätt att avgöra ursprunget. Dateringar av metavulkaniter 
har gett åldrar runt 1640 miljoner år (Åhäll m.fl. 1995), alltså något högre än för Åmålgruppens bergarter. 
Mellan dessa två områden finns ett antal platser med ytbergartsgnejs. De uppträder åtskilda från varandra 
och är veckade tillsammans med den övriga berggrunden. Ingen av dessa gnejser är daterad.

Väster om Åmålgruppen i Dalsland finns Ellenögruppen och Kappebogruppen, som båda antas vara 
ungefär likåldriga med Åmålgruppen. Ellenögruppen består av sura vulkaniter, breccior och arkos. Arkosens 
fältspater har omvandlats till glimmermineral. Bergarterna genomsätts av 1560 miljoner år gamla granitiska 
gångar. Kappebogruppen, vars ytbergarter till största delen har ett sedimentursprung, återfinns precis väs-
ter om Dalslandsgruppens ytbergarter (s. 23). Underst finns kvartsporfyr och gråvacka följt av omlagrad 
kvartsporfyr, konglomerat, breccia och överst i lagerserien kvartssandsten.

3.2.6.2  Ytbergartsgnejs, sedimentär (Stora Le–Marstrandgruppen)

I de västligaste delarna av länet finns ett stråk med ytbergartsgnejs, som sträcker sig från Göteborgs södra 
skärgård genom Bohuslän och västra Dalsland in i Norge. Vidare förekommer denna gnejs på Kosteröarna 
och Väderöarna väster om Bohusgraniten. Gnejsen tillhör en svit omvandlade sedimentära bergarter av grå-
vacketyp, som avsattes på havsbotten för ca 1600 miljoner år sedan. Det finns bara några få ställen med 
välbevarad gråvacka, varav ett finns på Nordön vid Marstrand. De välbevarade partierna är finkorniga, grå 
till rödgrå, finbandade och ibland uppvisar de en diffus graderad skiktning. Banden är vanligen glimmerrika, 
men enstaka, mer kvartsrika finns. Underordnat förekommer mörkt grå till svarta lager, som förmodligen 
är omvandlade basiska vulkaniter. På några små öar söder om Tjörn finns välbevarade kuddlavor, som visar 
att den vulkaniska aktiviteten pågått under vattnet. Bergarten har omvandlats under högt tryck och hög 
temperatur (amfibolitfacies), så vanligen är den medelkornig, gnejsig, ådrad och migmatitiserad (fig. 12). 
Lokalt är den totalt omkristalliserad och har då helt förlorat sitt primära utseende.

3.2.6.3 Granodiorit, gnejsig, porfyrisk med fältspatögon >2 cm

Ögongnejs (fig.13) förekommer som mindre kroppar i ett stråk från Horred i sydvästra Västergötland norrut 
till Kållandsö i Vänern. Den uppträder som långsmala, ihållande band, som tydligt avslöjar den storskaliga 
veckbilden. Det mest påfallande draget hos bergarten är de stora fältspatögonen, som kan vara upp till de-
cimeterstora, rundade eller rektangulära. Mellanmassan är grå, medelkornig och gnejsig. Bergarten är inte 
daterad.

3.2.6.4 Granit till tonalit, svagt gnejsig till gnejsig

De dominerande bergarterna i Västra segmentet utgörs av magmatiska djupbergarter, som intruderade vid 
flera tillfällen under en period för 1620 till 1530 miljoner år sedan. Bergarterna är medelkorniga och röda till 
grå. Det förekommer också led, som är porfyriska. Sammansättningen varierar från granitisk, över granodio-
ritisk till tonalitisk där de granodioritiska leden dominerar. Halten av mineralet kalifältspat minskar succes-
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sivt från graniter till tonaliter medan plagioklas och i regel också de mörka mineralen biotit och hornblände 
ökar. Färgen varierar därmed från röd till grå. Bergarterna har genomgått omvandling under förhöjt tryck 
och förhöjd temperatur (amfibolitfacies) och de äldre leden inom gruppen är gnejsiga och ådrade (fig. 14), 
medan de yngre är svagt gnejsiga till gnejsiga (fig. 15) och stråkvis något ådrade.

3.2.6.5 Basiska djupbergarter (metamafit)

Associerade med ovanstående djupbergarter (s. 20) finns mindre kroppar av metamafit glest spridda över 
området. På Kållandsö i Vänern är de dock relativt vanligt förekommande. De är mörkt grå till svarta bero-
ende på, att de är rika på mörka mineral som biotit, hornblände och pyroxen. Sammansättningen varierar 
mellan diorit och ultramafit. I allmänhet är de gnejsiga och ställvis ådrade. I de större massiven kan dock 

Fig. 12. Ytbergartsgnejs, bandad, ådrad (Stora Le–Marstrandgruppen). Hönö (6405150/ 
1250200). Foto Inger Lundqvist.

Fig 13. Ögongnejs. Lövgärdet (6416800/1275500). Foto Inger Lundqvist.
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de centrala delarna vara mer välbevarade. Metamafiten förekommer också som gångar, skivor eller linser i 
berggrunden.

3.2.6.6  Basiska djupbergarter och granit, vanligen porfyrisk (1200–1500 milj. år)

Under perioden mellan de gotiska och svekonorvegiska  bergskedjebildningarna, intruderade granitiska 
magmor ,vilka ställvis var associerade med basiska magmor. Där de olika magmorna trängde upp samtidigt 
blandades de under vissa förutsättningar och bildade hybridbergarter.

För ca 1500 miljoner år sedan intruderade de magmor som bildade den s.k. Stigfjordengraniten respek-
tive Breviksgabbron på Orust och Tjörn. Under perioden mellan 1400 till 1300 miljoner år sedan bildades 
Askimgraniten, som är ca 1335 miljoner år (D. Cornell, muntligt medd.) och RA-graniten, som är ca 1310 
miljoner år. De och liknande graniter förekommer i ett stråk från Göteborgstrakten norrut till Vänersborg. 
Hästefjordengraniten, som är ca 1335 miljoner år och Ursandgraniten, som är ca 1320 miljoner år, återfinns 
norr om Vänersborg. Liknande graniter förekommer norrut till gränsen mot Värmland.

Fig. 14. Ytbergartsgnejs, ådrad, migmatitiserad (Stora Le–Marstrandgruppen). Hönö 
(6405150/1250210). Foto Inger Lundqvist.

Fig. 15. Ådrad, granodioritisk gnejs. Johanneberg, Göteborg (6403300/1271850).  
Foto Inger Lundqvist.
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Graniterna är röda till rödgrå och i regel porfyriska. Mellanmassan är fint medel- till medelkornig. Fält-
spatögonen är rundade, linsformade eller rektangulära. I allmänhet är de knappt 2 cm i diameter, men det 
finns partier där ögonen har en diameter på upp till 12 cm. Graniterna är till största delen massformiga men 
genomdras av nord–sydliga stråk, där bergarten är gnejsig till ådrad. Denna deformation och omvandling 
skedde under svekonorvegisk tid. Mineralen utgörs av kvarts, kalifältspat, plagioklas och biotit, dessutom 
ingår ibland pyroxen, hornblände eller muskovit. RA-graniten har förhöjd gammastrålning (radioaktivitet) 
men radiumindex överstiger sällan 1. 

Basiterna består sammansättningsmässigt vanligen av gabbro eller diorit. De är grå till svarta, fint medel- 
till grovkorniga och massformiga med gnejsiga partier. De mörka mineralen utgörs av hornblände och biotit, 
underordnat förekommer pyroxen. Dessutom ingår plagioklas, epidot, malmmineral och ibland kvarts.

3.2.7  Metadiabas,  ca 1450 milj. år (Kostergångar)

Äldre diabasgångar (metadiabas) förekommer i relativt riklig mängd längs kusten och mer sparsamt inåt 
land. Gångarna är smala, riktningen varierar mellan nordväst–sydostlig och nordost–sydvästlig och de är 
vanligen brantstående. Metadiabasen är mörkt grå till svart och finkornig. Mineralen utgörs av plagioklas, 
hornblände, biotit och malmmineral, ibland förekommer också pyroxen och granat. Gångar av denna typ 
förekommer på västra Orust och Kosteröarna, där de har daterats till ca 1455 miljoner år, men det är okänt 
om alla gångarna har samma ålder.

3.2.8  Dalslandsgruppens metasedimentära bergarter

Dalslandsgruppens (Heybroek 1950, Overeem 1948) till övervägande del sedimentära bergarter är avsatta 
i havsmiljö. Sedimentationen skedde under en tidsperiod efter Hästefjordengranitens bildande för ca 1335 
miljoner år sedan (eftersom de i vissa delar vilar med erosionskontakt på graniten) och innan den svekonor-
vegiska bergskedjebildningen började (eftersom de deformerats under denna period). 

Mäktigheterna varierar inom olika delar av lagerföljden men har beräknats till i genomsnitt ca 2000 m 
(fig. 16).

Dalslandsgruppens bergarter har deformerats genom överskjutningar och veckats under den svekonorve-
giska bergskedjebildningen för ca 1000 miljoner år sedan och är omvandlade i grönskifferfacies. Bergarterna 
genomsätts av kvartsgångar och kvartsfyllda sprickor.

Den undre delen i Dalslandsgruppen utgörs på flera ställen av en några meter mäktig arkos, som bildats 
genom att underlaget vittrat till grus och sand. Detta material ligger i regel kvar där det bildades och övergår 
nedåt i vittrat berg. Ovanpå arkosen följer en upp till 50 m mäktig konglomerathorisont, som dock ibland 
saknas helt. Konglomeratet innehåller bollar av underlagets bergarter plus kvartsit och porfyr. Härpå följer 
ett upp till 200 m mäktigt lager av kvartssandsten, som till över 80 % består av kvartskorn. Kornen är  
cementerade genom utfällning av kvarts. Färgen på denna metasandsten är rosa till rödviolett. Lerskiffern, 
som överlagrar metasandstenen, är på vissa platser 200 m mäktig. Förskiffringen är mycket stark och berg-
arten har därför varit lätt att klyva och därmed kunnat användas för tillverkning av bl.a. takskiffer. Lerskif-
fern överlagras av kalklerskiffer, som bildats genom att halten kalciumkarbonat ökat vid sedimentationen. 
Spilit och kloritsten, som följer därpå, utgörs av omvandlade basiska vulkaniter. Till färgen är de gröngrå 
till svarta. De förekommer på tre skilda nivåer, som har olika mäktigheter inom utbredningsområdet. Den 
totala mäktigheten är som mest ca 500 m. Bergarterna ser i regel fläckiga ut. Fläckarna utgörs av f.d. hålrum 
(gasblåsor i lavan), som senare fyllts med sekundära mineral, s.k. mandelsten. Härpå följer återigen lerskif-
fer, vars mäktighet kan variera mellan 200 och 500 m. Skiffern innehåller finfjällig, ljus glimmer, och har 
en varierande halt av kvartskorn och något kalciumkarbonat. Lerskiffern övergår uppåt gradvis i kvartsrik 
sandsten, som senare omvandlats till kvartsit. Mäktigheten varierar mellan 200 och 600 m. De undre de-
larna består av ren, kvartsrik metasandsten, som är vit till färgen. Uppåt övergår den i rosafärgad metasand-
sten, som förutom kvartskorn innehåller korn av fältspat. De flesta kvartsitbrotten ligger inom denna del av 
Dalslandsgruppen. Överst finns en fältspatrik metasandsten den s.k. Lianneskiffern, vars totala mäktighet är  
ca 500 m. Sandkornen består av kvarts, fältspat, ljus glimmer och malmkorn. Färgen är gråbrun till grå, men 
vissa mer deformerade partier kan vara mörkgröna.
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3.2.9  Magmatiska bergarter bildade i anslutning till den svekonorvegiska bergskedjebildningen

3.2.9.1  Pegmatitgranit, pegmatit

Väster om Uddevalla finns några större pegmatitgranitförekomster i ett stråk mot nordväst. Kornstorleken 
växlar i dessa kroppar mellan grovkornig och medelkornig, så i vissa partier är bergarten en medelkornig 
granit medan den i andra partier är pegmatitisk. Vanligtvis är bergarten röd till gråröd men rent vita partier 
finns också. En åldersdatering på ett prov taget i en medelkornig variant har gett en preliminär ålder på  
ca 1000 miljoner år. Det finns ytterligare några få, större pegmatitkroppar. Deras ålder är okänd, men tro-
ligtvis är de äldre än pegmatitgraniten.

Pegmatitgångar av olika ålder förekommer inom både Östra och Västra segmentet. De äldsta är veckade 
och deformerade tillsammans med den övriga berggrunden. De yngsta klipper rakt igenom omgivande berg-
arter och förekommer också i Bohusgraniten, vilket visar att de är yngre än eller ungefär likåldriga med 
graniten, som är ca 920 miljoner år gammal.

Ett stort antal pegmatitbrott finns inom länet. De är upptagna i gångar som i regel stryker i öst–väst  
eller nordväst–sydöstlig riktning medan stupningen varierar. Bredden på gångarna överstiger sällan 20 meter. 
Mineralinnehållet varierar från de mer enkla pegmatitgångar, som för kvarts, fältspat och glimmer till de mer 
komplexa, som också kan innehålla mineral som yttrium, beryll, columbit, granat, flusspat och amasonsten. 
Åldern på den här typen av pegmatitgångar antas vara ca 1000 miljoner år, då pegmatiten i Skuleboda öster 
om Uddevalla daterats till 985 miljoner år, medan den i Högsbo i södra Göteborg daterats till ca 1030 
miljoner år. I Barhult norr om Munkedal fanns den tredje största kvarts–fältspatgruvan i Sverige (Sundius 
1952). Den innehåller fältspatkristaller, som är 2 till 3 m i diameter.

a) Lundberg, 1973
Ljungbergen, 1 km söder 
om Dals Långed. De 
engelska beteckningarna 
har ersatts med svenska 
formationsbeteckningar,

b) Törnebohm, 1870
Kartbladet Upperud
Lianeskiffer 330 m
Lerskiffer 70 m
Lianeskiffer 50 m
Kvartsit 530 m
Lerskiffer 170 m
Kloritsten 170 m
Kvartsitsandsten 17 m
Kloritsten 35 m
Kvartsitsandsten 100 m
Kloritsten 170 m
Kvartsitsandsten 85 m
Lerskiffer 200 m
Konglomerat 15 m
Summa 2142 m

c) W. Larsson, 1956
Kartbladet Vårvik
Lianeskiffer 500 m
Kvartsit 300 m
Lerskiffer 250 m
Kloritsten 50 m
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Konglomerat 50 m
Arkos 3 m
Summa 1640  m

Arkosformationen

Kvartsitformationen

Övre lerskifferformationen

Grönstensformationen

Undre lerskifferformationen

Sandstensformationen

Substratum

Fig. 16. Lagerföljden i Dalslandsgruppen. Sammanställning av resultat från olika områden.
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Fig. 17. Schematisk framställning av Dalslandsgruppens utbredning. Efter Lundberg 1973 samt med komplettering från 
SGUs kartblad i områden utanför Lundbergs karta.
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3.2.9.2   Kvartsmonzodiorit, porfyrisk (Vingaporfyr)

På Vinga och omgivande öar i Göteborgs skärgård finns en grå, massformig, fint medelkornig, strökorns-
förande (porfyrisk), kvartsmonzodioritisk bergart, den s.k. Vingaporfyren (Årebäck & Pettersson, under 
arbete). Den antas vara en hybridbergart, dvs. en bergart som uppstått genom att två magmor blandats. 
Strökornen består av upp till 5 cm långa, rektangulära plagioklaskristaller. I bergarten förekommer rikligt 
med små basiska inneslutningar. Dessutom finns brottstycken av kvarts, metagråvacka och gnejsgranitoider. 
En datering av porfyren har gett en ålder på ca 950 miljoner år.

3.2.9.3   Norit, monzonorit

På Älgön och Brattön nordöst om Marstrand förekommer en noritisk bergart med anortositiska inneslut-
ningar av varierande storlek (Årebäck 1995). Båda leden har bildats ur en magma, som intruderade för  
ca 920 miljoner år sedan och som på sin väg upp assimilerade delar av omkringliggande jordskorpa.

3.2.9.4  Granit (Bohusgranit)

I den nordvästligaste delen av länet återfinns en röd till grå, massformig granit, den s.k. Bohusgraniten.  
Förekomsten utgör en del av ett större massiv, som sträcker sig från Lysekil och norrut till Fredrikstad i 
Norge. Graniten utgörs av en mot öster flackt stupande skivformad kropp (Lind 1982). Granitmagman 
har bildats genom partiell uppsmältning av äldre bergarter. Då magman intruderade, breccierade den omgi-
vande bergarter och innehåller rikligt med brottstycken av metagråvacka och gnejsgranitoider, framförallt 
i kantzonen. Dessutom är granitgångar vanliga runt massivet. Graniten är medelkornig och jämnkornig 
men porfyriska (strökornsförande) led förekommer. Den är förhållandevis rik på uran och torium. Halterna 
varierar, men ställvis är uranvärdena så höga, att radiumindex är större än 1. Graniten innehåller i regel sliror 
och gångar av aplit och pegmatit. En datering av graniten har gett en ålder på ca 920 miljoner år (Eliasson 
& Schöberg 1991).

3.2.9.5   Diabas

Yngre diabasgångar återfinns i Göteborgstrakten och i Dalsland (fig. 18). Gångarna stryker i västnordväst–
ostsydostlig riktning och är brantstående. Bredden varierar mellan en knapp meter och 200 m. Diabasen är 
grå till svart och finkornig till grovt medelkornig. Petrografiskt indelas de i olivingabbronoriter, olivindiaba-
ser och diabaser (Johansson 1997). En datering av en diabas på Hisingen i Göteborg har gett en ålder på  
ca 935 miljoner år.

Fig 18. Diabas. Ryggeskäret (6388600/ 
1266350). Foto Inger Lundqvist.
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3.3  Visingsögruppen

Längs Vätterns västra strand förekommer en mestadels gul och mycket kvartsrik sandsten som tillhör  
Visingsögruppen. Denna har sin största mäktighet i Vätternsänkan utanför länet där den också bitvis är 
kraftigt förkastad och ställvis lätt veckad. På Västgötasidan ligger den dock flackt pålagrad urberget och 
här finns också endast de lägsta delarna av den sandstensdominerade lagerföljden representerad.  Det finns 
ingen blottning beskriven inom länet. Utbredningen grundar sig dels på ett antal brunnsborrningsuppgifter  
(fig. 19), dels på topografiska överväganden kombinerat med blockfynd. 

Visingsögruppen är äldre än Västgötaslättens kambrosilurbergarter, vars äldsta delar är ca 545 miljoner 
år gamla. En preliminär radiometrisk datering av en skiffer från Visingsögruppens övre delar har resulterat 
i en ålder på ca 700 miljoner år.

Fig. 19. Sandstensförekomster (”Visingsösandsten”) 
längs Vätterns västra strand i bergborrade brunnar. 
Uppgifter från SGUs brunnsdataregister.
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3.4   Fanerozoikum (Kambrosilur)

3.4.1  Inledning

Under allra äldsta delen av kambrium steg havet in över en nästan helt plan landyta. Denna hade bildats 
genom omfattande vittring och erosion av berggrunden. Den på så sätt bildade plana ytan kallas för det 
subkambriska peneplanet. Havet steg successivt och olika miljöer som strandzoner och mera djupa havsmil-
jöer var förhärskande under olika tidpunkter i området under äldre paleozoikum (kambrium–silur). I dessa 
miljöer avsattes sand, lera och kalkslam som så småningom hårdnade till sandsten, skiffer och kalksten. De 
på så vis bildade paleozoiska bergarterna har sedan vittrat och eroderats genom årmiljonerna och är i dag till 
största del borta. Resterna av det tidigare sammanhängande täcket med paleozoiska bergarter finns främst 
bevarade i och i anslutning till platåbergen. Dessa har bildats genom att ett täcke av diabas (yngre perm i 
ålder) har stått emot erosion och därmed skyddat de underliggande lagren så att de har bevarats fram till våra 
dagar. Diabaserna trängde in i den kambrosiluriska lagerföljden på olika nivåer i de olika områdena. Detta 
fick till följd att olika delar av lagerföljden finns bevarade inom olika områden. I Billingen–Falbygdenom-
rådet och på Kinnekulle är kambriska till siluriska lager bevarade. På Halle- och Hunneberg däremot skär 
diabaserna igenom kambriska och ordoviciska bergarter, vilket medför att yngre ordoviciska och siluriska 
bergarter saknas. Platåbergen kan ha en höjd av upp till 250 m över det subkambriska peneplanet. De mer 
eller mindre isolerade förekomsterna av kambrosiluriska bergarter är bl.a. Billingen–Falbygdens platåberg, 
Halle- och Hunneberg, Kinnekulle och Lugnåsberget. Inom områden med paleozoiska bergarter är urbergs-
ytan i det närmaste plan eller lutar svagt åt norr. I figur 20 visas en generell bild av den kambrosiluriska 
lagerföljden i området och i figur 21 en berggrundsprofil genom Billingen.

Under ordovicisk tid dominerades de berggrundsbildande processerna i Västra Götalands län av två olika 
sedimentationsregimer. Den östra regimen domineras av mera karbonathaltiga bergarter och den västra av 
mera siltiga och leriga bergarter. Detta faktum avspeglas i den stratigrafiska uppbyggnaden av kalkstens-
sekvensen som innehåller flera lokala enheter samt en tydlig skillnad i utbildningen under samma tidsavsnitt 
på östra Billingen respektive på Kinnekulle (se Shaikh m.fl.1990).

3.4.2  Områdesbeskrivning

3.4.2.1  Halle- och Hunneberg

De basala delarna av Halle- och Hunneberg utgörs av kambrisk sandsten, indelad i Mickwitziasandstenen 
och den överliggande Lingulidsandstenen vilka tillsammans har en mäktighet av ca 25 m. Den mellan- och 
överkambriska alunskiffern, som överlagrar sandstenen, har en maximal mäktighet av ca 25 m där kalksten, 
s.k. orsten, utgör mellan 25–50 % av alunskifferlagrets volym. Alunskiffern täcks av Ceratopygelagren med 
en mäktighet av som mest 1,5 m och därpå av den uppemot 12 m mäktiga Tøyenskiffern som i sin tur 
överlagras av den metertjocka ordoviciska Latorpkalkstenen.

Diabastäcket, som utgör de översta delarna på Halle- och Hunneberg, är mäktigare än på Kinnekulle och 
i Billingen–Falbygden området och är i genomsnitt ca 65 m. Lokalt kan det ha en mäktighet av 90 m medan 
det är som tunnast vid Storeklev (ca 35 m). Diabasen skär lagerserien snett i förhållande till skiktningspla-
nen, vilket medför att diabasen vilar direkt på kambrisk sandsten i sydvästra delen av Halleberg. På Hun-
neberg vilar diabasen på alunskiffer vid Byklev och Tunhem samt på ordovicisk Tøyenskiffer vid Holsbrot-
ten, Mossebo och Storeklev. Det faktum att diabasen i vissa fall skär igenom och överlagrar alunskiffern har 
medfört att den senare är mera värmepåverkad här än i övriga delar av Västra Götalands län. Täktverksam-
heten hade en betydligt större omfattning på Hunneberg än på Halleberg.

3.4.2.2  Kinnekulle

De olika berggrundsenheternas utbredning framgår av figur 30. Borrprofilen från borrningen Norra Skagen 
i figur 22 visar delar av den ordoviciska och kambriska berggrundens mäktighet och sammansättning på 
Kinnekulle.
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Den ca 34 m mäktiga kambriska sandstenen överlagras av ca 20 m alunskiffer. Alunskiffern överlagras 
i sin tur av i huvudsak ljusa skiffrar med en mäktighet av dryga 10 m. På dessa följer den under- och  
mellanordoviciska ortoceratitkalkstenen med en sammanlagd mäktighet som kan uppgå till ca 70 m (se  
fig. 20, 23). Över ortoceratitkalkstenen följer en upp till 100 m mäktig skifferdominerad lagerföljd som 
avslutas i äldre silur. Diabastäcket, som överlagrar de undersiluriska skiffrarna, är begränsat till Kinnekulles 
norra del. Det täcker här endast ett mindre område vars yta uppskattas till ca 0,5 km2. Diabastäcket har en 
maximal tjocklek av ca 30 m.
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Fig. 20. Generell berggrundsprofil för den paleozoiska berggrunden i Västra Göta-
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3.4.2.3  Billingen–Falbygden

Kartan och tvärprofilen i figur 21 visar kambrosilurbergarternas utbredning och utbildning i Billingen– 
Falbygdenområdet. Kambrosilurområdet begränsas i väster av en förkastning som löper från Gökhems kyrka 
i sydsydväst mot Mariestad i nordnordöst. Området väster om förkastningen är upphöjt och de kambro- 
siluriska bergarterna är borteroderade. Kambrosilurområdets östgräns är däremot en ren erosionsgräns. 
Längs Billingens sydöstsida genom Skultorp, Stenstorp och Åsele väster om Planta-, Varvs- och Gerums-
berget löper en förkastning. Berggrunden är nedsänkt i storleksordningen 10–20 m öster om densamma. På 
toppen av platåbergen finns stundtals ett ganska omfattande diabastäcke som skyddat de mera lätteroderade 
kambrosiluriska bergarterna mot erosion.

Den nästan 40 m mäktiga kambriska sandstenen överlagras i området av ca 20 m alunskiffer. Alunskif-
ferns indelning på Billingen framgår av figur 24. Alunskiffern överlagras av ett ca 1 m mäktigt lager med 
ljusare skiffrar och kalkstenar. På dessa följer den upp till 60 m mäktiga under- och mellanordoviciska orto-
ceratitkalkstenen (se fig. 20). Över ortoceratitkalkstenen följer en upp till 35 m mäktig, skifferdominerad 
lagerföljd som avslutas i äldre silur. Diabastäcket, som överlagrar de undersiluriska skiffrarna, har sin största 
utbredning på Billingen där det har en mäktighet på uppemot 45 m.

3.4.2.4  Lugnås

På Lugnåsbergets norra del överlagrar underkambrisk sandsten (Mickwitzia- och  Lingulidsandsten) vittrad 
gnejs. Gnejsen har brutits för kvarnstenstillverkning i bl.a. underjordiska gruvor. I taket på dessa gruvgångar 
kan man än i dag se olika typer av sedimentära strukturer samt spårfossil i den basala delen av Mickwitzia-
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sandstenen. På södra delen av Lugnåsberget löper enligt Lundquist m.fl. (1931) en förkastning i öst–västlig 
riktning vilket fått till följd att berggrunden är nedsänkt söder om förkastningen där alunskiffer finns beva-
rad.

3.5    Permisk diabas, rombporfyr, ultramafit

Under perm bildades de lagergångar, som nu utgör de övre delarna på Västergötlands platåberg. På grund 
av att diabasen är relativt motståndskraftig mot vittring, har den skyddat de underliggande kambrosiluriska 
lagren. Diabasen är finkornig, grå till svart och den har något olika sammansättning på de olika bergen. Dia-
basen på Halle- och Hunneberg innehåller något kvarts men saknar olivin, medan diabasen på Kinnekulle 
och Billingen innehåller olivin men inte kvarts. Mäktigheten varierar mellan 30 och 100 m. En datering på 
diabasen har gett en ålder på 280 miljoner år.

Längs kusten i Bohuslän finns ett flertal gångar (Asklund 1947, Samuelsson 1971), som är ungefär likåld-
riga med diabasen på Västgötabergen. De anses höra samman med Oslofältets magmatiska och vulkaniska 
aktivitet under permokarbonisk tid. De har också intruderat i Bohusgraniten. Gångarna stryker i nordnord-
väst–sydsydostlig till nord–sydlig riktning, de är för det mesta brantstående och som bredast ca 50 m. Gång-
arna består av rombporfyr, diabas, diabasporfyrit och ultramafit. Bergartens grundmassa är finkornig och för 
det mesta gråsvart med brunsvarta eller ljust grå strökorn bestående av rombiska plagioklaskristaller. Ungefär 
30 till 40 % av bergartens volym består av strökorn. Diabasgångarna är smalare än rombporfyrgångarna. 
Bergarten är tät till finkornig och svart. De kan ibland innehålla lite större plagioklaskorn. De ultramafiska 
gångarna är få till antalet och består av sällsynta bergarter såsom augitporfyr, limburgit och pikrit.

4. MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER

4.1 Malmer

4.1.1 Allmänt

Metaller och mineral förekommer i allmänhet spridda i jordskorpan i så låga koncentrationer och i sådan 
form att ett utnyttjande är ekonomiskt omöjligt. Under vissa geologiska förutsättningar uppträder dock så 
rika koncentrationer av metalliska mineral att de kan utvinnas med ekonomisk lönsamhet. Då talar man om 
malmer. Detta är således ett begrepp som i högsta grad är avhängigt av priser, arbetskostnader, utbud och 
efterfrågan m.m.

Inom Västra Götalands län pågår f.n. ingen malmbrytning. Den senaste gruvbrytningen i länet ägde rum 
vid Ranstad där uranmalm utvanns ur alunskiffern mellan åren 1965 och 1969. Vid Bölets och Kesebols 
mangangruvor utvanns malm under andra världskriget, 1942–1945. Dessförinnan hade, som framgår av 
denna rapport, många järn-, mangan- och kopparmalmsgruvor m.fl. bearbetats i länet, framför allt under 
1700- och 1800-talen men även i början av 1900-talet.

De största kända, outnyttjade malmmineraliseringarna i länet är förekomsten Dingelvik, där 21 miljoner 
ton koppar- och silvermineralisering med 0,83 % Cu och 24 ppm Ag påvisats samt uranförekomsten i Ran-
stad där genom borrning ett cirka 3,5 m mäktigt alunskifferlager med 300–350 ppm U påvisats inom ett 
flera km2 stort område.

I samband med den nu genomförda inventeringen har intressanta malmhalter, som tidigare inte varit 
kända, kunnat konstateras t.ex. nordöst om Bölets mangangruvor, vid Bölet 1 där 5 % Cu och 1,4 ppm Au 
konstaterats i kalkrik skiffer i en nyframkommen häll. Vid Rågstad, där analysprov visar 2,74 % Zn, 2,75 % 
Pb och 43 ppm Ag, kan zinkmineraliseringen följas på en sträcka av ca 100 m. 

Den nu genomförda inventeringen i Västra Götalands län har haft ambitionen att i fält besöka de kända 
malmmineraliseringarna, dokumentera deras rätta lägen, som regel med hjälp av GPS-teknik, markera före-
komsterna på moderna kartor samt komplettera informationen med en översiktlig geologisk beskrivning. 
Ändå har några små förekomster inte återfunnits i fält. Exempel på sådana är några manganmalmsskärp-
ningar väster om Galmen, i Dalsland, omnämnda i hembygdsboken om Ånimmen.
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4.1.2  Bly

Blyglans, Pb5, är det enda viktiga mineralet av betydelse för framställning av blymetall. Inom Västra Göta-
lands län påträffas blyglans tillsammans med andra sulfidmineral i kvartsgångar på åtminstone 20 platser i 
Dalsland. Flera av förekomsterna har varit föremål för brytning under främst 1700- och 1800-talen och den 
största torde vara Vassviksgruvan. Alla mineraliseringarna är dock små och saknar idag ekonomisk betydelse. 
Nedan redovisas ett antal förekomster där blyglans ansetts vara det för mineraliseringen ifråga viktigaste 
mineralet. Vidare har blyglans påträffats i de kopparmineraliseringar som listats i tabell 1.

Tabell 1. Kopparmineraliseringar innehållande bl.a. blyglans.

Förekomst Kartblad

Björby 09C 7d
Hafsåsen 09C 9b
Hoppets gruva 09C 5c
Hult 09C 7d
Knollegruvan 09C 5c
Linderud 09C 3b
Salebolgruvan 09C 6b
Vassviksgruvan 09C 5c
Vägskälsgruvorna 09C 8c
Västra Korsbyn 09C 7b
Elofsgruvan 09C 6c
Gottes Hülfe in der Not 09C 6c
Stora Kilane 09C 6b
Tottens gruvor 09C 5b
Äskekärr 09C 5c

(2) RIMTJÄRN Kartblad 10B Årjäng 4f
Bly (molybden) RN-koordinat 6571025/1279250

Ungefär 250 m nordväst om Rimtjärnen finns på bergets östra sida en större skärpning, ca 25 m lång och 
5–10 m bred, samt ett vattenfyllt schakt. Bergarten är en gråvit gnejs vars huvudstrykning är N30°V och 
stupning ca 45° mot öster. I gnejsen finns sliror och körtlar av kvarts samt upp till 1 m breda kvartsgångar, 
vilka innehåller små blyglanskörtlar och spår av molybdenglans. Brytningen har skett genom tillmakning.

(5) INGERUD Kartblad 10B Årjäng 3e
Bly (koppar) RN-koordinat 6567015/1270700

Ingeruds sulfidmineralförekomst är belägen 250 m sydsydväst om den sydvästligaste viken i Gravdalssjön. 
Förekomsten är knuten till en i nord–syd strykande och brant mot väster stupande, ca 2 m bred kvartsgång. 
Gången slår igenom en grå ådergnejs tillhörande Stora Le–Marstrandgruppen. I gången finns två vatten-
fyllda skärpningar, den norra är 6 m lång och 2 m bred, medan den södra är 10 m lång och 2–3 m bred.  
I båda skärpningarna förekommer blyglans, kopparkis, magnetkis och svavelkis i små mängder. 

(6) RÖRVIKSKASEN Kartblad 10B Årjäng 2e
Bly (koppar) RN-koordinat 6561350/1271250

Ungefär 225 m sydväst om gården Gullnäs vid Rörviken finns ett mindre brott, som är ca 15 m långt 
och med en bredd varierande mellan 1 och 2 m. I varpen ses blyglans och spår av kopparkis. Bundna till  
1–2 dm breda kvarts–fältspatgångar i en grå ådergnejs med strykning N50–60°V och brant stupning upp-
träder blyglans samt något kopparkis.

(65) GRUVMON Kartblad 09B Dals-Ed 9d
Bly RN-koordinat 6545400/1268850

Vid Gruvmon finns två gamla skärpningar i muskovitrik ådergnejs tillhörande Stora Le–Marstrandgruppen. 
Gnejsen stryker i nord–syd och stupar brant mot öster. Den större skärpningen är 12 m lång och 2–4 m bred 
samt vattenfylld medan den mindre, igenrasade, är 5 m lång och 2 m bred. I varphögarna finns block med 
tunna kvartsgångar, som i accessoriska mängder innehåller blyglans. 
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(99)  SLÄDEKÄRR Kartblad 09C Mellerud 7d
Bly (koppar, silver) RN-koordinat 6538400/1317650

Inom Slädekärrområdet finns de rikaste sulfidmineraliserade gångarna i Dalsland. Slädekärrsgruvan har bru-
tits på en drygt 1 m mäktig kvartsgång, som stryker i öst–väst och stupar brant mot norr. Kvartsgången  
genomsätter en rödaktig, finkornig gnejs. Tre skilda sänken, det djupaste ca 29 m, har öppnats i ”malm-
gången”, som i öster löper ut under Vänern  (Tegengren 1924).

Kvartsgången innehåller förutom kvarts, kalcit och baryt även blyglans, kopparkis, bornit, kopparglans 
och freibergit. Vid SGUs prospektering i området 1979 togs prov från varphögarna, varefter analysresultaten 
från tre prover gav medelvärdet 6,30 % Pb, 2,86 % Cu, 667 ppm Ag och 0,4 ppm Au. År 1980 sänkte SGU 
fyra diamantborrhål med sammanlagt 330 borrmeter under kvartsgången och dess förlängningar. Därvid 
påvisades i ett borrhål en 1,18 m lång sektion innehållande 205 ppm Ag. Koppar- och blyhalterna i borr-
hålen var däremot endast någon tiondels procent.

(165) BJÖRKÖN Kartblad 09C Mellerud 4b
Bly (koppar) RN-koordinat 6523300/1307200

På västsidan av Björköns nordvästra udde, ca 5 m från stranden, mitt emot Hjärteruds gård, finns en gam-
mal skärpning i en kvartsgång. Denna stryker i nord–syd, konformt med omgivande skiffer och kalkstens-
horisont tillhörande Dalslandsgruppens bergarter. Skärpningen är 10 m lång, 2 m bred och ca 1 m djup.  
I kvartsen finns, mycket glest, vackra blyglansaggregat, ställvis upp till 5 cm3 stora. Äldre beskrivningar 
anger att blyglansen är silverhaltig. I anslutning till blyglansen innehåller kvartsen även finkornig, insprängd  
kopparkis. 

Ca 50 m norr om skärpningen finns vid stranden i samma kvartsgångs förlängning inte bara druser av 
kopparkis och svavelkis utan även malakit. Såväl kvartsgången som den omgivande skiffern stupar ca 60° 
mot öster. I kvartsen finns klumpar av kalcit och baryt. Gången kan följas mot söder till Kiddön, där den 
även innehåller klumpar av järnglans.

(167) INGRIDBYN Kartblad 09C Mellerud 4a
Bly (svavelkis) RN-koordinat 6522150/1304400

Ingridbyns blyglans- och svavelkismineralisering kan följas från stranden av Nygårdsviken i sjön Nären 
och ca 50 m mot östsydöst. Mineraliseringen är knuten till upp till 5 m breda kvartsgångar vilka stryker 
i västnordvästlig riktning och genomslår kvartsitsandsten. Närmast kvartsgångarna förekommer tunna klo-
ritskifferskölar. Sulfidmineraliseringen består av rika svavelkisdruser i kvartsen samt något blyglans. Redan 
1845 (Tegengren 1924) anlades i kvartsgångarna ett antal skärpningar som dock inte resulterade i fortsatta 
brytningsarbeten.

4.1.3  Guld

Guld i nämnvärda halter är känt från endast några platser i länet. Förekomsterna Långvattnet och Gruv-
åsen beskrivs i det följande. Vidstående tabell visar guldförande förekomster beskrivna under avsnittet  
4.1.5 Koppar.

Tabell 2. Kopparmineraliseringar innehållande bl.a. guld.

Förekomst Kartblad

Stora Strand (81) 09C, 7c
Kingebolsgruvorna (104) 09C, 7c
Vingnäs 2 (108) 09C, 7b
Ånimskogs gruva (115) 09C, 7c
Havsmon (184) 09E, 1e
Stalpet (187) 09E, 1f
Bölet 1 (215) 08E, 9f
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(66) LÅNGVATTNET Kartblad 09C Mellerud 9a
Guld (uran, volfram, tellur, järn) RN-koordinat 6545200/1301500

Långvattnetgruvan, i äldre litteratur även kallad Åsnebogruvan (Tegengren 1924), har i äldre tider bearbetats 
för utvinning av järnmalm (hematit). Två gruvhål med 10 m resp. 3 m diameter utgör själva hematitföre-
komsterna som ligger i en kvartsitisk sandsten tillhörande Dalslandsgruppens lägre stratigrafiska nivåer.

I samband med SGUs uranprospektering 1969–70 upptäcktes uranhaltiga (pechblände) sprickor i hema-
titmineralisering.

Under åren 1980–1981 genomförde SGU undersökningar av ädelmetallgångar i Dalsland och södra 
Värmland och i samband med detta upptäcktes att de båda skärpningarna förutom hematit även innehåller 
guld, volfram och tellur. Ett prov från varphögarna taget år 1980 visade 28 ppm Au, 0,32 % W samt 2,7 % 
Te och 4,0 % U.

Tre korta kärnborrhål som sänktes 1980 mellan och i omedelbar närhet av skärpningarna, påvisade en-
dast en 2 m bred hematitbrecciezon med förhöjd volframhalt (0,1 % W). Såväl hematit- som uran- och 
ädelmetallmineraliseringen har alltså mycket ringa utbredning, varför förekomsten saknar ekonomisk bety-
delse.

(75) GRUVÅSEN Kartblad 09B Dals-Ed 8e
Guld (svavel) RN-koordinat 6543340/1270875

Vid Gruvåsen har ett lodrätt schakt om 2,5 m diameter och 15 m djup brutits i sulfidförande kvartskörtlar i 
Stora Le–Marstrandgruppenss ådergnejs, som här stryker i N 20° V med vertikal stupning. Det enda malm-
mineral, som kunde iakttas i varphögen vid besök 1984, var svavelkis.

Enligt uppgift från ortsbefolkningen skall schaktsänkningen ha utförts i början av 1900-talet av en hem-
vändande Amerikaemigrant. Denne torde ha utfört schaktsänkningen i avsikt att utvinna guld.

4.1.4  Järn

De två viktigaste järnmalmsmineralen är magnetit, Fe3O4 och hematit, Fe2O3. I Västra Götalands län är 
hematit det vanligast förekommande, i regel tillsammans med manganmineral i gångformade mineralise-
ringar. Av de ca 20 kända små järnmalmsförekomsterna har de flesta bearbetats under främst 1700- och 
1800-talen. Idag saknar de helt ekonomisk betydelse.

Västeuropas återuppbyggnad efter andra världskriget, i kombination med nya undersökningsmetoder, 
medförde ett förnyat intresse för järnmalmsprospektering. Ett antal nyupptäckta mineraliseringar blev i bör-
jan på 1950-talet föremål för inmutning, mätningar och i vissa fall provtagning med åtföljande analysering. 
Resultaten var dock inte tillräckligt bra för att motivera ytterligare prospekteringsinsatser.

Ett antal förekomster beskrivs i det efterföljande medan information om de uppslag som finns redovisade 
i tabell 3 beskrivs under respektive avsnitt.

Tabell 3. Andra mineraliseringar som innehåller bl.a. järn.

Förekomst Kartblad Avsnitt
Adolfsgruvan 09C 6c 4.1.6 Mangan
Amnerud 09C 8c 4.1.6 Mangan
Kesebol 09C 8c 4.1.6 Mangan
Långvattnet 09C 9a 4.1.3 Guld
Rolfsbyfältet 09C 7d 4.1.6 Mangan
Solliden 07C 8h 4.1.12 Volfram
Vikensfältet 09C 5c 4.1.6 Mangan 

(10) SÅGTJÄRN Kartblad 10C Åmål 1c
Järn RN-koordinat 6558100/1310030

Väster om Sågtjärnens norra del finns hematit i upp till några centimeter breda sprickor i en något förgnejsad 
granitisk bergart, som stryker i N50–60°V. Sprickorna uppträder glest och förekomsten omtalas av bl.a. 
Tegengren (1924), men tecken på någon brytningsverksamhet kunde ej upptäckas vid ett fältbesök 1984.
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(16) KETTILSBO Kartblad 10C Åmål 1a
Järn RN-koordinat 6557000/1304725

Väster om mossen vid Kettilsbo finns hällar av grå ådergnejs som innehåller hematit i körtlar och sprickfyll-
nader. Körtlarna är 1 dm som störst och sprickfyllnaderna endast några millimeter breda.

(34) ORSHÖJDEN Kartblad 10B Årjäng 0d
Järn RN-koordinat 6552550/1267500

Cirka 400 m nordväst om Orshöjdens triangelpunkt skall det enligt uppgift finnas en gammal järnmalms-
skärpning. Den grå sedimentgnejsen tillhörande Stora Le–Marstrandsgruppen skall innehålla magnetit. 

(38) TRESTICKLAN Kartblad 10B Årjäng 0d
Järn RN-koordinat 6551050/1269050
Strax öster om stranden av sjön Stora Tresticklan skall det finnas en skärpning på magnetit, De Geer (1902) 
i Stora Le–Marstrandgruppens grå gnejs som dock inte återfunnits. 

(56) SKÅPNÄSBERGET Kartblad 09B Dals-Ed 9j
Järn RN-koordinat 6546100/1297500

I berget norr om Ösan, 150 m öster om högsta toppen, har en liten skärpning öppnats på järnglans i en 
vulkanisk bergart. Mineralet återfinns dock bara i ringa mängd i varphögarna.

(111) BRÄCKA  Kartblad 09C Mellerud 7c
Järn (mangan) RN-koordinat 6536250/1312700

Bräcka eller Byns järnmalmsskärpning är 10 x 2 m stor med 1 m djup. Hematit- och manganitsliror på upp 
till 3 cm bredd förekommer i kvartsbreccierad, röd gnejs. 

Vid koordinat 6536200/1312725 finns tre små provsprängningar i samma typ av tunna hematit- och  
manganoxidrika sliror i röd, finkornig gnejs.

Den lilla skärpning som finns vid koordinat 6536130/1312650 är möjligen Härskogs mangangruva, som 
omnämns av Sockenbokskommittén (1996).

(118) HULTS GRUVA Kartblad 09C Mellerud 6c
Järn (mangan) RN-koordinat 6534750/1314350

Hults gruva, belägen strax öster om järnvägen, är enligt uppgift av Sockenbokskommittén (1996) 11 x 2 
m stor och 2 m djup samt upptagen på järn- och manganoxidmineral i sur metavulkanit. Hematit är det  
huvudsakliga malmmineralet. 

(122) KERSTINSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 6c
Järn (koppar)  RN-koordinat 6533135/1311450

Kerstinsgruvan som ligger ca 100 m öster om Ånimmens strand är 18 m lång, 2 m bred och ca 2 m djup 
samt fylld med skrot. Mineraliseringen utgörs av magnetit, något magnetkis samt i accessoriska mängder 
kopparkis knutna till kalkskarn och kalcitkörtlar i en kvartsgång med upp till 2 dm bredd. Gången stryker i 
nordöstlig riktning medan stupningen är vertikal. I de skarnrika partierna påträffas ymnigt med epidot.

(127) HEMMINGSBOLSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 6c
Järn (mangan) RN-koordinat 6532200/1313850

Hemmingsbolsgruvan är ca 8 x 2 m stor och enligt uppgift 3 m djup, Sockenbokskommittén (1996). Den 
är upptagen på järn- och manganoxidmineral, huvudsakligen hematit och magnetit, i sur metavulkanit.
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(155) GLYCKSJÖN Kartblad 09C Mellerud 5a
Järn RN-koordinat 6528500/1304100

Glycksjöns järnmalmsförekomst ligger i en nord–sydlig svaghetszon i Dalslandsgruppens kvartsit. Minerali-
seringen, vars bredd varierar mellan 2 och 5 dm har brutits på åtminstone tre ställen. Den sydligaste skärp-
ningen utgörs av en sned ort mot norr ca 5 m in i berget. Den nordligaste skärpningen mäter 3 x 3 m i dagen 
och har ett djup om 2–3 m. I den senare har den största kvantiteten ”hematitmalm” uttagits. 

(164) BORGERUD Kartblad 09C Mellerud 4b
Järn RN-koordinat 6523800/1305900
Vid gården Borgerud, finns en järnglansskärpning (hematit), som sannolikt är den i SGUs serie Aa 37 om-
nämnda ”skärpningen N om Backen i Skållerud”. Skärpningen mäter ca 3 x 3 m, är högst 2 m djup och vat-
tenfylld. Dess rundade kanter tyder på att tillmakningsmetoden använts då skärpningen upptogs. I samband 
med mineraliseringen uppträder dels mörka, gröna skarnmineral, dels kvarts i en röd kvartsit tillhörande 
Dalslandsgruppen. 

(182) HÄSTETRUTEN Kartblad 09B Dals-Ed 1h
Järn RN-koordinat 6508300/1287450

Hästetrutens järnmalmsskärpning lär enligt äldre bergmästarrelationer ha brutits redan i början av 1700- 
talet, Karlsson & Wahlqvist (1870). Skärpningen mäter ca 8 x 5 m i dagen och är vattenfylld. Enligt äldre 
uppgifter är dess djup ca 10 m, vilket verifieras av de relativt stora varphögarna vid skärpningen. Den mine-
raliserade linsens bredd är i dagen 1,5–2 m och det dominerande malmmineralet är finkornig hematit även 
om grövre kristaller ställvis förekommer. Tillsammans med hematiten finns skarnmineralen klorit och epidot 
jämte kvarts i klumpar.

Omgivande bergart är en medelkornig, röd s.k. Kroppefjällsgnejs, som liksom den mineraliserade linsen 
stryker i ungefär nord–syd och stupar flackt mot väster (20–30°). 

(183) TRANEBERG Kartblad 09C Mellerud 1i
Järn RN-koordinat 6507500/1343900

Vid Traneberg finns en numera igenfylld skärpning. Enligt uppgift har den varit 12,5 m djup och haft en 
halvcirkelformad öppning på ca 3 m. Mineraliseringen utgörs av titanhaltig järnmalm, som uppträder i en 
gabbroartad grönsten vars huvudmineral är monoklin pyroxen, hornblände och biotit. Kornstorleken varie-
rar från grov till mer finkorniga partier. Hela den cirkelformade kullen, med en diameter av ca 15 m och en 
höjd av högst 4 m, är impregnerad av magnetit. Halten titan skall enligt ett analysresultat vara 9 %. 

(191) JÄRNGRUVAN Kartblad 09E Askersund 0e
Järn RN-koordinat 6503500/1420300

Cirka 200 meter nordväst om torpet Järngruvan finns en 4 x 4 m stor, vattenfylld och uppskattningsvis  
3 m djup skärpning, upptagen på magnetit- och hematitmineralisering i sliror och drusfyllnader av kvarts, 
epidot och kalcit. Omgivande bergart är kvartsrik gnejs med mörka band av förskiffrad, basisk metavulkanit 
(Westergård m.fl. 1926).

(308) RANSBERG  Kartblad 08E Hjo 6b
Järn (vanadin, titan) RN-koordinat 6483300/1409350

Ransbergs järnmalmsgruva är belägen i östra höjdsluttningen på en udden i sjön Örlen strax norr om sam-
hället Ransberg (Westergård m.fl.1926). Gruvan är upptagen i en hyperitdiabasgång och bröts mellan åren 
1703–1727 för utvinning av järnmalm. Malmmineraliseringen består av relativt fattig titanomagnetit och 
något magnetkis i grovkornig, olivinrik hyperitdiabas. Gruvhålet har måtten 12 x 8 m med ca 15 m djup. 
En analys utförd 1999 av ett stuffprov från gruvhålet visar 16,1 % Fe, 1,6 % Ti, 0,06 % V, 0,31 % P och 
0,18 % Mn. 
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(545) JÄRNBERGET Kartblad 07D Ulricehamn 5h
Järn RN-koordinat 6428350/1389400

År 1956 inmutade Stora Kopparberg AB en fyndighet som benämndes Järnberget. Den är belägen ca  
2,7 km östsydöst om Gravsjön alldeles söder om Hornamossen. Fyndigheten utgörs av en topografiskt 
mycket markerad rygg i vars nordände provtagning skett på tre platser. Brotten finns på norra, västra och 
sydöstra sidan av ryggens norra del. I det norra och västra brotten har ca 50 m3 berg sprängts ut ur vardera av 
de två halvcirkelformade brotten medan mängden i det sydöstra brottet  uppskattas till 15 m3. Bergarten är 
en mörkgrön diabas, fint impregnerad av magnetit. Impregnationen förefaller homogen utan rikare koncen-
trationer. Resultaten av de analyser som genomförts motiverade tydligen inga ytterligare brytningsinsatser 
och ett knackprov, som analyserades sommaren 1999 innehåller bl.a. 16,8 % Fe och 414 ppm Ni.

Omgivande bergart är en porfyrisk granit med cm-stora fältspatögon. I närheten av diabasen är graniten 
pressad och uppvisar en svag förskiffring varvid biotiten lagt sig i skikt och smiter runt fältspatögonen.

4.1.5  Koppar

De ekonomiskt viktigaste kopparmineralen är kopparkis CuFeS2, bornit Cu5FeS4 och kopparglans Cu2S och 
alla tre påträffas inom länet, främst i Dalslandsgruppens bottenbildningar. Kopparmalmsbrytning startade 
tidigt i länet och ett av de tidigaste exemplen är Björby koppargruva som började bearbetas 1656. Under 
1980- och 1990-talen genomfördes prospekteringsinsatser på de potentiella malmförekomsterna vid Ding-
elvik, Henneviken och Asslebyn. Någon brytning kom dock inte till stånd. Nedan beskrivs de kopparmine-
raliseringar som f.n. är kända i länet, medan de i tabell 4 upptagna är översiktlig beskrivna inom respektive 
kapitel.

Tabell 4. Kopparmineraliseringar i Västra Götalands län av mindre betydelse.

Förekomst Kartblad Avsnitt 

Björkön 09C 4b 4.1.2 Bly
Gällsbyn 10B 1h 4.2.13.5 Täljsten
Ingerud 10B 3e 4.1.2 Bly
Kesebol 09C 8c 4.1.6 Mangan
Rörvikskasen 10B 2e 4.1.2 Bly
Slädekärr 09C 7d 4.1.2 Bly

(9) LIDTJÄRN Kartblad 10B Årjäng1h
Koppar (nickel) RN-koordinat 6559450/1285825

Omkring 300 m väster om Lidtjärnens utflöde åt söder finns en liten ytlig skärpning i en mörkt grågrön, 
ultramafisk bergart, som är impregnerad av svagt nickelhaltig magnetkis, svavelkis och något kopparkis. 
Ultramafiten är ställvis omvandlad till täljsten. Sidostenen består av grå gnejs, som stryker N60°Ö.

(13) VÅRDALSTJÄRNET 1 Kartblad 10B Årjäng 1g
Koppar (nickel) RN-koordinat 6557300/1283975

Ungefär 200 m väster om Vårdalstjärnet finns en gammal skärpning upptagen i en liten ultramafisk djup-
bergartskropp, som omges av en grå ådergnejs. Skärpningen mäter 9 x 5 m i dagytan och är vattenfylld. 
Ultramafiten innehåller något kopparkis och nickelhaltig magnetkis.

(14) MEGSJÖN Kartblad 10B Årjäng1h
Koppar (nickel) RN-koordinat 6557250/1288550

Omkring 250 m sydsydväst om Megsjöns södra spets finns en vattenfylld skärpning 12 x 3 m stor. I en 
hornbländerik, grågrön, mafisk bergart finns en svag impregnation av kopparkis, magnetkis och något sva-
velkis. Magnetkisen är svagt nickelhaltig. Sidosten är en mörkgrå ådergnejs, som stryker N25°Ö och stupar 
flackt mot väster. Skärpningen stryker i samma riktning som gnejsen. Varphögarna är relativt stora, vilket 
tyder på att skärpningen är ganska djup.
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(15) VÅRDALSTJÄRNET 2 Kartblad 10B Årjäng 1g
Koppar (nickel) RN-koordinat 6557150/1283600

Ca 600 m västsydväst om Vårdalstjärnet är en skärpning upptagen på kopparkis och nickelhaltig magnetkis 
i en glimmerrik mafisk djupbergart. Skärpningen mäter 23 x 5 m i dagen och är vattenfylld. Den mafiska, 
glimmerrika kroppen omgärdas av grå gnejs, som stryker N 20–30°Ö och stupar 60–70° mot väster. Mine-
raliseringen i form av en finkornig impregnation av magnet- och kopparkis påträffas även i gnejsen.

I början av 1970-talet undersökte Boliden AB Vårdalstjärnetområdet med avseende på nickel.

(17) STRAND Kartblad 10C Åmål 1b
Koppar RN-koordinat 6556950/1307250

Kopparförekomsten i Strand består av två skärpningar, en nordlig 4 m lång och 2 m bred och en sydlig  
6 m lång och 2 m bred. Båda är ca 1,5 m djupa men igenrasade och fyllda med sten och bråte. Dock kan 
man se kopparglans och malakit, som huvudsakligen sitter i en ca 2 dm bred kvartsgång. Sidostenen är en 
småveckad lerskiffer som stryker N20°Ö, stupar brant mot öster och tillhör Dalslandsgruppen.

(19) KUVETJÄRNET Kartblad 10B Årjäng 1g
Koppar (nickel) RN-koordinat 6556525/1284025

Omkring 450 m västsydväst om Kuvetjärnets västra spets finns två skärpningar. Den mindre är 5 x 2 m och 
ca 2 m djup, den större 18 m lång, med en varierande bredd mellan 3 och 7 m samt vattenfylld. Skärpning-
arna är upptagna på en grågrön ultramafit som ställvis innehåller god impregnation av nickelhaltig magnet-
kis, kopparkis och svavelkis. Boliden Mineral AB undersökte förekomsten i början av 1970-talet varvid en 
drygt 4 000 m2 stor area provtogs. Inom denna har en genomsnittlig halt av 0,43 % Ni  och 0,20 % Cu 
redovisats. Sidoberget består av grå gnejs, som stryker i öst–väst och stupar brant mot söder.

(46) KNYTTKÄRR 1 Kartblad 09C Mellerud 9e
Koppar (silver) RN-koordinat 6548800/1320650

Knyttkärr soldatstom består av tre små, grunda skärpningar strax norr om riksväg 45, den sydligaste vid 
norra vägkanten. Mineraliseringen i denna utgörs av en kopparkisimpregnation som tillsammans med lite 
kopparglans och svavelkis påträffas i en kvartsit vilken växellagrar med kloritskiffer. Här och var genomslås 
bergarten av kvartsgångar.

I den nordligaste skärpningen finns en ca 2 dm bred horisont med vacker kopparkisimpregnation medan 
mineraliseringen i den mellersta skärpningen utgörs av kvartsgångar innehållande upp till mm-tjocka sprick-
fyllnader med gediget silver.

(52) HAFSÅSEN  Kartblad 09C Mellerud 9b
Koppar (bly, silver, molybden) RN-koordinat 6548200/1308350

Hafsåsens koppar-, silver-, blyfyndighet ligger öster om Knarrbysjön och består av ett antal kvartsgångar i 
Dalslandsgruppens kalklerskiffer. Den mäktigaste kvartsgången, som stryker N20–30°Ö, stupar brant mot 
väster och har en bredd varierande mellan 1 och 3 m. Mineraliseringen utgörs av fläckar och klumpar av 
kopparkis, vacker bornit och finkornig blyglans liksom accessoriskt förekommande molybdenglans samt 
baryt. Fyndighet började bearbetas omkring 1775 av Dahls Bergssocietet och är 10 m lång, 3 m bred och ca 
3 m djup. Ca 100 m nordnordöst om Hafsåsgruvan har en liten ort drivits in i den nästan vertikala bergväg-
gen.

Sannolikt är det samma kvartsgång som från Hafsåsen med avbrott kan följas ca 800 m mot nordnordöst 
till koordinat 6548900/1308700. I en skogsbilvägskärning finns här nära kontakten mot urbergsgraniten 
den fortfarande 3 m breda kvartsgången innehållande malakit, vacker bornit och kopparkis.
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(53) FÅREKASEN Kartblad 09C Mellerud 9e
Koppar  RN-koordinat 6548050/1321025

Fårekasens skärpning är upptagen på svag kopparkismineralisering i röd fältspatporfyr. Skärpningen mäter 
5 x 3m i dagen medan djupet är 1,5 m.

I varpen kan en svag kopparkis- och malakitmineralisering observeras. I den nya vägbanken vid järnvägs-
viadukten, ca 250 m norr om skärpningen, syns stora block av ovannämnda bergart med vacker kopparkis. 
Dessa block torde komma från vägskärningen i närheten av skärpningen.

(54) KNYTTKÄRR 2 Kartblad 09C Mellerud 9e
Koppar RN-koordinat 6547700/1321720

Mineraliseringen Knyttkärr består av små skärpningar i en intermediär, epidotskarnig porfyrslira i rödgrå 
gnejs. Skärpningarna mäter 2 x 2 m vardera i dagen och är 1 m respektive 1,5 m djupa. I den södra skärp-
ningen syns spår av malakit som sprickfyllnader i den mycket täta bergarten. Den norra skärpningen saknar 
malmmineral. Enligt ortsbefolkningen skall skärpningarna ha upptagits av en herr Sahlin i början av 1910- 
talet.

(57) BREDVIK Kartblad 09C Mellerud 9e
Koppar RN-koordinat 6546030/1321000

Två skärpningar vid Bredvik, 5 x 2 x 2 m resp. 5 x 1 x 1 m stora är upptagna i en vulkanitslira i röd gnejs-
granit. I den större skärpningen syns en ca 0,5 m mäktig kvartsgång som stryker i nord–syd. I kvartsen finns  
förutom kalcit i sliror även kopparkis och malakit samt accessoriskt kopparglans. Mineraliseringen är dock 
svag och skärpningarna härrör enligt muntliga uppgifter av ortsbefolkningen från början av 1900-talet.

(58) HANSEBOTJÄRNET Kartblad 09C Mellerud 9a
Koppar (silver) RN-koordinat 6545800/1300700

Den mineraliserade zonen kan följas från tjärnen ca 600 m mot sydväst och ca 200 m mot nordöst. Malm-
mineralen, som utgörs av kopparkis, bornit, malakit och pyrit, finns huvudsakligen i en lerig sandsten, till-
hörande Dalslandsgruppen just i övergången mellan kvartsitsandsten och lerskiffer.

SGU sänkte år 1970 två diamantborrhål, som båda skär genom mineraliseringen. De bästa borrhåls-
sektionerna innehåller 0,43 % Cu och 10 ppm Ag på en längd av 1,7 m samt 0,55 % Cu och 20 ppm Ag 
på 2,2 m längd.

(59) SÖRGÅRDEN 1 Kartblad 09C Mellerud 9a
Koppar (silver) RN-koordinat 6545800/1303450

Sörgårdens kopparförekomst tillhör Dalslandsgruppens stratabundna mineraliseringar. Området har under-
sökts av SGU år 1970 och av NSG/SGAB åren 1983–84. En impregnation av kopparkis och bornit uppträ-
der i kontaktzonen mellan kvartsitsandsten och undre lerskiffer, som stryker N60°Ö.

NSG/SGAB har sänkt 8 kärnborrhål inom området under 1984. Den bästa genomborrade mineralise-
ringen innehåller 0,85 % Cu och 20 ppm Ag på en bredd av 1,3 m.

(60) SKOGSDALSÅSEN Kartblad 09C Mellerud  9c
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6545730/1311535

Vid Skogsdalsåsen finns en obetydlig skärpning i en kvartsgång, som slår igenom granit. Kvartsgången inne-
håller något kopparkis, bornit och kopparglans samt silverhaltig blyglans (Hammergren & Thelander 1985) 
Resultaten från ett analyserat prov visar 70 ppm Ag.

(61) HÄRSERUD  Kartblad 09C Mellerud 9a
Koppar (silver, uran) RN-koordinat 6545700/1302900

Vid Härserud är spridda koppar- och  uranförekomster kända längs en sträcka av 800 m i kontaktzonen 
mellan kvartsitsandsten och undre lerskiffer tillhörande Dalslandsgruppen. Zonen stryker i nordöstlig–syd-



43MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, INKLUSIVE KOMMUNERNA HABO OCH MULLSJÖ

västlig riktning. Kopparkisdissemination förekommer i och omkring kontaktzonen på upp till 6 m bredd. 
Uranet uppträder mestadels som finfördelat pechblände i undre lerskifferns basala del.

SGU sänkte år 1970 fem kärnborrhål i området och från ett av borrhålen visade sig en kärnlängd av  
6 m innehålla 0,6 % Cu och 27 ppm Ag. Den högsta uranhalt som uppmättes i något borrhål är 0,046 % U 
över en knapp m sektion. Från hällprovtagning år 1970 föreligger en analys som visar 0,14 % U (Thelander 
m.fl. 1983).

(63) DAMMEN Kartblad 09C Mellerud 9c
Koppar RN-koordinat 6545675/1312500

Vid Dammen finns en grund skärpning om 5 x 5 m i sidan av en bergsrygg. Skärpningen har bearbetats på 
koppar i en kvartsgång (Tegengren 1924). Omgivande bergart är en sur, till intermediär, fältspatrik, skarnig 
vulkanit, vari epidot uppträder rikligt. 

(68) ÅSNEBO Kartblad 09C Mellerud 9a
Koppar (silver, uran) RN-koordinat 6545000/1300300 

Åsnebo koppar- och silverförekomst tillhör Dalslandsgruppens stratabundna, kismineraliseringar på låga 
stratigrafiska nivåer. Förekomsten undersöktes 1970 av SGU, varvid analysresultaten av  knackprovtagning 
i häll gav kopparhalter mellan 0,3 och 0,6 % Cu och max. 20 ppm Ag över 3 m bredd.

NSG/SGAB undersökte fyndigheten medelst 9 kärnborrhål om sammanlagt 388 borrmeter under åren 
1983–84. De nio borrhålen placerades längs den i östnordöstlig riktning strykande och brant mot sydöst 
stupande kontaktzonen mellan kvartsitsandsten och undre lerskiffer på en sträcka av 1 500 m. Själva kon-
taktzonen är disseminerad med kopparkis, bornit och något kopparglans på ca 1 m bredd. En 1,5 m borr-
hålssektion gav 0,86 % Cu och 15 ppm Ag.

Ca 200 m sydöst om Åsnebotjärnet, vid koordinat 6545300/1301100, finns en kopparkismineralisering 
som kan följas på en sträcka av 150 m. Den tillhör sannolikt samma synklinal som ovannämnda mineralise-
ring.

Inom Åsnebosynklinalens östra veckskänkel har uran i form av pechblände påvisats på en bredd av 
0,2–0,5 m längs en sträcka på ca 1 km (Åsnebo, Hålarna, Predikstolen, Bästerud). Uranhalterna är genom-
gående låga men ett stuffprov visar en halt av 0,154 % U.

(70) VÄGSKÄLSGRUVORNA Kartblad 09C Mellerud 8c
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6544700/1310750

Vägskäls- och Manhemsgruvorna utmålslades senast år 1942 på blyglans-, kopparkis- och bornitförande 
kvartsgångar i rödgrå ortognejs. Utmålen försvarades ända fram till 1979. Inom det nordvästra utmålet, 
Vägskälsgruvan (vid ovannämnda koordinater), finns en skärpning, ca 3 m i diameter och 1 m djup, som 
visar smala kvartsgångar mineraliserade med blyglans, kopparkis och bornit. Ett knackprov ur varp taget av 
Tegengren (1938) visar 2,83 % Cu, 5,17 % Pb och 63 ppm Ag. 

Manhemsgruvan, vid koordinat 6544500/1311000, är upptagen på en kvartsgång innehållande koppar-
kis, bornit och blyglans. I gången förekommer också körtlar med kalcit. Stuffprover tagna ur varp visar vid 
analys 5,1 % Cu och 26 ppm Ag. 

(71) HENNEVIKEN Kartblad 09B Dals-Ed 8h
Koppar (silver) RN-koordinat 6543800/1288150

Hennevikens stratabundna koppar- och silvermineralisering är den för närvarande näst största kända malm-
mineraliseringen inom Dalslandsgruppen. Mineraliseringen undersöktes av SGU år 1970 och 1981 samt av 
NSG/SGAB år 1982–84.

Ett i nord–syd strykande, ca 2,5 km långt sulfidmineraliserat stråk, utgörande västra skänkeln av en 
synklinal, har genomborrats med 14 st diamantborrhål. Veckskänkeln stupar vertikalt eller brant mot öster, 
men är i norr överstjälpt och stupar istället brant mot väster. Synklinalens djup är okänt. 

Mineraliseringen utgörs av en finkornig impregnation av främst kopparkis, men även bornit och kop-
parglans i och omkring kontaktzonen mellan kvartsit och överlagrande lerskiffer förekommer.
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Genomsnittsmäktigheten av det mineraliserade stråket har på grundval av borresultaten beräknats till 
ca 3,5 m med en halt av 1,05 % Cu och 21 ppm Ag. Beräknat för den 2 500 m långa västra skänkeln fås 
ett grovt uppskattat tonnage på 23 500 ton per sänkmeter eller sammanlagt 2,35 miljoner ton med ovan-
nämnda halter (Hammergren 1983).

(76) EKEBOL Kartblad 09B Dals-Ed 8j
Koppar (silver) RN-koordinat 6542700/1297900

Ekebols kopparkismineralisering, även kallad Baldersnäs, kan följas från Limugnsvikens (i Laxsjön) strand 
ca 700 m mot sydväst i en kontaktzon mellan kvartsitsandsten och undre lerskiffer tillhörande Dalslands-
gruppen. Analysresultaten av en knackprovtagning 1970 visar att mineraliseringen innehåller 0,5 % Cu och  
30 ppm Ag på en bredd av 1 m. Kärnborrningar i 6 borrhål genomfördes 1983–84 och de bästa resultaten 
visade 0,65 % Cu och 20 ppm Ag längs en 4,7 m lång borrhålssektion.

(78) ÄLGSJÖN 2 Kartblad 09C Mellerud 8a
Koppar RN-koordinat 6540960/1303320

Vid en skogsbilväg öster om Älgsjön finns två kopparkis-, bornit- och svavelkismineraliserade hällar. Den 
mineraliserade bergarten är Dalslandsgruppens undre lerskiffer.

(81) STORA STRAND Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar (silver, guld) RN-koordinat 6539900/1310200

Stora Strands kopparfyndighet ingår i det mer än 20 km långa, i Dalslandsgruppen ingående ”kopparskif-
ferstråket”, som sträcker sig från Benebo i söder till Österbyn i norr. Kopparmineraliseringen är knuten till 
Dalslandsgruppens undre kalklerskifferhorisont.

Förekomsten omnämns första gången i Bergskollegii handlingar år 1718. Under åren 1905 till 1925 
undersöktes och bearbetades fyndigheten av det engelska företaget The Lake Copper Syndicate Ltd, som 
lade sammanlagt 41 utmål inom området. Inom en sträcka av nästan 2 km sänkte företaget ett tiotal schakt, 
varav det djupaste huvudschaktet nådde 140 m djup. Kopparkismineraliseringen, vars bredd varierar från 20 
cm till 1,4 m, är knuten till en kalklerskifferhorisont. Enligt den officiella bergverksstatistiken bröts mellan 
åren 1905 och 1925 sammanlagt 27 600 ton berg. Malmhalterna uppges ha varit 1,3 % Cu, 25 ppm Ag 
och 0,75 ppm Au (Johansson 1909). Stora Strands kopparfyndigheter har senast varit utmålslagda av Stora 
Kopparberg AB på 1980-talet.

(82) DINGELVIK Kartblad 09B Dals-Ed 7–8, i–j
Koppar (silver) RN-koordinat 6539800/1294900

Dingelviks koppar-silverfyndighet är den största kända stratabundna sulfidmineraliseringen i undre delen av 
Dalslandsgruppen. Fyndigheten har undersökts av SGU 1981–1982 och av NSG/SGAB genom gles kärn-
borrning under åren 1982–84. Vidare genomförde Svenska Koppar AB undersökningar och ansökte om 
bearbetningskoncession i början på 1990-talet men ansökan avslogs.

Ett totalt 25 km långt, stratabundet sulfidmineraliserat stråk kan följas från Henneviken i nordväst mot 
sydsydöst till Asslebyn och Iväg samt vidare mot nordöst via Dingelvik, Ekebol, Åsnebo, Hansebo, Lång-
vattnet och Sörgården till Flatsjön. Dingelvik utgör det ca 3 km långa stråket från Kölvattnet i söder till 
Laxsjön i norr (Signebyn, Kölvattnet, Dingelvik, Ängesbyn). Den nord–sydligt strykande och flackt mot 
öster stupande kontakten mellan kvartsitisk sandsten och undre lerskiffer är här disseminerad med finkornig 
kopparkis, bornit och kopparglans på en mäktighet som varierar mellan 2 och 10 m. Mineraliseringens 
medelbredd är ca 4,5 m.

En malmberäkning baserad på 54 borrhål ger till 450 m djup längs sidostupningen 21,2 milj. ton malm 
med 0,83 % Cu och 24 ppm Ag. Tonnaget är beräknat med en ”cut off ” av 0,5 % Cu och en minsta malm-
bredd om 3 m.
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(83) ANFASTEBYN Kartblad 09B Dals-Ed 7h
Koppar (silver) RN-koordinat 6539680/1288300

Anfastebyns koppar-, silvermineralisering är som annorstädes inom Dalslandsgruppens bottenbildningar 
knuten till kontaktzonen mellan kvartsitsandsten och lerskiffer. Diamantborrning utförd av NSG/SGAB år 
1983 gav som bäst en sektion av 1,94 m med 1,22 % Cu och 35 ppm Ag.

Vid Krommenäs, koordinat 6542150/1287200 mellan Anfastebyn och Henneviken finns en skifferhäll 
som genomskärs av en ca 1 m bred kvartsgång med kopparkis och malakit. Analys av ett knackprov ur hällen 
gav 0,52 % Cu, 15 ppm Ag och 0,1 ppm Au (Thelander m.fl. 1983).

(85) HULT Kartblad 09C Mellerud 7d
Koppar (bly) RN-koordinat 6539550/1311450

I vägskärningen vid västra kanten av riksväg 45, ca 100 m norr om vägskälet mot Rolfsbyn, upptäcktes 
i samband med SGUs länsinventering 1984 på en sträcka av ca 10 m, finkornig kopparkis, blyglans och 
svavelkis. Mineralen finns som impregnation och sprickfyllnader i en ställvis starkt förskiffrad, sur till inter-
mediär vulkanit. I denna finns även upp till dm-breda sliror av kalkspat. 

(87) ASSLEBYN Kartblad 09B Dals-Ed 7h
Koppar (silver) RN-koordinat 6539300/1289150

Den stratabundna koppar- och silvermineraliseringen vid Asslebyn ingår i Dalslandsgruppens undre lerskif-
ferenhet. Mineraliseringen tillhör en synklinal vars östra skänkel är undersökt bl.a. genom kärnborrning 
utförd av NSG/SGAB år 1983.

Kontaktzonen mellan kvartsitisk sandsten och överliggande undre lerskiffer är sulfidmineraliserad genom 
en finkornig dissemination av främst kopparkis, men även bornit och kopparglans. Mineraliseringens tjock-
lek är i genomsnitt ca 2 m och som mest 3 m längs en sträcka av ca  2500 m från sjön Granns sydöstspets mot 
sydsydöst via Relen och Vammekullen till Vammeudden. Den bästa borrhålssektionen i 14 sänkta borrhål 
är 2,95 m med 0,81 % Cu och 31 ppm Ag.

(93) SKOGSGÅRDEN (Kingebolsfältet) Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar RN-koordinat 6538930/1310650

Ca 500 m sydväst om Skogsgården, i äldre litteratur kallad Skogsegården, finns åtminstone nio gruvhål och 
skärpningar. Vid ovanstående koordinat finns på en sträcka av 130 m i nordnordvästlig riktning åtta gruv-
hål och skärpningar. Det sydligaste gruvhålet är 9 x 2 m stort med max 3 m djup. Malmmineraliseringen, 
vars strykning och stupning är nordnordvästlig resp. vertikal, utgörs av kopparkisimpregnation och bornit i 
kalklerskiffer med malakit på släppytor. Skiffern genomslås av kvartssliror och tillsammans med dessa finns 
kalcitklumpar.

Ca 20 m nordnordväst om föregående finns ett 25 x 3 x 3 m stort gruvhål med samma mineraliserings-
typ, strykning och stupning som föregående.

Ytterligare 3 m mot nordnordväst finns en 12 x 3 x 2 m stor skärpning, som förutom kopparkis och 
bornit också innehåller lite kopparglans i kalklerskiffern. Även kalcit, baryt och malakit har observerats i 
samband med de kvartssliror som genomslår lerskiffern.

Nordnordväst om ovanstående finns på en sträcka av 65 m fem små skärpningar i rad. Vardera är ca  
2 x 1 x 1 m stor och innehållande svag mineralisering av kopparkis och malakit i lerskiffer. Ytterligare mot 
nordväst, vid koordinat 6539080/1310570, ligger ett jordfast, helt lokalt 4 x 4 x 3 dm stort malmblock med 
god kopparkisimpregnation samt malakit i kalklerskiffer.

Vid koordinaten 6538900/1310740 finns en 3 x 3 x 2 m stor skärpning upptagen i en 1 m bred, kraftig 
rostzon som består av finkornig kopparkis i grågrön kalklerskiffer.
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(96) KULLEGRUVORNA (Kingebolsfältet) Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar RN-koordinat 6538760/1310820

Kullegruvorna är två till antalet där den norra är 9 x 3 m stor med 3 m djup, vid ovannämnda koordinat och 
den 50 m längre söderut belägna är vattenfylld och 6 x 4 m stor med samma djup. Malmmineraliseringen 
utgörs av ställvis god kopparkisimpregnation och rikligt med malakit i grågrön kalklerskiffer som ibland 
genomslås av kvarts- och pegmatitsliror. 

Vid koordinaten 6538700/1310705, ca 40 m öster om Ånimmens strand, finns en mindre skärpning,  
ca 6 m3 stor, i en kraftledningsgata. Skärpningsarbetena har utförts i en svagt rostbrunfärgad zon innehål-
lande små mängder av järnsulfid samt rosa kalcit och något rhodonit.

(97) BJÖRBY Kartblad 09C Mellerud 7d
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6538650/1316200

Björby koppar-, bly- och silverförekomst upptäcktes redan år 1656 och bearbetades först under åren 
1660–1665. Därefter har förekomsten brutits i olika omgångar, bl.a. år 1894. Två breda, parallella kvarts-
gångar som stryker i nord–syd, genomslående Åmålsformationens röda vulkanit, är bearbetade på fyra olika 
ställen. Den största skärpningen är ca 20 m lång, 3 m bred och ca 5 m djup. I kvartsen, nära kontakterna 
mot vulkaniten, förekommer klorit, kalcitsliror och malmmineral. I varphögarna kan man hitta kopparkis, 
pyrit och bornit i små mängder, medan endast spår av blyglans kan observeras. Det senare beror säkert på att 
blyglansen enligt äldre dokument varit mycket silverrik och därmed utskrätts mycket noggrant.

(98) SJÖHAGEN (Kingebolsfältet) Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar RN-koordinat 6538490/1310940

Sjöhagens tre gruvhål är alla upptagna på finkorniga impregnationer av kopparkis som tillsammans med 
rosafärgad kalcit och lite baryt finns i en kalklerskiffer. Det  nordvästligaste gruvhålet, vid ovannämnda 
koordinat, är 15 x 2 m stort med 2 m djup. På mitten av gruvhålet har en 6 x 3 x 3 m stor skärpning vinklats 
ut mot västsydväst. 

Vid koordinaten 6538360/1310945 har ett 6 x 3 x 3 m stort gruvhål upptagits på vacker kopparkismi-
neralisering med malakit, kalcit och något baryt i rödbrun, sandig till lerig, kalkrik skiffer som genomslås av 
kvartssliror. 

Vid koordinaten 6538220/1310990 finns ett 4 x 3 x 3 m stort, vattenfyllt gruvhål i vars varphög spår av 
kopparkis syns i den rostvittrade kalkrika lerskiffern.

(100) NÖTÖ GRUVA Kartblad 09C Mellerud 7d
Koppar (silver) RN-koordinat 6538100/1317900

Nötö gruva är anlagd på en meterbred, öst–västligt strykande kvartsgång, som genomtvärar en basisk  
metavulkanit. I kvartsgången förekommer malmmineralen kopparkis, silverhaltig blyglans och svavelkis 
samt fahlertz. Småskalig gruvverksamhet har här, liksom i Slädekärr, förekommit i olika omgångar under 
1700- och 1800-talen. De sista gruvförsöken i Slädekärr–Nötöområdet ägde rum i början på 1900-talet. 
Utmål lades senast år 1907 under namn Nils Grufva.

(103) VINGNÄSVIKEN Kartblad 09C Mellerud 7b
Koppar RN-koordinat 6537920/1309280

Längs västra stranden av Vingnäsviken, endast ett par m från strandlinjen, finns på en sträcka av  
ca 200 m tre små gruvhål, från norr mot söder 2 x 2 x 1,5 m, 4 x 3 x 1,5 m respektive 4 x 3 x 2 m stora. 
Malmmineraliseringen utgörs dels av kopparkisklumpar i kvarts, dels av kopparkisimpregnation i dm-breda, 
rostiga zoner i Dalslandsgruppens lerskiffer. Även i vägskärningen knappt 100 m norr om det nordligaste 
gruvhålet har mindre mängder kopparkis iakttagits.
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(104) KINGEBOLSGRUVORNA (Kingebolsfältet) Kartblad 09 C Mellerud 7c
Koppar (silver, guld) RN-koordinat 6537820/1310980

Kingebolsgruvorna är åtminstone åtta till antalet. Gruvhålet vid ovanstående koordinat är 4 x 3 x 2 m 
stort samt nu till brädden fylld med skrot. En ca 5 cm bred kvartsgång i Dalslandsgruppens kalklerskiffer 
innehåller upp till cm-stora kopparkisklumpar samt något bornit och malakit. Även gediget silver har iakt-
tagits i kvartsen. Analysresultaten av ett stuffprov från varpen visar 0,75 ppm Au, Ag >200 ppm, 1,8 % Cu,  
0,59 % Pb och 56 ppm Zn. 

Vid koordinaten 6538100/1310880 finns mellan två fritidshus ett delvis vattenfyllt 3 x 2 m stort och  
2 m djupt gruvhål med finkornig kopparkis och något malakit i Dalslandsgruppens kalklerskiffer.

Vid RN-koordinaten 6537200/1311420 ligger de största gruvhålen, vid Kingebol. På en sträcka av 35 m 
i nord–sydlig riktning ligger tre vattenfyllda gruvhål i rad. Det nordligaste är störst och mäter 15 x 3 m med 
ca 4 m djup. Det mellersta är 4 x 3 m med 2 m djup och det sydligaste är 7 x 3 m med 2 m djup. Malm-
mineraliseringen utgörs av fin- till medelkornig, god till ställvis rik kopparkisimpregnation i Dalslandsgrup-
pens kalklerskiffer. Kvartsfyllda sprickor som genomdrar skiffern innehåller kopparkisklumpar och även ma-
lakit påträffas i de kalkrika skifferpartierna. Analysresultaten av ett stuffprov från det största gruvhålet visar 
0,05 ppm Au, 36 ppm Ag, 2,43 % Cu, 179 ppm Pb och 107 ppm Zn.   

Vid koordinaterna 6537440/1311120 och 6537400/1311280 finns två små skärpningar, vardera 2 x 2 x 
1 m stora, i kvartsbreccierad lerskiffer. Några malmmineral har ej iakttagits vid denna inventering.

Ca 50 m öster om Ånimmens strand, vid koordinat 6537100/1311430, är den sydligaste av Kingebols-
gruvorna, Albertsgruvan belägen. Den är 3 x 3 m stor och 2 m djup. Malmmineraliseringen består av kop-
parkis och malakit, dels som finkornig impregnation i kalklerskiffern, dels som klumpar i tunna kvartsgångar 
vilka genomslår skiffern. 

(105) SKUGGETORP Kartblad 09B Dals-Ed 7i
Koppar RN-koordinat 6537700/1293100

Ungefär 200 m väster om Skuggetorps gård finns flera kopparkismineraliserade hällar i kontakten mellan 
Dalslandsgruppens kvartsitsandsten och den under lerskiffern. Analysresultat från ett hällprov visar en kop-
parhalt om ca 0,6 %, medan silverhalten är 5 ppm.

Längs södra stranden av Skuggetorpsön, vid koordinaterna 6536900/1291950 och 6536950/1291650, 
finns två små kopparkisskärpningar i kalklerskiffer.

(108) VINGNÄS 2 Kartblad 09C Mellerud 7b
Koppar (guld, silver) RN-koordinat 6537400/1309650

Vingnäsgruvorna, åtminstone sju till antalet, är upptagna på kopparkisförande kvartsgångar som genomslår 
Dalslandsgruppens kalklerskiffer. Den mäktigaste kvartsgången är 2 m bred och kan följas från stranden i 
riktning N45°Ö på en sträcka av ca 50 m. Det största gruvhålet, 11 x 3 x 4 m, är upptaget i nämnda kvarts-
gång. Malmmineralen utgörs av kopparkis i stora ”klumpar” samt vacker bornit. Kvartsgången innehåller 
dessutom baryt.

De övriga gruvhålen eller skärpningarna ligger norr och nordväst om huvudgruvan och mäter 4 x 4 x  
5 m, 8 x 3 x 1,5 m, 4 x 3 x 3m, 4 x 3 x 2m resp. 2 st. à 2 x 2 x 1 m.

Analysresultaten av ett knackprov från varphögarna, provtaget av Tegengren (1944), uppges innehålla  
6,9 % Cu, 4,8 % S, 644 ppm Ag och 0,8 ppm Au.

(110) VÄSTRA KORSBYN Kartblad 09C Mellerud 7b
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6536300/1308300

Västra Korsbyns eller Annas gruva ”Helgedagskärret” ligger i sluttningsbranten strax väster om Bergtjärnet. 
Gruvhålet är 13 x 6 m stort i markytan och enligt uppgift 7 m djupt. Strax nordväst om gruvhålet finns 
även en 2 x 2 m stor och 2 m djup skärpning. Malmmineraliseringen utgörs enligt uppgift av kopparkis och 
silverhaltig blyglans knuten till kvartsbreccia i Dalslandsgruppens skiffer. 

Ungefär 1200 m söder om Västra Korsbyns gruvor, ca 50 m norr om Smedöviken i Bergtjärnet, skall en 
mindre provsprängning på koppar ha utförts.
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(114) BYNS KOPPARGRUVA  Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar (silver) RN-koordinat 6535600/1311995

En liten provsprängning, 5 x 3 x 1 m stor i skogen väster om ”Byns gamla tomt” är möjligen det som i äldre 
litteratur kallas ”Byns koppargruva”. Sprängningen är gjord på två ca 5 cm breda, svagt kopparkisförande 
kvartsgångar i skarnig grönsten som tillhör Dalslandsgruppens bergarter. 

(115) ÅNIMSKOGS GRUVA Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar (silver, guld) RN-koordinat 6535530/1311910

Ånimskogs koppar- och silvergruva (eller Byns koppargruva) är belägen i sluttningen drygt 50 m öster om 
sjön Ånimmen. Gruvhålet är 25 m långt i nordnordöstlig riktning, 1–4 m brett och som mest 4 m djupt. 
Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis- och vackra bornitkörtlar i kalcit och kvarts. Förutom nämnda 
malmmineral har kopparglans och digenit iakttagits i tunna fjäll i kvartsen. Intill kalciten förekommer ställ-
vis vacker malakit och azurit. En analys av stuffprov ur varpen visar 0,13 ppm Au, Ag >200 ppm, 1,59 % 
Cu, 119 ppm Pb och 50 ppm Zn.

Malmmineraliseringen stryker i ca N30°Ö och stupar flackt mot sydsydöst och är knuten till kvarts-
gångar på upp till  0,5 m bredd som breccierar finkornig, kloritrik grönsten tillhörande Dalslandsgruppens 
bergarter.

(117) LILLA BRÄCKE Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar RN-koordinat 6534920/1313650

Vid Lilla Bräcke finns en hematitbreccierad, svagt kopparkis- och malakitförande sandsten i en väghäll som 
även innehåller flusspat. 

(120) ÄNGEBOTTEN Kartblad 09C Mellerud 7c
Koppar (silver) RN-koordinat 6533425/1311830

Drygt 100 m sydöst om gården Ängebotten har tre små gruvförsök utförts på svagt rostvittrade järnsulfid-
förande kvartsgångar som slår igenom röd gnejs. Kvartsgångarnas huvudstrykning är mot nordväst med ca 
50° stupning mot nordöst och deras bredd är ca 0,5–1 m. Förutom kvarts innehåller gångarna klumpar av 
kalcit samt svavelkis och magnetkis i små mängder och vidare kopparkis i accessoriska mängder.

Från sydöst mot nordväst är skärpningarna 10 x 2 x 2 m, 4 x 3 x 2 m och 10 x 2 x 3 m stora. Den 
sistnämnda är delvis fylld med skrot. 

(121) ELOFSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6533155/1311650

Elofsgruvan är belägen ca 60 m öster om torpet Bolsänden, vid ovannämnda koordinat. Den är 11 m lång, 
3 m bred och max 4 m djup, varav till halva djupet vattenfylld. 

Malmmineraliseringen utgörs av vacker kopparkis och silverhaltig blyglans i en 1–2 dm bred kvartsgång 
innehållande kalcitklumpar som slår igenom amfibol-kloritskiffer. 

Ca 100 m sydöst om Elofsgruvan, vid RN-koordinaten 6533060/1311755, finns en 10 m lång, 4 m 
bred och 2 m djup, vattenfylld skärpning, som upptagits på flera parallella, som mest 0,5 m breda, svagt 
järnsulfidförande kvartsgångar. Dessa stryker i nordnordöst till sydsydväst och stupar ca 60° mot östsydöst 
och slår igenom amfibolskiffer. Parallellt med en av kvartsgångarna förekommer en 1 dm bred kalkstenslins 
med rosafärgad kalcit. Malmmineraliseringen består av kopparkis samt något svavel- och magnetkis. 

Ca 50 m öster om ovannämnda skärpning finns två små skärpningar, 4 x 1 x 1 m resp. 2 x 2 x 1 m, 
upptagna på kvartsgångar med något kalcit. Endast spår av järnsulfider har iakttagits.

(123) BOLETS GRUVA Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar RN-koordinat 6533050/1311800

Bolets koppargruva utmålslades år 1872 på kopparkisförande kvartsgångar, som slår igenom Dalslandsgrup-
pens finkorniga grönsten. Utmålet har för länge sedan sönats.
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(124) FRAMTIDSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar (järn) RN-koordinat 6532850/1311120

Framtidsgruvan är belägen på brantkrönet knappt 20 m öster om Ånimmens strand. Gruvhålet är 4 x 3 m 
med 3 m djup. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkisdruser, något svavelkis och malakit i kvarts- och 
kalcitkörtlar samt impregnation av magnetit i den omgivande grönstenen.

(125) SALEBOLSGRUVORNA  Kartblad 09C Mellerud 6b
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6532400/1308900

I området knappt 1 km sydsydväst om Salebol finns tiotalet gamla gruvhål varav Emil Pays gruva, vid ovan-
stående koordinat, är det största. Den är 65 m lång i dagen medan den totalt brutna längden på 10 m-nivån 
är 95 m (se gruvkarta). Gruvan är upptagen på en ca tre m bred kvartsgång, som kan följas med vissa avbrott 
på en sträcka av 200 m i dagen. Gruvans största djup är 20 m. Dess strykning är N60°Ö och stupningen är 
vertikal. I kvartsen uppträder kopparkis, bornit och kopparglans i glesa ansamlingar samt något silverhaltig 
blyglans i ännu glesare ansamlingar. Enligt Tegengren (1924) lär här också ha funnits gediget silver i blad-
form.

Enligt samme författare har gruvan varit i drift bl.a. år 1899, då man bröt 1 300 ton berg och malm, 
som skräddes till 130 ton malm varur man vid anrikning erhöll 4 ton slig med 36 % Cu och 0,435 % Ag. 
Av dessa uppgifter framgår att malmhalten var mycket låg, 0,11 % Cu och 13 ppm Ag. Ett knackprov av 
malmhaltig gångkvarts taget av Tegengren (1944) visade vid analys 0,46 % Cu, 0,02 % Pb, 53 ppm Ag och 
spår av Au.

Strax nordöst om Emil Pays gruva, vid koordinat 6532430/1308930, finns ett 6 x 3 x 2 m stort, överväxt 
gruvhål med järnsulfidmineralisering i kvartsgångens nordostliga fortsättning.

Vid koordinaten 6532400/1308760 har ett 6 x 2 x 1 m stort provdike upptagits i rostvittrad men 
föga järnsulfidhaltig kvartsbreccia. En liknande, 10 x 2 x 1 m stor provgrop har upptagits vid koordinaten 
6532395/1308755 i samma kvartsbreccia.

En 10 x 2 x 2 m stor skärpning är också upptagen vid koordinaten 6532340/1308755 i rostvittrad, svagt 
järnsulfidförande kvartsbreccia även innehållande kalcitklumpar, epidot och rhodonit. I dess närhet finns 
dessutom några små, grunda provdiken som dock ej innehåller några malmmineral.

(126) GOTTES HÜLFE IN DER NOT Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar (bly, silver, järn) RN-koordinat 6532370/1311045

Gottes Hülfe in der Not ligger i sluttningen ca 50 m öster om sjön Ånimmen. Gruvan är 20 m lång, 5 m 
bred och ca 8 m djup. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis, bornit, kopparglans, malakit och något 
blyglans, den senare silverhaltig, samt magnetit. Mineraliseringen uppträder i kvarts- och kalcitkörtlar i grön 
klorit- och amfibolskiffer tillhörande Dalslandsgruppens undre bergartsled. Gruvan utmålslades senast år 
1898 men utmålet är nu sönat.

Omkring 50 m sydöst om Gottes Hülfe in der Not, vid koordinat 6532340/1311090, finns en 6 x 4 m 
stor och 1–2 m djup skärpning, upptagen på magnetit i kvartskörtlar, som genomskär kloritsten.

Ca 60 m norr om Gottes Hülfe in der Not, vid koordinat 6532430/1311060, finns en 4 x 4 m stor och 
2 m djup skärpning, som upptagits på svagt kopparkisförande kvarts- och kalcitkörtlar i kloritsten. I varpen 
har också något magnetit och blyglans iakttagits.

(128) HEMMINGSBOL  Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar RN-koordinat 6532200/1314450

Ca 600 m öster om Hemmingsbols järn- och mangangruva skall enligt uppgift en mindre kopparskärp-
ning ha upptagits i en enklav av Dalslandsgruppens undre lerskiffer. Skärpningen har ej besökts vid denna 
inventering.
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(130) SJÖVIK Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar (järn) RN-koordinat 6531900/1311110

Vid Sjövik, 1 km sydväst om Bolet, finns två gamla skärpningar i sluttningen ca 100 m öster om Ånim-
mens strand. Den ena är 10 x 3 m stor med ca 4 m djup och den andra är 4 x 2 m med ca 2 m djup. 
Skärpningarna är upptagna på järnsulfid- och kalcitförande kvartsgångar, som slår igenom Dalslandsgrup-
pens undre metamafiter.

I östra vägskärningen, ca 200 m söder om föregående, vid koordinat 6531690/1311120, finns en 3 x 3 m 
stor och ca 4 m djup skärpning som nu delvis är fylld med skräp. Skärpningen har upptagits i en kalkskarnig, 
ca 1 m bred kvartsbrecciagång, som stryker i nord–syd och stupar vertikalt till brant mot väster och slår 
igenom amfibolrik skiffer. Malmmineraliseringen består av svag impregnation av kopparkis och magnetit 
som uppträder tillsammans med epidot, klorit och kalcit.

(132) STORA KILANE Kartblad 09C Mellerud 6b
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6531565/1309250

Vid Stora Kilane–Känsbyn finns åtminstone 12 gruvhål på en sträcka av 800 m längd i nord–sydlig riktning 
och ca 100 m bredd i Dalslandsgruppens kalklerskiffer. 

Vid ovanstående koordinat finns två gruvhål, 8 x 2 x 2 m respektive 4 x 3 x 2 m med 5 m mellanrum 
vid sluttningskrönet ner mot sjön Ånimmen. Båda gruvhålen är fyllda med skräp och stenmursomgärdade. 
Gruvhålen är upptagna på ca 1 m breda kvartsgångar, som stryker N35°Ö och stupar brant mot nordväst. I 
kvartsgångarna har iakttagits glesa, upp till dm3 stora kopparkisklumpar, lite bornit samt sällsynt silverhaltig 
blyglans.  En äldre analys av blyglans publicerad av Tegengren (1924) visar 1 % Ag.

Vid koordinaten 6531590/1309270 finns en 4 x 2 x 1,5 m stor skärpning upptagen i svagt kopparkisfö-
rande kvartsgångar.

Gruvhålet ungefär vid koordinaten 6531640/1309170 torde vara den av Sockenbokskommittén (1996) 
beskrivna Carin Pays gruva nr 1. Gruvhålet är ca 10 x 4 m stort och ett par meter djupt samt upptaget 
på kopparkisdruser i tunna kvartsgångar som genomslår kalklerskiffern. Ca 30 m nordöst därom finns en 
obetydlig skärpning i svagt järnsulfidförande kvartsgångar.

Kilane–Kensby gruva, ungefär vid koordinaten 6531800/1309200 är 8 x 1–3 m stor och 4 m djup. 
Den är upptagen på kopparkis och något blyglans i druser och sprickfyllnader i en kvartsgång som genom-
slår Dalslandsgruppens kalklerskiffer. Kvartsgången stryker i riktning N60°Ö och stupar vertikalt. I kvarts-
gången förekommer också något kalcit och malakit.

Gruvhålet vid koordinaten 6531415/1309170 torde vara den av Sockenbokskommittén (1996) beskriv-
na Carl Lindwalls gruva. Den är 10 x 2 x 2 m stor och upptagen på spår av kopparkis i kvartsbreccia.

Vid koordinaten 6531390/1309225 är en 3 x 3 x 1,5 m stor skärpning upptagen på rostvittrade, svagt 
järnsulfidförande kvartsgångar. Skärpningen är nu helt fylld med skräp.

En 6 x 3 x 1 m stor skärpning vid koordinaten 6531310/1309230 är upptagen på svagt rostvittrad kvarts-
breccia. Några malmmineral har ej iakttagits vid denna inventering.

En 4 x 1 x 1 m stor liknande skärpning är upptagen vid koordinaten 6531235/1309190. Den är nu fylld 
med skräp. Även vid koordinaten 6531165/1309240 finns en liknande, 2 x 2 x 1 m stor skärpning.

Den sydligaste skärpningen i Stora Kilane, vid koordinaten 6531155/1309200, är 12 x 3 x 1,5 m stor 
och upptagen på rostig kvartsbreccia med något kalcit och spår av kopparkis samt malakit.

(133) LUNDS KOPPARGRUVA  Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar (järn) RN-koordinat 6531530/1311130

Lunds ”koppargruva” är egentligen en liten skärpning, 3 x 3 x 1 m stor, i hällbranten mellan vägen och 
Ånimmens östra sjöstrand. Den är öppnad i en magnetit- och järnsulfidförande kvartsbreccia. I samband 
med denna inventering observerades endast lite kopparkis och att magnetitmineraliseringen också är något 
manganförande.

Av den i hembygdsboken om Ånimmen omnämnda Rolstedtsgruvan syns nu endast varpmaterial vid 
sidan av landsvägen.
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(135) KETTILSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 6c
Koppar (järn) RN-koordinat 6530920/1310585

Kettilsgruvan ligger 20 m från Ånimmens strand och mäter 4 x 2 x 1,5 m samt är upptagen på glest före-
kommande kopparkisdruser, malakit, azurit och något magnetit i kvartsbreccia med kalcitklumpar. Kvartsen 
breccierar grön-, amfibol- och kloritskiffer tillhörande Dalslandsgruppen. 

(136) BÄCKSTRÖMSGRUVAN Kartblad 09 C Mellerud 6c
Koppar (järn) RN-koordinat 6530830/1310840

Bäckströms gruva är bruten från Ånimmens strand på en sträcka av 15 m mot väster. Dess bredd är 4 m 
och största djupet är omkring 5 m. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis, bornit samt malakit och 
magnetit i en kalcit- och kvartsrik breccia som genomslår en epidotrik, grön amfibolskiffer tillhörande Dals-
landsgruppen. 

(142) FJÄLLET Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar (järn) RN-koordinat 6529645/1310300

Vid Fjället, 30–50 m öster om sjön Ånimmens strand, har sex små skärpningar upptagits i rad i nord–sydlig 
riktning på koppar och järn i en kvartsbrecciezon inne i Dalslandsgruppens undre kloritsten.

Vid ovanstående koordinat finns en 5 x 3 m stor och 2 m djup skärpning med kopparkis, malakit och 
spår av bornit samt magnetit i kvartsbreccierad kloritsten. I kvartsen förekommer körtlar av kalcit. 

Vid koordinaterna 6529655/1310305  och 6529675/1310310 finns också två, vardera 5 x 3 x 2 m stora 
skärpningar, likaledes upptagna på kopparkis och bornit samt malakit och magnetit i kvartsbreccia med kal-
citkörtlar. Ytterligare 10 m mot norr finns en skärpning med samma mått och samma mineraliseringstyp.

Den nordligaste skärpningen, vid koordinat 6529740/1310325, är 5 x 2 m stor med 1 m djup. Här 
förekommer kvartsbreccia med kalcit och rikligt med ljust pistaschgrön epidot samt malmmineralen kop-
parkis, magnetit och malakit.

Den sydligaste skärpningen, vid koordinaten 6529600/1310300, är 3 x 3 x 2 m och upptagen på mag-
netit och järnsulfider i kvartsbreccierad kloritsten.

(143) KNOLLEGRUVAN  Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar (bly, silver, flusspat) RN-koordinat 6529625/1311280

Knollegruvan eller Förhoppningsgruvan, som den kom att kallas vid en inmutning 1893 av Emil Pay, är en 
av Ånimskogs största. Den lär ha bearbetats redan i början av 1700-talet samt mellan åren 1779 och 1785.  
I en beskrivning från 1774 sägs: ”Knollens Grufwa, arbetad efter koppar wid början af detta sekel, bl.a. blyglans 
med 20 lod silfver per centner, dels koppar Laxor af 39 till några och 40 % och gul kopparmalm af 28 till 30 % 
koppar hvarförutom något gediget silfver därstädes blifvit funnet”. År 1779 hade gruvan brutits till ett djup av 
7 famnar (12,5 m) men övergavs följande år. Gruvan utmålslades ånyo 1893 och verksamheten återupptogs 
i juli månad 1896 men troligen upphörde all brytning 1901. 

Gruvan är anlagd på en i nord–syd strykande, ca 2 m bred kvartsgång som stupar brant mot öster. Kvarts-
gången genomslår Dalslandsgruppens kvartsitsandsten och undre kalklerskiffer. Gruvöppningen är i dagen 
25 m lång, 2–8 m bred och enligt uppgift 27 m djup. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis, bornit 
något malakit samt i mindre mängd silverhaltig blyglans. Ställvis förekommer också rikligt med flusspat. 
Från Knollegruvan kan sulfidmineralisering följas mot norr till nordnordöst i sex gruvhål och skärpningar 
på en sträcka av ca 400 m.

Strax norr om Knollegruvan finns tre mindre gruvhål medan Norra Knollegruvan, vid koordinaten 
6529720/1311325 är 15 m lång, 2–4 m bred och 3 m djup. Malmmineraliseringen utgörs av kopparkis i 
kvarts som här uppträder i breccieform och vidare kan malakit samt violett flusspat också iakttas.

Pörtegruvan, vid koordinaten 6529740/1311360, är nästan rund med måtten 8 x 7 m, vattenfylld och 
ca 8 m djup. Endast accessoriska mängder kopparkis har iakttagits i kvartsbreccian i vilken även finns stora, 
röda kalcitkörtlar, något violett flusspat samt malakit.

Vid koordinaten 6529900/1311300 ligger den s.k. Blå gruvan, som är 3 x 2 x 2 m stor och innehåller 
en svag kopparkismineralisering och flusspat i kvartsbreccia. På västra sidan om landsvägen, ungefär vid 
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koordinaten 6529950/1311080 finns en 7 x 2 m stor, grund skärpning med svag järnsulfidmineralisering i 
kvartsbreccia. 

Ca 50 m söder om Knollegruvan, vid koordinaten 6529575/1311270, finns ett 17 m långt, 3 m brett 
och 3 m djupt gruvhål med en 8 m lång utfraktningsort ur gruvan från dess mitt. Malmmineraliseringen 
utgörs av kopparkiskörtlar med malakit i kvartsbreccierad kalklerskiffer. Även kalcitkörtlar och lilafärgad 
flusspat förekommer. 

Vid koordinaten 6529510/1311240 finns en 3 x 2 x 2 m stor skärpning öppnad i rostvittrad kalklerskif-
fer som innehåller accessoriska mängder av järnsulfider. Ca 10 m söder därom finns ytterligare ett litet skärp-
ningsförsök. Även vid koordinaten 6529460/1311280 finns en 4 x 2 x 1 m stor skärpning innehållande 
obetydliga mängder av kopparkis i kvartsbreccia.

En skärpning vid koordinaten 6529250/1311275 är 8 x 3 x 1,5 m stor och upptagen på kopparkis och 
något magnetkis samt malakit i kvartsbreccia,

Vid koordinaten 6529255/1311235 finns en 4 x 2 x 2 m stor skärpning på koppar- och svavelkis i kvarts-
breccia som slår igenom grönskiffer. Nu är skärpningen igenfylld och endast en del små varphögar skvallrar 
om skärpningens läge.

Vid koordinaten 6529260/1311220 har ursprungligen en 5 x 2 x 2 m stor skärpning upptagits på ställvis 
god till rik kopparkisförekomst i kvartsbreccia. Även svavelkis och malakit har iakttagits. Nu är skärpningen 
igenfylld men kopparkisrik varp finns kvar på platsen. Analysresultaten av ett knackprov från varpen visade 
vid analys 2 % Cu, 2,3 % Pb, 0,1 % Zn, 15 ppm Ag och 0,1 ppm Au.

En 5 x 2 x 2 m stor skärpning vid koordinaten 6529225/1311360 och en 3 x 2 x 1,5 m stor skärpning 
vid koordinaten 6529205/1311380 samt en tredje skärpning vid koordinaten 6529395/1311415 är alla 
upptagna på svag kopparkismineralisering i kvartsbreccia, som genomslår grön kloritskiffer.

Aagotsgruvan, vid koordinat 6529185/1311355 är 14 x 2 m stor med max. 3 m djup och upptagen på 
svagt kopparkisförande kvartsbreccia i ymnigt granatskarn. Vid koordinaten 6529260/1311415 finns en 15 
x 2 m stor och 1,5 m djup skärpning på tillika svagt kopparkisförande kvartsbreccia, här i grön kloritskiffer.

Vid koordinaten 6529260/1311360 finns en 3 x 2 x 1,5 m stor skärpning på kopparkisförande kvarts-
breccia. I en nyblottad häll ca 15 m mot sydost förekommer rik kopparkis i kvartsbreccian. Ytterligare en 
liten skärpning vid koordinaten 6529295/1311368 i kvartsbreccia och rosafärgad kalksten innehåller svag  
kopparkismineralisering och något malakit.

Edmundsgruvan nr 3, vid koordinaten 6529100/1311550, är en 8 x 2 x 1 m stor skärpning på svag kop-
parkismineralisering i kvartsbreccia.

(146) LILLA TOTTENS  Kartblad 09C Mellerud 5b
Koppar RN-koordinat 6529130/1309385

Lilla Tottens tre skärpningar är liksom Tottensgruvorna upptagna på kopparkismineralisering i Dalslands-
gruppens kalklerskiffer. Den största är 6 x 3 m stor med 1,5 m djup och är upptagen på finkornig kop-
parkisimpregnation i kalklerskiffer med malakit.

Vid koordinaten 6529165/1309400 är en 2 x 2 x 1,5 m stor skärpning upptagen i samma kopparskif-
ferhorisont som föregående. Även här syns något malakit samt dm-breda kvartsgångar.

En 5 x 2 x 1,5 m stor skärpning på svagt rostvittrad kvartsbreccia har också upptagits vid koordinaten 
6529060/1309290. Någon egentlig malmmineralisering har ej iakttagits här. 

(148) HJÖRDISGRUVORNA Kartblad 09C Mellerud 5d
Koppar (silver) RN-koordinat 6528975/1315470

Ca 50 m väster om Vänerstranden har Hjördisgruvan anlagts. Den är 8 x 4 m stor och någon m djup. 
Gruvan är enligt uppgift av Sockenbokskommittén (1996) upptagen på silverhaltig kopparkis.

Nära stranden av den smala viken, ca 100 m söder om Hjördisgruvan, har två mindre gruvförsök, be-
nämnda Hjördisgruvan nr 2, upptagits. De mäter vardera ca 4 x 4 m och är ett par m djupa.
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(149) VASSEGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar RN-koordinat 6528900/1311300

Vassegruvan är 5 x 4 x 2 m stor och upptagen på en svagt kopparkisförande kvartsbreccia i kvartsitsandsten. 
I en nyframkommen hällskärning i ett litet grustag norr om landsvägen, vid koordinat 6529000/1311100, 
förekommer i starkt rostvittrade kvarts- och kalcitkörtlar något kopparkis och drusfyllnader med svavelkis.

(151) WASSÉNS GRUVA Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar RN-koordinat 6528860/1310920

Wasséns ”gruva”, 200 m öster om gården Kullen i Säljebyn är en 5 m lång, med strykning i öst–väst, 2 m 
bred, 1,5 m djup och vattenfylld skärpning. Kvartsbreccia slår igenom Dalslandsgruppens skifferbergart och 
är mineraliserad med kopparkis, malakit och svavelkis.

(152) TOTTENS GRUVOR Kartblad 09C Mellerud 5b
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6528700/1309350

Tottens eller Snäcke gruvor nära västra stranden av sjön Ånimmen, omkring 500 m sydsydväst om torpet 
Tottens, består av 15 gruvhål och skärpningar, alla upptagna på järnsulfider, företrädesvis kopparkis i Dals-
landsgruppens ”kopparskiffer”. Några av skärpningarna är upptagna på sulfidmineraliseringar där kvarts-
gångar slår igenom ”kopparskiffern”.

Vid ovannämnda koordinat kan ”kopparskiffern” följas i dess nord–sydliga strykningsriktning på 10– 
20 m avstånd från Ånimmens västra strand i åtminstone fyra gruvhål och skärpningar. Det största gruvhålet, 
Snäcke gruva, är 30 m långt, 5 m brett och enligt uppgift 9 m djupt.  Kopparkismineraliseringen är finkornig 
och 0,3–0,5 m bred. 

Ungefär 100–150 m väster om Ånimmens strand, t.ex. vid koordinat 6528650/1309150,  har åtmins-
tone fem skärpningar upptagits i nord–sydlig riktning på 0,5 m breda kvartsgångar, som är kopparkisfö-
rande. Även bornit och silverhaltig blyglans har iakttagits i mindre mängd. Det största gruvhålet är 15 x 4 
m med 3 m djup.

Ca 200 m väster om stranden finns tre skärpningar eller undersökningsdiken, varav den sydligaste är 
störst, 10 x 5 m med 2 m djup. Endast svag kopparkismineralisering samt svavelkis har iakttagits i skärp-
ningarna.

(153) VASSVIKSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6528700/1311600

Vassvikens silvergruva är upptagen på en av de största sulfidmalmsförande kvartsgångarna inom Dalsland. 
Gruvan har brutits i flera olika omgångar, bl.a. återupptagen 1736 och efter 1751 vilande fram till slutet av 
1770-talet. I en beskrivning sägs att gruvan 1740 lämnat kopparmalm som givit 46 lod silver per centner 
och blyglans om 36 lods halt. Brytning pågick även under åren 1779–1784, 1843–1844, 1872, 1880–1881 
och 1916–1918. 

En i nordnordväst–sydsydöstlig riktning strykande, brant mot öster stupande, ca 10 m bred kvartsgång 
(kvartsbreccia) som slår igenom omgivande gnejs, utgör själva malmgången. I kvartsen förekommer kalkspat 
och klorit samt malmmineralen kopparkis och blyglans, varav den senare är silverhaltig. Äldre analyser anger 
1,2–1,4 % Ag i blyglansen samt 10,7 % Cu och 11,5 % Pb i malmen. Under åren 1916–1918 bröts 700 ton 
malm som efter anrikning gav 31 ton kopparslig med 9,1 % Cu och 3 ton blyslig med 24 % Pb.

Gruvan har brutits på en sammanlagd längd av 45 m och med ett största djup om 41 m. Det numera 
delvis igenfyllda gruvhålet är i dagen drygt 20 m brett. 

I försök att fastställa fortsättningen av Vassviksgruvans mineralisering mot söder har åtminstone sex gruv-
försök gjorts. Vid koordinaten 6528400/1311650 finns två mindre provsprängningar på koppar. 

Charles- och Sandkullgruvorna vid koordinat 6528100/1311700 är mera att betrakta som upp till  
20 m långa undersökningsdiken som övertvärar bergartens strykningsriktning. Längst i söder, vid koordina-
ten 6527700/1311600, har också två små provsprängningar utförts på en kopparmineralisering. 
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(156) SÄLJEBYN Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar RN-koordinat 6528430/1310540

I västsluttningen, 200 m sydväst om Säljebyn, 230 m öster om sjön Ånimmen, har på en sträcka av knappt 
100 m fyra små gruvförsök gjorts på kopparkis i kalcit-kvartsbreccia i Dalslandsgruppens undre kalklerskif-
fer. Det sydligaste gruvhålet, också kallat Helens gruva, är vattenfyllt, 7 x 3 m stort och enligt uppgift 10 m 
djupt. De två centralt belägna skärpningarna är 7 x 2 x 1 m resp. 3 x 2 x 1 m medan den nordligaste är 7 x  
3 m med 4 m djup. De kopparkismineraliserade kalcit-kvartsstråken är endast upp till någon dm breda.

(159) HOPPETS GRUVA Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar (bly, silver) RN-koordinat 6526800/1313050

Hoppets gruva, även kallad Wiks koppargruva, utgörs av en 1–2 m bred kvartsgång som stryker N20°V och 
stupar brant mot nordöst, innehållande kopparkis, blyglans, vacker bornit, något kopparglans, något gediget 
silver samt svavelkis. Även magnetit finns här, tillsammans med blyglans och kopparkis.

Gruvan har idag formen av ett 5–6 m djupt dike och kvartsgången, som kan följas på en sträcka av  
200 m, slår igenom röd gnejs tillhörande Åmålsgruppen. I sydöst, där en liten skärpning om ca 2 x 3 m 
anlagts, förekommer rikligt med kalcit och klorit tillsammans med och i anslutning till kvartsen.

Den malmmineraliserade kvartsgången bröts 1899 i en 50 m lång tunnel. Brytningen återupptogs 1918 
av Dals Bergs Aktiebolag då tunneltaket bröts och malmen forslades till anrikningsverket vid Vassvikens 
silvergruva.

Ytterligare mot söder, vid koordinaten 6526600/1313050, finns en liten skärpning benämnd Roths  
gruva, upptagen på svag järnsulfidmineralisering i kvartsbreccia. Såväl på Tångholmen som längs halvön 
Tångens östra sida har en respektive tre små provsprängningar gjorts på svag järnsulfidmineralisering.

(160) ÄSKEKÄRR  Kartblad 09C Mellerud 5c
Koppar (bly, volfram) RN-koordinat 6526250/1311200

Äskekärrs koppar- och blyförekomst är belägen mellan Äskekärrsviken och den f.d. järnvägen, ca 200 m från 
sjöstranden.

Fyndigheten bröts 1872 och gav 17 ton silver- och kopparmalm (Tegengren 1924). Förmodligen har 
den bearbetats även i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Gruvan, som nu är vattenfylld, har en 
längd av 35 m, medan bredden är 4 m och djupet ca 10 m. Mineraliseringen är knuten till en kvartsgång 
som stryker i N 15°V och genomsätter en röd vulkanit. I kontaktzonen mellan kvartsgången och vulkaniten 
förekommer riktligt med klorit. I de gamla varphögarna finns små mängder kopparkis och blyglans samt 
accessorisk mängd scheelit.

(162) BENEBO Kartblad 09C Mellerud 5b
Koppar RN-koordinat 6526100/1309200

Längs vägen mot Ryr finns i en hällsluttning på vägens västra sida ett skärpningsförsök i en kvartsgång, som 
stryker i nord–syd, dvs. i samma riktning som Dalslandsgruppens ”kopparskiffer”. Här skall finnas (Tegen-
gren 1924) en 2 dm bred kopparmineralisering i skiffern. Kvartsgången, som även innehåller kalkspat och 
baryt, har bearbetats på en längd av ca 20 m, på en bredd om 1–2 m och till ett djup av 0,5–1 m.
 
(166) KULLEN 1 Kartblad 09C Mellerud 4b
Koppar RN-koordinat 6523100/1305450

I samband med SGUs länsinventering 1984 upptäcktes i ravinen omedelbart öster om torpet Kullen en i 
nord–syd strykande och brant mot väster stupande kalklerskiffer tillhörande Dalslandsgruppen. Kalklerskif-
fern innehåller en mer än 20 m lång och ca 0,5 m bred mineralisering av kopparkis, malakit och azurit.
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(168) SKURVÅSEN Kartblad 09B Dals-Ed 4i
Koppar   RN-koordinat 6521450/1293650

Nordväst om Skurvåsens by finns i en vägskärning på Drakhögskullens sydsluttning en kopparkis-, bornit- 
och svavelkismineralisering i kontaktzonen mellan kvartsitisk sandsten och lerskiffer. Mineraliseringen är ca 
3 m mäktig och kan följas i nordlig riktning på en sträcka av 400 m.

(171) HALÄNGEN 2 Kartblad 09B Dals-Ed 3j
Koppar (silver) RN-koordinat 6519820/1295150

Vid Halängen påträffas ett flertal små mineraliseringar av silverhaltig kopparkis. Samtliga uppträder i kon-
taktzonen mellan kvartsitisk sandsten och lerskiffer, stratigrafiskt under grönstenarna i Dalslandsgruppen.

I en vägskärning i anslutning till riksväg 166 mellan Dalskog och Skurvåsen finns vid ovanstående koor-
dinat, ca 400 m sydsydväst om Halängens by, en svag, ca 3 m bred kopparkis-, bornit- och svavelkisimpreg-
nation som kan följas ca 400 m mot nordnordväst till Lilla Halängen, koordinat 6520150/1295100, där 
mineraliseringsbredden minskat till endast 1 m.

Ungefär 200 m öster om Korinterudstjärnet, vid koordinat 6520100/1296200, finns en 2 dm mäktig 
kopparmineralisering i kalkhaltig, kvartsitisk sandsten nära kontakten mot överlagrande lerskiffer med silt-
stensinslag. Malmmineralen utgörs av kopparkis och bornit men malakit förekommer också.

Vid koordinat 6520850/1294500, ca 700 m nordväst om Halängen, finns i en mindre häll en dm-bred 
kopparkismineralisering. Bergarten i hällen utgör kontaktzonen mellan kvartsitisk sandsten och undre ler-
skiffer.

(174) LINDERUD Kartblad 09C Mellerud 3b
Koppar (bly) RN-koordinat 6517600/1307100

Strax norr om Gösjöns norra strand finns en 20 m lång, 2 m bred och ca 1 m djup skärpning i en kvartsgång 
som stryker nord–syd och stupar brant mot öster. Kvartsgången slår igenom en i samma riktning strykande 
kvartsit tillhörande Dalslandsgruppen. Skärpningen har efter avslutad brytning använts som avstjälpnings-
plats, vilket omöjliggör en enkel okulär besiktning. Mineraliseringen torde ha varit mycket svag men enligt 
uppgift skall den ha innehållit bornit och blyglans (Tegengren 1924).

(184) HAVSMON Kartblad 09E Askersund 1e
Koppar (guld, kobolt) RN-koordinat 6506900/1422650

På höjden och invid höjdfoten ca 400 m sydväst om Havsmon har åtminstone sex små skärpningar uppta-
gits i rostig biotitgnejs med decimeterbreda band av amfibolit. Strykningsriktningen är ungefär nordvästlig 
och stupningen brant sydvästlig till vertikal. Malmmineraliseringen utgörs i skärpning nr 3 av cm-breda 
band med måttlig halt av kopparkis, magnet- och svavelkis samt spår av koboltglans. Analysresultaten av ett 
stuffprov från skärpning nr 3 som SGU tagit visar 65 ppb Au, 120 ppm Co, 0,15 % Cu och 1,6 ppm Ag. 
LKAB prospektering AB erhöll vid undersökningar 1986 enligt uppgift 2–3 ppm Au, 0,4 % Zn, 0,25 % Pb,  
0,06 % Cu och 0,1 % As. 

(187) STALPET Kartblad 09E Askersund 1f
Koppar (guld) RN-koordinat 6505750/1425730

Vid Stalpet finns i häll en mylonitiserad gabbro med svagt guldhaltig kopparkis. Analys av ett stuffprov taget 
ur hällen i samband med LKABs undersökningar i mitten av 1980-talet visar 0,55 ppm Au.

(209) ANGSJÖN 2  Kartblad 09E Askersund 0e
Koppar RN-koordinat 6500750/1423800

Invid vägen öster om Angsjöns norra spets finns en 6 m lång, 3 m bred och 3 m djup skärpning i förskiffrad, 
sur till intermediär metavulkanit. Förutom kopparkis uppträder svavelkis, baryt, kalcit och kvartsklumpar i 
en rostzon som stryker ca N80°Ö och kan följas genom ytterligare två skärpningar, 4 x 3 x 3 m och 4 x 4 x 
4 m, på 40 resp. 70 m avstånd från den förstnämnda (Westergård 1926).
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(211) BÖLETS ÄNGAR Kartblad 09E Askersund 0e 
Koppar RN-koordinat 6500220/1424190

Vid Bölets ängar finns två gamla, obetydliga skärpningar på kopparglans i kalksilikatskarn. I samband med 
LKABs prospekteringsarbeten i mitten av 1980-talet provtogs varphögarna. Dessutom utförde företaget 
markgeofysiska mätningar över området.

(212) KLAMPABRON 1 Kartblad 09E Askersund 0e
Koppar RN-koordinat 6500150/1424200

I västra höjdsluttningen ca 500 m söder om torpet Klampabron har en 3 x 2 m stor skärpning sprängts 
i hällbranten. Brytningsförsöket är föranlett av kvartssliror vilka innehåller en gles mineralisering av kop-
parkis och kopparglans som uppträder i en granat-epidotskarnig, starkt förskiffrad basisk metavulkanit. I 
sluttningen strax sydväst om skärpningen har en upp till 0,5 m bred kvartsgång brutits på försök.

(215) BÖLET 1 Kartblad 08E Hjo 9f
Koppar (guld, silver) RN-koordinat 6499850/1426200

I en häll på vandringsleden mellan nya riksvägen nr 49 och Klangahamn, vid koordinat 6499850/ 
1426150–200 förekommer god till rik kopparkismineralisering och malakit i körtlar i kalkrik, skarnig  
kloritskiffer. Analysresultat från ett prov visar 5,04 % Cu och 1,37 ppm Au samt 28 ppm Ag. 

(524) TITTEBERGSGRUVAN  Kartblad 07C Borås 9h
Koppar RN-koordinat 6445050/1337300

Tittebergsgruvan kallas en skärpning i en bergklack vid kanten av ett kärr. Skärpningen har bearbetats på 
kopparkis som påträffats i pegmatit- och kvartsgångar vilka genomslår rödgrå leptit. Gruvan utmålslades 
senast år 1948 men något gruvarbete synes inte ha blivit utfört och utmålet är numera sönat.

(527) KRIGSKULLEN Kartblad 07D Ulricehamn 9j
Koppar (järn) RN-koordinat 6444890/1399050

Ungefär 1 km öster om Älmeryd finns i kanten av den lilla mossen, nedanför branten, ett par små kop-
parskärpningar. Den största är 7 m lång i nordöstlig riktning, ca 4 m bred och sommaren 2000 nästan 
helt vattenfylld. Bergarten som finns blottad i skärpningens östra sida är en grå till mörkgrå, förskiffrad, 
finkornig bergart innehållande ”stick” av koppar- och svavelkis. Förskiffringsplanen stupar brant mot sydöst 
och i vissa delar är bergarten starkt rostfärgad. Några 10-tal m mot nordöst finns ytterligare två mindre, 
torrlagda och av mossa igenväxta skärpningar. Fyndigheten öppnades enligt uppgift på koppar men ett prov 
som analyserades sommaren 2000 innehåller endast 10 ppm koppar men däremot 12,8 % Fe.

4.1.6 Mangan

De viktigaste manganmalmsmineralen är pyrolusit, MnO2, hausmannit, Mn3O4 och manganit MnO(OH). 
Rhodonit, MnSiO3 är ett rött manganmineral vars massiva form kan sågas och poleras för användning som 
smycke- eller ornamentsten.

Sveriges tidigaste kända manganmalmförekomst torde ha varit den vid Bölet, väster om Vättern. Den 
omnämns redan 1694 av Urban Hiärne som bearbetad av glasblåsare och krukmakare. I mitten av 1800-talet 
började mangan användas vid ståltillverkning, vilket ökade intresset för manganmineraliseringar. Hohult–
Spexeryd manganförekomst i Jönköpings län, som upptäcktes på 1820-talet, har varit vårt lands största 
mangangruva med en total malmproduktion fram till 1920 av 113 000 ton med ett manganinnehåll på  
ca 50 000 ton. 

Den mest omfattande manganbrytningen i Västra Götalands län har skett vid Bölets gruvor.
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(69) KESEBOLSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 8c
Mangan (järn, koppar) RN-koordinat 6544900/1311700

I Kesebolsgruvan vid Gulliksåsen har såväl järn-, mangan- som kopparmalm utvunnits. Malmmineralise-
ringarna uppträder i en förkastningsspricka som stryker ungefär i nord–syd och stupar brant mot öster samt 
omges av en kalcit-kvartsbandad vulkanit.

En länspumpning av gruvan år 1917 visade en rik, 1,5 m bred manganmalm som bröts under åren 
1917–1920 och gav 9 400 ton råmalm, som efter skrädning resulterade i 6 500 ton malm med 25 % Mn 
(Tegengren 1924). I liggandet finns också en rik kopparkis-, kopparglans-bornitmineralisering vilken lär ha 
brutits år 1927. Den rika malmkörteln har lämnat 177 ton kopparmalm med 15 % Cu. Kesebols tre utmål 
försvarades ända fram till år 1981. 

(73) KESEBOL Kartblad 09C Mellerud 8c
Mangan (järn) RN-koordinat 6543700/1311600

Ungefär 400 m norr om Hultsjön finns i förkastningsbranten några små skärpningar i samma järn-mangan-
stråk som Kesebolsgruvan. Även här är malmbredden 1–1,5 m. På ytterligare några ställen mellan Kesebols 
Ödegård och Kesebolsgruvan har små skärpningar utförts. Ca 200 m västsydväst om Klapperudsskärpning-
arna finns den s.k. Rävgruvan, som utmålslades så sent som år 1955, men sönades strax därefter.

(77) AMNERUD Kartblad 09C Mellerud 8c
Mangan (järn) RN-koordinat 6541025/1313950

Ca 300 m öster om Amnerud har ett flertal mindre skärpningar upptagits på en mangan-järnmineralisering. 
Den största skärpningen mäter 6 x 4 m i dagen och är som de övriga skärpningarna igenrasad och fylld med 
skräp. Rhodonit och hematit förekommer oregelbundet i en skarnig, grå vulkanit. Förekomsten har varit 
utmålslagd under namn Amnerudsgruvan mellan år 1920 och 1979. 

(84) GALMEN Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6539600/1313440

Galmens mangangruva och de strax söder därom liggande Haganegruvorna är alla ca 5 x 2 m stora och  
ca 2 m djupa samt upptagna på en nord–sydlig ”malmgång” bestående av manganoxidmineral och hematit. 

Enligt uppgift skall en liten skärpning på manganmineral ha gjorts även nordöst om Backen, ca 500 m 
väster om Galmens gruvor. Någon sådan har dock ej återfunnits vid denna inventering.

(88) BRÖTTELNS GRUVOR Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6539245/1311595

Den största av Bröttelns tre mangan- och järngruvor vid ovannämnda koordinat är 20 m lång, 4–5 m bred 
samt max. 4 m djup. Strykningen är nordvästlig och stupningen ca 60° mot nordöst. Malmmineraliseringen 
utgörs av mangan- och järnoxidmineral, främst pyrolusit respektive hematit i kalkrikt skarn. Något baryt har 
också observerats i varphögarna runt gruvhålet. 

Vid koordinaten 6539284/1311607 finns en 5 x 4 x 2 m stor skärpning i kalkskarnmiljö innehållande 
en mineralisering av manganoxid och hematit.

Vid koordinaten 6539210/1311570 har en 17 x 3 m stor och drygt 1 m djup skärpning upptagits i 
manganoxid- och hematitmineraliserat kalkskarn med inslag av hornblände, epidot och granater. Strax norr 
om nämnda skärpning skall en liten skärpning, som ej återfunnits vid denna inventering, ha utförts.

(91) NORRA KLÖVEN Kartblad 09C Mellerud 7d
Mangan (järn) RN-koordinat 6539075/1315100

Vid Norra Klöven, väster om riksväg 45, finns ett flertal vattenfyllda skärpningar tillhörande Rolfsbyfältet. 
Den största skärpningen är 20 m lång och 3 m bred. Mineraliseringen uppträder i gångform på upp till 1 m 
bredd och övertvärar i nordnordvästlig riktning den i ungefär nord–syd strykande vulkaniten. Dominerande 
malmmineral är manganit och hematit men även manganmineralet rhodonit påträffas.
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(92) SÄBYNS GRUVOR Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6538950/1313035

Säbyns norra gruva, vid ovanstående koordinat, är 12 x 3 x 3 m stor med strykning i ungefär nord–syd och 
vertikal stupning. Den är upptagen på en ca 0,5 m bred mineraliserad gång som domineras av järnoxiderna 
hematit och något magnetit samt manganoxidmineral. Gången innehåller även band av mörkröd jaspis samt 
rhodonit. Mineraliseringen är knuten till ett smalt skarnstråk som kan följas ca 300 m mot söder.

Säbyns Östersgruva, vid koordinaten 6538745/1312980, lär enligt uppgift ha bearbetats redan under 
1700-talet. Den är 5 x 3 x 1,5 m och innehåller liksom norra gruvan hematit, något magnetit samt man-
ganoxidmineral. Den mineraliserade gången är även här ca 0,5 m bred, stryker i nordnordöstlig riktning 
och stupar brant mot väster. I anslutning till järn- och manganmineraliseringen förekommer kvarts- och 
kalcitsliror samt körtlar. Omgivande bergart är en röd gnejs. Några mindre skärpningar finns i den närmaste 
omgivningen.

Vid koordinaten 6538650/1312925 finns ett 10 x 2 x 2 m stort, vattenfyllt gruvhål, Säbyns malmgruva, 
vid västra höjdfoten. Strykningen är ungefär nordnordöstlig med brant västlig stupning. Malmmineralise-
ringen utgörs av  hematit och något manganoxid i en gång i röd gnejs.

(94) SÄBYN  Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6538865/1311640

Säbyns manganskärpning är 15 m lång, 2 m bred och 2 m djup samt nu till en del fylld med skräp. Minerali-
seringen utgörs av manganoxidmineral och hematit i rosafärgad kalksten med rhodonit och mangangranater, 
omgiven av finkornig, röd metavulkanit. 

(95) ROLFSBYFÄLTET Kartblad 09C Mellerud 7d
Mangan (järn) RN-koordinat 6538800/1315600

Rolfsby mangangruva eller Rävgruvan är upptagen på en i nordväst–sydöst strykande, upp till 1 m bred 
breccia innehållande hematit, manganit och rhodonit. Breccian har bildats i en svaghetszon i en vulkanit 
som förutom nämnda malmmineral även innehåller rikligt med klorit, något tungspat samt flusspat.

Rolfsbygruvan lär ha bearbetats redan på 1770-talet, då för utvinning av järn. Under åren 1894–1897 
och 1916–1918 bröts Rolfsbygruvan samt ett antal mindre gruvor i samma stråk för utvinning av mangan. 
Sådana mindre skärpningar finns ca 400 m väster om ovan angivna koordinat.

Sex stycken utmål lades år 1917 över Rolfsbyfältets manganstråk och de försvarades fram till och med 
1979.

(101) KINGEBOLS MANGANGRUVOR Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6538080/1312570

Kingebols mangan- och järngruvor har bearbetats i olika omgångar. Redan år 1774 lär förekomsten ha be-
arbetats för utvinning av blodstensmalm. Senast bröts gruvorna år 1918 varvid 800 ton berg och malm 
utvanns. Ur denna skräddes 202 ton malm med 22 % Mn. Sammanlagt finns sex gruvhål med en nordnord-
västlig strykning på en sträcka av ca 400 m. Mineraliseringen fortsätter ytterligare mot sydsydöst i Gyltunge-
byns gruvor. Tre utmål för utvinning av manganmalm, norra och södra Kingebolsgruvorna samt Gyltunge-
byn, försvarades av Wargöns Aktiebolag ända fram till 1978.

Det nordligaste gruvhålet, vid ovannämnda koordinat, är 25 m långt, 2 m brett och 2 m djupt. Malm-
mineraliseringen utgörs av en upp till 1 m bred hematit- och  manganoxidförande gång, som slår igenom 
ljust grågrön, kloritrik, skarnig gnejs. 

I en vägskärning 200 m nordöst om nämnda gruvhål förekommer manganoxidmineralisering med  
hematit i en 0,5 m bred, serpentinrik krosszon i röd gnejs.

Vid koordinaten 6538020/1312580 finns ett 10 m långt, 3 m brett och ca 2 m djupt gruvhål med man-
ganoxidsliror och hematit i kvartsbreccierad, röd gnejs. 

Gruvhålet vid koordinaten 6538000/1312580 är 20 m långt, 4 m brett och max. 4 m djupt. Malmmineralise-
ringen uppträder här i form av manganoxid och hematit i sliror på upp till 1 m bredd. Dess strykning är nordnord-
västlig med 70° stupning mot östnordöst. I anslutning till mineraliseringen uppträder rhodonit och serpentin.



59MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, INKLUSIVE KOMMUNERNA HABO OCH MULLSJÖ

Ett 60 m långt, 3–5 m brett och 6–10 m djupt gruvhål är upptaget vid koordinaten 6537855/1312625. 
I detta påträffas en mineralisering av manganoxid och hematit på upp till tre m bredd.  I de relativt stora 
varphögarna syns förutom malmmineralen rikligt med olika skarnmineral såsom klorit, talk, kalcit och ser-
pentin. 

Kingebolsfältets sydligaste gruvhål, vid koordinaten 6537765/1312640, är 25 m långt, 2–5 m brett 
och 2 m djupt. Förutom manganoxidmineral och hematit har här observerats vacker rhodonit och kalcit.  
Mellan de båda sistnämnda gruvhålen finns en 10 x 1 x 1,5 m stor skärpning med tunna sliror av mangan- 
och järnoxidmineral.

(106) GYLTUNGEBYN NORRA Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6537655/1312700

Gyltungebyns norra skärpning är 50 m lång, 1–2 m bred och 1–2 m djup. Malmmineraliseringen, som 
stryker i nordnordväst och förefaller stupa vertikalt, utgörs av manganoxidmineral samt såväl magnetit som 
hematit. Till mineraliseringen finns även knutet kalcit i klumpar och sliror.

(107) GYLTUNGEBYN Kartblad 09C Mellerud 7c
Mangan (järn) RN-koordinat 6537465/1312755

Den nordligaste av Gyltungebyns gruvor är 150 m lång, 4 m bred och 2–6 m djup, eventuellt något djupare i 
söder, samt ställvis vattenfylld. Malmmineraliseringen utgörs av manganoxidmineral, magnetit och hematit i 
kalcit- och kvartsbreccierad, skarnig, röd leptitgnejs. Bergartens strykning är nordnordvästlig med 70° stup-
ning mot nordöst. I varphögar har också serpentin och järnsulfidmineral observerats.

Den sydligaste av Gyltungebyns gruvor, vid koordinat 6537200/1312805, är 15 x 3 m stor med 2 m djup. 
En svag manganoxidmineralisering samt hematit förekommer i kvartsbreccierad, röd, skarnig leptitgnejs.  
I den närmaste omgivningen finns några mindre provsprängningar.

(134) ADOLFSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 6c
Mangan (järn) RN-koordinat 6531030/1313530

Adolfsgruvans hematit-manganförekomst ingår i Vikensfältet. Skärpningen bearbetades i liten omfattning 
under åren 1917–1918. Dess längd är 12 m, bredden 4 m och djupet ca 3 m. Mineraliseringen är här, som i 
övriga delar av Vikensfältet, knuten till en mylonitiserad, kvartsrik, rödgrå gnejs. Strykningen är N20°Ö och 
stupningen brant mot öster. Hematit finns i liggandet, medan manganmineralen manganit och rhodonit 
påträffas mot öster nära hängväggen. Klorit och aktinolit uppträder rikligt i kontakten mellan malmmine-
raliseringen och den kvartsrika gnejsen. 

(139) JONGRUVAN  Kartblad 09C Mellerud 6c
Mangan (järn)          RN-koordinat 6530200/1313150

Jongruvan som utgörs av en ca 15 x 3 x 1,5 m stor skärpning är upptagen på en hematit-, manganit- och 
rhodonitrik gång i en mylonitiserad, röd, kvartsrik gnejs. Den mineraliserade gången stryker i nord–syd och 
stupar brant mot öster. Dess bredd är endast 0,5–1 m. Ca 40 m sydöst om Jongruvan finns en 6 x 4 m stor, 
grund skärpning även den innehållande en mangan- och järnoxidmineralisering.

(141) NILSGRUVAN Kartblad 09C Mellerud 5c
Mangan (järn)         RN-koordinat 6529920/1313100

Nilsgruvan utgörs av en 10 x 3 x 1,5 m vattenfylld skärpning på samma malmgång som Jonsgruvan men  
ca 280 m längre söderut. Den mineraliserade gången stryker även här i nord–syd och stupar brant mot öster. 
Båda gruvorna har under lång tid varit utmålslagda, senast 1917, men de sönades under 1970-talet.
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(150) VIKENSFÄLTET Kartblad 09C Mellerud 5c
Mangan (järn) RN-koordinat 6528900/1313280

Vikens järn-mangangruvefält består av f.d. utmålen Adolfs-, Jon-, Nils-, Maria-, Johannes-, Gustavs man-
gan-, Augusta-, Anders-, Stor-Pers- och Karlsgruvorna i ordning från norr mot söder som beskrivs nedan. 
Adolfs-, Jon- och Nilsgruvorna beskrivs separat.

Malmerna stryker i nord–syd, stupar brant mot öster och har en sammanlagd längd av 3,5 km. De upp-
träder i förkastningszoner i ytbergartsgnejser. Malmbredden varierar mellan 1 och 3 m och dominerande 
malmmineral är hematit och manganit. I malmfältets allra sydligaste del förekommer endast hematit, vilken 
enligt Tegengren (1924) har brutits i olika perioder sedan 1600-talets mitt.

Manganmalmen som ofta påträffas tillsammans med järnmalmen, har brutits i fältets centrala och norra 
delar, (utmålen Gustavs mangan-, Johannes-, Stor- och Andersgruvorna samt Adolfsgruvan) under åren 
1917 och 1918. Enligt äldre statistik bröts under de båda åren 16 476 ton malm, som efter skrädning blev 
2 985 ton med en halt av 22–25 % Mn.
Orrebols gruva, inom f.d. utmålet Mariagruvan, vid koordinat 6529160/1313230, är 6 x 4 m stor och upp-
tagen på manganoxidmineral och hematit.
Gustafs mangangruva (med Yllingebols- och Ögårdsgruvorna samt Ödegårds järngruva) vid koordinaten 
6528900/1313280 är sammanlagt 50 m lång, 5 m bred och enligt uppgift 30 m djup, vattenfylld och in-
hägnad.
Augustagruvan, i Gustafs mangangruvas förlängning mot söder, vid koordinaten 6528850/1313290, är 2
5 m lång, 4 m bred och 3 m djup med hematit och manganoxidmineralisering.

Östsydöst om Augustagruvan, vid koordinaten 6528845/1313385, strax öster om skogsbilvägen (f.d. 
järnvägen) finns en 10 x 1,5 x 1,5 m stor skärpning på en parallell manganmalmsgång till Gustafs mangan-
malm.
Stor-Persgruvan, vid koordinaten 6528610/1313370, är 8 x 5 m stor med 7 m djup. Gruvhålet är vattenfyllt 
och inhägnat. Malmgången med manganoxid och hematit stryker i nord–syd och stupar vertikalt. Omgi-
vande bergart är svagt rostig, ljusröd, finkornig, sur metavulkanit tillhörande Åmålsgruppen.
Andersgruvan, vid koordinaten 6528480/1313380, är upptagen på samma nord–sydliga malmgång som 
Stor-Persgruvan. Den är 23 m lång, 4 m bred och 7 m djup samt vattenfylld och inhägnad. 
Jacobssons gruva, inom f.d. utmålet Persgruvan, vid koordinaten 6528415/1313350, är upptagen på en 
manganoxid-hematitgång i rödlätt, finkornig, sur metavulkanit. Gruvhålet är 20 m långt, 3 m brett och  
5 m djupt. Knappt 100 m sydväst om Jacobssons gruva finns vid koordinaten 6528375/1313255 en 4 x 3 x  
1,5 m stor skärpning  upptagen på en smal malmgång med manganoxid och hematit.
Björndalsgruvan, vid koordinaten 6528260/1313265, är 35 m lång, 2 m bred och som mest 5 m djup. 
Ca 8 m norr därom finns en 8 x 2 x 2 m stor skärpning och ytterligare 20 m norr om denna en 2 x 2 x 1,5 m 
stor skärpning på samma nordsydliga manganoxid- och hematitförande ”malmgång” som Björndalsgruvan.
Vikens järngruva, vid koordinaten 6528160/1313265, är 20 m lång, 3 m bred och enligt uppgift 50 m 
djup samt nu vattenfylld och ordentligt inhägnad. Uppgiften om gruvans djup är något tveksam. Malm-
mineraliseringen utgörs av manganhaltig hematit i samma nord–sydliga, vertikalt stupande ”malmgång” 
som föregående. Omgivande bergart är en ljusröd, tät metavulkanit tillhörande Åmålsgruppen.
”Kinkerudsgruvan” vid koordinaten 6528060/1313270, är 5 x 3 x 4 m stor och utgör med största sannolik-
het en sydlig fortsättning på malmmineraliseringen i Vikens järngruva. Mineraliseringen stryker i nord–syd, 
stupar vertikalt till brant mot öster och utgörs av 1–2 dm bred manganhaltig hematitmalm i kvartsbrec-
cierad, röd metavulkanit.
Vikens skogsgruva, belägen vid koordinaten 6527815/1313260, är 10 m lång, 2 m bred och ca 2 m djup samt 
vattenfylld och fylld med skrot. Mineraliseringen utgörs av ett 1 dm brett band av massiv, manganhaltig 
blodsten. I fortsättningen mot söder och sydsydöst har på en sträcka av drygt 50 m flera små provspräng-
ningar utförts på samma mineralisering.
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(158) KLINKÅS  Kartblad 09C Mellerud 5c
Mangan (järn) RN-koordinat 6527980/1313000

Klinkås manganjärngruva är 8 m lång, 3 m bred och ca 3 m djup samt vattenfylld och inhägnad. Manganox-
idmineral jämte hematit finns här i upp till dm-breda band i en förkastningsspricka med sliror av folierad, 
finkornig, rödaktig, sur metavulkanit omgivna av röd gnejs. 

(199) HÄSTHAGEN 1 Kartblad 09E Askersund 0d
Mangan RN-koordinat 6502200/1418650

Vid norra foten av den lilla hällryggen, strax norr om torpet Hästhagen, har ett 3 x 1 x 1 m stort skärpnings-
försök gjorts på en svagt manganhaltig, epidotrik mylonitzon i rödgrå granit.

(210) PUKERUDS GRUVOR Kartblad 09E Askersund 0f
Mangan  RN-koordinat 6500550/1425100

Pukeruds eller Pukeryds mangangruvor, belägna 200 m söder om gårdarna Pukerud, ligger i samma mine-
raliserade stråk som de drygt 1 km mot sydsydöst liggande Bölets mangangruvor. Pukeruds gruvor är tre till 
antalet och den djupaste, som är 6 x 4 m stor i markytan, har enligt uppgifter vid Bergsstaten brutits till  
38 m djup. De övriga två gruvorna är 6 x 6 m resp. 5 x 3 m stora och vattenfyllda. Gruvbrytningen vid 
Pukerud lär ha påbörjats 1897. Åren 1916–1917 omfattade brytningen totalt 490 ton varur 3 ton direkt 
användbar manganmalm med 35 % Mn utvanns.

Mineraliseringen utgörs av rika manganitkörtlar som tillsammans med bl.a. epidot uppträder i sprick-
zoner i den här starkt förskiffrade, rödgrå, ögonförande s.k. Undengnejsen. Sannolikt är mineraliseringarna 
knutna till två parallella sprickzoner med strykningsriktningen N40°Ö.

Längs en kort, nybruten skogsbilväg ca 100 m väster om gruvhålen har flera hällar blottats, varav bl.a. en 
nära vägslutet innehåller manganmineral på någon dm bredd.

Ca 20 m väster om den nybrutna vägen finns en kvartskörtel med 2–3 m synlig bredd. Kvartsen torde 
dock inte ha någon större utbredning.  

(219) BÖLET 2 Kartblad 08E Hjo 9f
Mangan (järn, baryt) RN-koordinat 6499600/1425700

Tidigast känd bland vårt lands manganmalmsförekomster är Bölets mangangruvor. Första gången Bölets 
gruvor omnämndes var år 1694 då Urban Hjärne i en av sina böcker nämnde fyndigheten med följande ord: 
”Magnesia eller Brunsten är intet längesedan aff H:r Anthoni von Boy opfunnen vid Tijwedwn” (Tegengren 
1924).

Berggrunden kring Bölets gruvor består dels av en grovkristallin, förskiffrad, rödaktig granit, s.k. Bölet-
granit, dels av grå gnejs, s.k. Undengnejs. Norr och nordöst om malmfältet förekommer ett stråk av starkt 
förskiffrade basiska metavulkaniter, ställvis omvandlade till kloritskiffer. Hela området genomslås av yngre, 
relativt smala diabasgångar i ungefär nordvästlig riktning. Mineraliseringen är knuten till sprickzoner och 
skölzoner i såväl graniten som gnejsen. Skölzonerna, som anses ha bildats i samband med de stora förkast-
ningar som ledde till att Vätternsänkan bildades, stryker i nord–nordvästlig riktning och stupar lodrätt till 
brant mot öster. Manganmineraliseringarnas bredd varierar från endast några cm till som mest upp till två 
m (Vretgruvan) (Westergård m.fl. 1926).

Bearbetningen av Bölets gruvor började troligen redan på 1680-talet och har pågått med vissa avbrott 
fram till 1946. Den sammanlagda manganmalmsproduktionen vid Bölet under perioden 1833–1920 var  
ca 23 000 ton med manganinnehållet 8 400 ton. Till detta kan läggas produktionen före 1833 som upp-
skattningsvis uppgår till 2 000 ton malm med medelhalten 40 % Mn. Under åren 1941–1946 var malm-
produktionen enligt bergverksstatistiken ca 14 000 ton malm vars manganinnehåll var ca 4 000 ton. Den 
totalt utvunna mangankvantiteten vid Bölets gruvor fram till år 1946 uppskattas således till ca 15 000 ton, 
utvunnen ur ca 39 000 ton malm (Jonsson & Tunheden 1970).

Malmfältet är ungefär 1 km långt och 300 m brett. Den största och djupaste gruvan, Vretgruvan, har 
drivits ner till 245 m djup (1946). Vretgruvans största längd är ca 150 m, dels på 40 m nivå, dels också på 
220 m nivå.  I fältet finns 76 gruvschakt tillhörande 49 olika gruvor. Dessutom finns ett antal mindre hål, 
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upptagna i avsikt att lokalisera de  mineraliserade skölzonerna. Manganit, MnO(OH), är det dominerande 
malmmineralet men även pyrolusit, MnO2, förekommer. Förutom malmmineralen innehåller skölarna även 
baryt, kalcit, flusspat och kvarts. Vidare har i de mineraliserade zonerna de sällsynta mineralen vanadinit och 
zeolitmineralet edingtonit påträffats (Wikman m.fl. 1982). Malmfältet har senast varit belagt med 11 utmål 
(gruvrättigheter), se kartskiss (fig. 25).

Fig. 25. Kartskiss av Bölets mangangruva. 
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(261) ÖSTRA HULAN Kartblad 08E Hjo 8d
Mangan RN-koordinat 6492400/1419400

Ungefär 500 m östnordöst om torpet Östra Hulan och 30 m väster om den enskilda körvägen har en 4 x 1 x 
1 m stor skärpning upptagits på manganitkörtlar i rödgrå, medel–grovkornig ”Karlsborgssyenit”.

Ca 500 m sydsydöst om ovannämnda skärpning har ytterligare ett litet försök gjorts. Här har vid den nu 
genomförda inventeringen endast en liten varphög med liknande material som ovannämnda återfunnits.

(279) MUNKEBACKA GRUVOR Kartblad 08E Hjo 8e
Mangan RN-koordinat 6490400/1420200

Munkebacka mangangruvor vid sydvästra foten av Vaberget och 600 m nordnordöst om torpet Tomten, 
utgörs av sju gruvhål i rad på en sträcka av 110 m i ungefär nordlig riktning. Gruvhålen är vattenfyllda och 
det största är 25 m långt, 5 m brett och uppskattningsvis mer än 10 m djupt. Mineraliseringen utgörs av 
manganit- och pyrolusitfyllda sprickor och drusrum i en 4–5 m bred mylonitzon i tät, röd, sur metavulkanit. 
Förutom manganmineralen innehåller mylonitzonen kalcit och epidot. Omgivande bergart är en rödlätt, 
ögonförande granit. På ett avstånd av drygt 100 m nordnordväst om gruvhålen finns några djupa tvärdiken 
gjorda i undersökningssyfte. 

Munkebacka mangangruvor lär ha brutits under första hälften av 1800-talet.

(293) MARHULTS GRUVA Kartblad 08E Hjo 7d
Mangan RN-koordinat 6486300/1415900

Marhults mangangruva ligger ca 100 m norr om järnvägen och ca 250 m sydväst om Ulvsjön. Två gruvhål 
och en mellanliggande skärpning är upptagna i en sprickzon med strykningsriktning N 55°Ö. I denna finns 
bl.a. mineralen manganit, rhodochrosit (MnCO3), kalcit och epidot. Sprickzonen uppträder i röd, medel- 
till grovkornig Karlsborgssyenit. Det största gruvhålet mäter ca 6 x 4 m och är uppskattningsvis mer än 10 m 
djupt. Ca 20 m sydväst därom finns ett mindre, 4 x 3 m stort gruvhål, som nu är fyllt med allsköns bråte.

Marhultsgruvan var i produktion åtminstone 1918, varvid den totala brytningen omfattade 2 785, ton 
varur efter skrädning utvanns 7 ton direkt användbar manganmalm med 28 % Mn (Westergård m.fl. 1926).

(298) KLEVABERGET Kartblad 08E Hjo 7d
Mangan RN-koordinat 6485500/1416850

Klevabergets mangangruvor är upptagna i rad på en sträcka av 90 m i strykningsriktningen N30°Ö. Mine-
raliseringen utgörs av manganit och något magnetit i en 2–3 m bred sprickzon i en grå, karbonatrik Karls-
borgssyenit. De två största gruvhålen är i markytan 40 x 3 m resp. 20 x 4 m med djupen 6 resp. 4 m. 
Omedelbart sydsydväst om sistnämnda gruvhål finns ett ca 3 x 3 m stort och ca 8 m djupt gruvhål med 
vertikala väggar, som är helt oinhägnat och mycket farligt för djur och människor!

4.1.7 Molybden

Molybdenglans, MoS2, är det enda molybdenmineralet av industriell betydelse. Mineralet är endast känt 
från tre platser i Dalsland. Förekomsterna finns beskrivna under avsnitten 4.1.2 Bly,  4.1.5 Koppar och  
4.2.6 Krossberg, dvs. förekomsterna (2) Rimtjärn, (52) Hafsåsen respektive (450) Utby.

4.1.8 Nickel

Metallen nickel (Ni) upptäcktes 1751 av svensken A.F. Cronstedt i prover från Los i nordvästra Hälsing-
land. Nickel finns i flera mineral som nickelin, NiAs och millerit, NiS, men det ekonomiskt mest viktiga är 
pentlandit (Fe, Ni)9S8 som i allmänhet förekommer tillsammans med magnetkis i mafiska till ultramafiska 
djupbergarter. I Västra Götalands län har nickel tillsammans med magnetkis påvisats på sex platser mellan 
sjöarna Stora Le och Lelången, nordväst om Bengtsfors. I början av 1970-talet utförde Boliden AB omfat-
tande undersökningar, bl.a. kärnborrningar i området. Samtliga då undersökta mineraliseringar var för små 
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för att vara ekonomiskt intressanta. Tabell 5 visar länets kända nickelmineraliseringar med anvisning om var 
detaljbeskrivning finns.

Tabell 5. Nickelmineraliseringar i Västra Götaland.

Förekomst Kartblad Avsnitt

Gällsbyn 10B 1h 4.2.13.5 Täljsten
Kuvetjärn 10B 1g 4.1.5 Koppar
Lidtjärn 10B 1h 4.1.5 Koppar
Megsjön 10B 1h 4.1.5 Koppar
Vårdalstjärnet 1 10B 1g 4.1.5 Koppar
Vårdalstjärnet 2 10B 1g 4.1.5 Koppar

4.1.9  Silver

Silver förekommer i naturen dels gediget, dels bundet till sulfidmineral, främst blyglans, men även tillsam-
mans med t.ex. kopparkis. Inom Västra Götalands län påträffas silver i alla tre formerna i Dalsland. Det 
gedigna eller till blyglans bundna påträffas i gångar medan det till koppar knutna silvret uppträder i Dals-
landsgruppens bottenbildningar i form av stratabundna mineraliseringar. De största förekomsterna Dingel-
vik, Henneviken och Asslebyn är potentiella ekonomiska förekomster. Tabell 6 visar silvermineraliserade 
förekomster inom länet där Slädekärr beskrivs under avsnitt 4.1.2 Bly och övriga under avsnitt 4.1.5 Kop-
par.

Tabell 6. Silvermineraliseringar i Västra Götaland.

Förekomst Kartblad

Anfastebyn 09B 7h
Asslebyn 09B 7h
Björby 09C 7d
Byn 09C 7c
Dingelvik 09B 8i
Ekebol 09B 8j
Hafsåsen 09C 9b
Hansebotjärnet 09C 9a
Henneviken 09B 8h
Hoppets gruva 09C 5c
Härserud 09C 9a
Kingebolsgruvorna 09C 7c
Knollegruvan 09C 5c

(205) ANGSJÖN 1 Kartblad 09E Askersund 0e
Silver RN-koordinat 6500950/1423600

På södra sidan om stigen, ca 150 m norr om Angsjön finns en 3 x 3 m stor och 2 m djup skärpning i 
förskiffrad, basisk metavulkanit innehållande körtlar med klorit, epidotskarnig kalksten och kvarts. Enligt 
äldre litteratur (Westergård m.fl. 1926) skall skärpningen ha upptagits på silver. Inga sulfidmineral har iakt-
tagits, ej heller har i ett analyserat prov från varphögen förhöjda halter av silver eller andra värdemetaller 
kunnat påvisas.

4.1.10  Tellur

Tellur (Te) är ett av de sällsyntaste grundämnena. I naturen förekommer tellur i regel tillsammans med 
svavel eller selen, ersättande dessa i föreningar med guld, silver, bly, koppar och vismut i små mängder. Tellur 
utvinns som biprodukt ur anodslammet vid ädelmetallraffinaderier. Metallen är känd från en lokal i Västra 
Götalands län och finns beskriven under avsnitt 4.1.3 Guld, förekomsten Långvattnet.

Knyttkärr 1 09C 9e
Nötö 09C 7d
Salebogruvan 09C 6b
Slädekärr 09C 7d
Stora strand 09C 7c
Sörgården 09C 9a
Teåkerssjön 09B 4j
Vassviksgruvan 09C 5c
Vägskälsgruvorna 09C 8c
V. Korsbyn 09C 7b
Åsnebo 09C 9a
Äskekärr 09C 5c
Ånimskogsgruvorna 09C 7c

Förekomst Kartblad
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4.1.11  Uran

Det ekonomiskt mest viktiga uranmineralet är den kristallina formen uraninit, UO2 men även den amorfa 
varieteten pechblände är betydelsefull. Uran används huvudsakligen som bränsle i kärnkraftverk.
Inom länet förekommer pechblände i sprickbildningar i Dalslandsgruppens undre lerskifferformation med-
an länets och kanske landets största uranförekomster är knutna till Billingen–Falbygdens alunskiffrar. I dessa 
finns bl.a. uran i höga halter, upp till omkring 300 ppm i medeltal, se avsnitt 4.2.2 Alunskiffer. I södra 
Billingen varierar uranhalten i den uranrika zonen mellan 283 och 409 g/ton medan uranhalten i kolm 
däremot är betydligt högre, 3000–5000 g/ton.  Även alunskiffrarna i Halle- och Hunneberg innehåller uran, 
mestadels dock i låga halter, i allmänhet ej överstigande 100 ppm.  Nedan beskrivs de rikast kända uran-
mineraliseringarna i Västra Götalands län medan de i tabell 6 nämnda är svagare mineraliseringar som upp-
träder tillsammans med sulfider eller guld.

O. Nordenskjöld upptäckte 1893 kolmens höga uraninnehåll i Billingen. Kolmen förekommer emel-
lertid endast som 10–20 cm långa och några cm tjocka linser i alunskiffern vilket försvårar ett ekonomiskt 
lyckat brytningsresultat. Det var inte förrän efter andra världskrigets slut som en systematisk uranprospek-
tering påbörjades i landet. I mitten av 1950-talet hade prospekteringen lett till att Ranstadsområdet på  
Billingens södra sida identifierades. Beräkningar visar att det s.k. Ranstadledet i Billingen–Falbygdenområ-
det innehåller 1,75 miljoner ton uran.

Under SGUs uranprospektering i Dalsland i slutet av 1960- och början av 1970-talet påträffades ett tret-
tiotal uranmineraliseringar. Inget av uppslagen bedöms ha ekonomiskt intresse men fem har dock bedömts 
så intressanta att de i korthet beskrivs nedan.

Tabell 7. Mineraliseringar som innehåller bl.a. uran.

Förekomst Kartblad Avsnitt 

Härserud 09C 9a 4.1.5 Koppar
Långvattnet 09C 9a 4.1.3 Guld
Åsnebo 09C 9a 4.1.5 Koppar

(51) TÄPPETJÄRNET Kartblad 09C Mellerud 9b
Uran RN-koordinat 6548200/1305500

SGUs uranprospektering åren 1969–1970 visade att ungefär 50 m öster om Täppetjärnet finns rikt uranmi-
neraliserade sprickor i Dalslandsgruppens Lianneskiffer (arkosformationen). Sprickorna blottlades genom 
dikesgrävning och deras bredd uppmättes till ca 2 cm och riktningen är ungefär i N60°Ö med brant stup-
ning mot nordväst. Ett analyserat prov från en spricka visar mycket hög uranhalt, 2, 9 % U, men minerali-
seringen är alldeles för svag för att få någon ekonomisk betydelse.

(61) TJÄDERKULLEN Kartblad 09C Mellerud  9a
Uran RN-koordinat 6545700/1301300

Vid Tjäderkullen undersökte SGU i början av 1970-talet en uranmineralisering i Dalslandgruppens  
al bitomvandlade, undre lerskifferformation. Mineraliseringen följer företrädesvis sprickor som övertvärar 
lerskifferns strykning. Normalvärdet på den radioaktiva anomalin är ca 100–200 µR/h (mikroröntgen per 
timme) med en maximal radioaktivitet på 1200 µR/h.

(80) BÖSTERUD Kartblad 09C Mellerud 8b
Uran RN-koordinat 6540200/1309400

Vid Bösterud undersökte SGU i början av 1970-talet en uranmineralisering i Dalslandgruppens bergarter. 
Uranmineralet pechblände uppträder som impregnation i småveckad ler- och siltsten. Analys av ett stuffprov 
visar som mest 0,15 % U. 
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(161) LJUNGBERGEN Kartblad 09B Dals-Ed 5j
Uran RN 6526100/1298500

Uranmineraliseringen vid Ljungbergen tillhör Dalslandsgruppens undre lerskifferformation. Mineralisering-
ens bredd är 0,2–1 m och anomalin kan följas med mindre avbrott på en sträcka av 200 m. Analys av ett 
stuffprov visar en halt av 0,03 % U.

(163) RÖNNINGEN Kartblad 09C Mellerud 4b
Uran RN-koordinat 6524500/1307600

Vid Rönningen undersökte SGU i början av 1970-talet en uranmineralisering i Dalslandgruppens bergarter. 
Pechblände uppträder här som impregnation i ler- eller siltsten och den högsta uppmätta radioaktiviteten är 
800–1200 µR/h.

(389) RANSTAD Kartblad 08D Skara 3f
Uran RN-koordinat 6467000/1378500

Ranstadsanläggningen byggdes 1960 för en produktion av 120 ton uran per år. Anläggningen var i drift 
mellan åren 1965–1969 men enbart halva produktionskapaciteten utnyttjades. Brytningen omfattade  
400 000–500 000 ton alunskiffer per år med en uranhalt som översteg 200 ppm. Vid starten av anlägg-
ningen blev utbytet 67 % av alunskifferns uraninnehåll. Genom förbättring av metoden var utbytet uppe 
i 80 % innan anläggningen stängdes. Brytningen skedde i ett numera vattenfyllt brott som ligger en dryg 
km öster om fabriksanläggningen i Ranstad. Det vattenfyllda brottet är cirka 1 800 meter långt, upp till  
250 m brett och 8–10 m djupt.

4.1.12 Volfram

Scheelit, CaWO4 och volframit (Fe, Mn)WO4 är volframs enda malmmineral. Volfram används främst som 
legering i specialstål och till glödtrådar i lampor. Scheelit är känt från åtminstone tre platser i länet. Före-
komsten vid Solliden beskrivs nedan medan Långvattnet och Äskekärr beskrivs under avsnitten 4.1.3 Guld 
resp. 4.1.5 Koppar.

(526) SOLLIDEN Kartblad 07C Borås 8h
Volfram (järn) RN-koordinat 6444900/1337550

Ungefär 200 m sydöst om Sollidens skjutbana finns en i markytan 4 x 3 m stor och 4–5 m djup skärpning 
på magnetit i en hornbländerik, förskarnad, epidotförande gabbro. I de förskarnade partierna förekommer 
ställvis god scheelitimpregnation. Som järnmalm saknar förekomsten helt ekonomisk betydelse, däremot 
skulle scheeliten kunna vara värd en närmare undersökning.

Norr om Solliden på ett avstånd av ca 200 m, finns en 3 x 3 m stor och ca 3 m djup skärpning i en 
mörkgrå, biotitrik gnejs som stryker i nord–syd. Troligen har man här sökt efter sulfider i likhet med den 
300 m längre mot västnordväst liggande Tittebergsgruvan.

SKIFFER ORSTEN

ENHET Skiffer

miljarder

ton

Kerogen

 miljarder

ton

Uran

ppm

miljoner

ton

miljarder

ton

Corg
%

Topp-
skiffer 2,2 14,5 0,35 167 0,37 1,6

Uranrik
skiffer 3,4 15,5 0,6 292 0,99 0,3

Botten- 
skiffer 2,6 12,0 0,35 150 0,39 1,3

Fig, 26. Ranstadsledets totala uraninnehåll i 
Billingen–Falbygdenområdet. Efter Andersson 
m.fl. 1983.
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4.1.13 Zink

Basmetallen zink används främst vid förzinkning (galvanisering) av plåt som skydd mot rost. Det enda 
industriellt betydande malmmineralet är zinkblände, ZnS. Nedan beskrivs den hittills enda förekomsten i 
länet där zink påvisats i intressanta halter. Vid Havsmon, beskriven i avsnitt 4.1.5 Koppar, förekommer svagt 
förhöjd zinkhalt och i ett analyserat prov från varphögarna visar resultaten 0,4 % Zn. 

(185) RÅGSTAD Kartblad 09E Askersund 1e
Zink (bly, silver, koppar, guld) RN-koordinat 6506850/1421300

Cirka 100 m öster om Rågstad, i nordöstra höjdsluttningen finns ett 1–2 m brett och ca 100 m långt 
undersökningsdike i ungefär nordvästlig riktning. På några ställen finns i diket ca 2 m djupa, sprängda 
skärpningar. Diket löper längs en sulfidmineraliserad zon ställvis innehållande god till rik zinkblände- och 
blyglansmineralisering med inslag av koppar- och svavelkis. Den malmmineraliserade bergarten består av en 
mylonitiserad, biotitrik gnejs som kännetecknas av en växellagring mellan amfibolit- och epidotrika band. 
Analysresultatet av ett prov taget från en av skärpningarna i samband med denna inventering visar 18 ppb 
Au, 43 ppm Ag, 2,74 % Zn och 2,75 % Pb.

En analys gjord av LKAB-prospektering AB 1986 visar 2,4 % Zn och 0,04 % Pb.

4.2 Industriella mineral och bergarter

4.2.1 Allmänt 

Industrimineral definieras som sådana mineral och bergarter som utvinns i annat syfte än för utnyttjande av 
deras metallhalt eller bränslevärde. Denna definition innebär att industriella mineral och bergarter kommer 
att omfatta ett stort antal olika objekt, allt från ballastmaterial, som i Sverige betingar ett lågt pris per ton, 
ungefär 50 kr till exempelvis industridiamanter vilka vägs i viktenheten carat (0,2 gr) och säljs till ett pris av 
omkring 100 miljoner kronor per ton.

Fig. 27. Industriella mineral och bergarter är viktiga råvaror och används till en mängd olika saker i det moderna samhället. 
Fotokollage Karl-Erik Alnavik.
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Kännetecknande för industrimineralen är att de har en mångsidig användning, dvs. samma mineral kan 
användas i flera produkter eller processer, vilket innebär att de inom vissa gränser kan ersätta varandra. 
Många industrimineral förbrukas i stora mängder eftersom återvinning är svår eller omöjlig i de flesta fall 
t.ex. då industrimineralen används i konstgödsel, papper, färg, födoämnen eller drycker. Dessutom uppvisar 
industrimineralen stor variation när det gäller geologiskt förekomstsätt, brytnings- och anrikningsteknologi, 
renhetskrav och vid prissättningen. Förbrukningen sker inom ett flertal användningsområden – inom jord-
bruket som konstgödsel, inom den kemisk-tekniska industrin, livsmedels- och dataindustrin, som läkemedel 
m.m.

Exempel på olika industrimineral och -bergarter

Andalusit Glimmer Marmor
Anortosit Grafit Monazit
Antofyllit Ilmenit Olivin
Apatit Kalksten Rutil
Asbest Kaolin Sillimanit
Baryt Korund Sällsynta jordartsmetallers mineral
Bentonit Kromit Talk
Beryll Kvarts Täljsten
Diatomit Kvartsit Vermikulit
Dolomit Kyanit Wollastonit
Flusspat Li-mineral Zeoliter
Fältspat Magnesit Zirkonmineral

I dagens moderna samhälle är en kontinuerlig tillförsel av råvaror av största vikt om stora problem i infra-
strukturen skall undvikas. Industrimineralen ingår som mycket viktiga komponenter i större eller mindre 
mängder i det mesta som vi kommer i kontakt med under ett dygn. De används vid tillverkning av papper, 
keramik, föda, mediciner, byggnadsmaterial, kemiska och elektroniska produkter, konstgödsel m.m. Dess-
utom används de för metallurgiska ändamål som flussmedel och som råvaror i olika tillverkningsprocesser. 

Sveriges berggrund ger goda förutsättningar att hitta industrimineral. På ett 60-tal platser pågår en direkt 
produktion av industriella mineral och bergarter, ballastproduktionen undantagen. Under 1999 bröts 75 
miljoner ton ballast, 171 000 ton natursten samt 9 miljoner ton kvalificerade industrimineral. Kalksten 
och dolomit svarar för den tonnagemässigt största produktionen, ca 7 miljoner ton. Ballastproduktionen 
beräknas vara värd 3 miljarder kronor, stenproduktionen 250 miljoner och industrimineralproduktionen 3,7 
miljarder kronor. Totalt omfattar hela Sveriges mineralproduktion, dvs. även inkluderande malmer, ett värde 
av 13,5 miljarder kronor vilket motsvarar ca 1 % av bruttonationalprodukten (BNP). 

Trots att det fanns intresse långt in på 1990-talet av att starta kopparbrytning i Dalsland, kom av olika 
anledningar inte brytningsverksamheten igång. I Västra Götalands län pågår därför i slutet av 1900-talet 
ingen brytningsverksamhet av metaller. Epoken med traditionell gruvverksamhet, dvs. brytning av malmer, 
upphörde på 1960-talet samtidigt som den tidigare mycket omfattande kalkstensbrytningen började mins-
ka. De aktiviteter som f.n. pågår vad gäller industrimineral, omfattas av en relativt okvalificerad produk-
tion av ballast för vägar, sand för gjutning, kalksten för cement, jordbruket och miljön, blockstensbrytning 
samt kvartsit för bl.a. ferrolegeringsindustrin. Berggrunden i länet är skiftande och torde därför ha en viss 
utvecklingspotential framförallt när det gäller industrimineral. 

4.2.2 Alunskiffer

Alunskiffrar tillhör en grupp mörka lerskiffrar som bildats i grunda och stabila, låglänta havsregioner, karak-
teriserade av hög tillförsel av organiskt material samt av låg syresättningsgrad, s.k. stagnanta miljöer. För 
ca 450–540 miljoner år sedan, under mellankambrium till tidig underordovicium, låg vårt land på sydli-
gare breddgrader än idag med jämnare temperaturer året runt vilket gynnade produktionen av biogent ma-
terial. På flera platser i vårt land finns betydande alunskifferförekomster, i Skåne, på Öland, i Västergötland,  
Östergötland, Närke, Dalarna, Jämtland och utmed fjällkedjan norrut till Torneträsk.
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Alunskiffern innehåller kerogen, svavel, legeringsmetaller, uran, olja, gas samt vissa grundämnen såsom 
kalium, kväve och fosfor vilka samtliga kan ha viss praktisk betydelse. Därutöver innehåller skiffern bl.a. 
på Billingen låga halter av legeringsmetallerna vanadin <797 ppm och molybden <491 ppm (fig. 24). 
Ytter ligare analysresultat från samma område visar att skifferns innehåll av krom är <110 ppm, zirkonium  
<210 ppm, nickel <248 ppm samt sällsynta jordartsmetaller <410 ppm. I figur 28 visas länets sammanlagda 
förekomster av alunskiffer och deras innehåll av organiskt material. I samma figur redovisas även alunskif-
ferns olje- och gasinnehåll samt energivärde.

I platåbergen i Västra Götalands län överlagras den underkambriska sandstenen av en 20–25 m mäktig 
lagerföljd bestående av mörka skiffrar och kalkstenar, den s.k. alunskifferformationen. Kalkstenarna finns 
som lager eller linser i skiffern och benämns orsten. Namnet alunskiffer daterar sig till 1600-talet då skiffern 
började användas för framställning av alun.

Mäktigheten av alunskifferformationens mellankambriska del i Västra Götalands län varierar mellan  
6–8 m medan den överkambriska delen uppvisar en större mäktighetsvariation, 15–16 m på Halle- och 
Hunneberg, 14–15 m på Kinnekulle, 12 m på Billingen och 10 m i Falbygden. Den underordoviciska delen 
av alunskiffern, Dictyonemaskiffern, har däremot en mäktighet av ca 1 m och är endast känd från södra 
Falbygden. Alunskifferformationens övre led, det s.k. Ranstadsledet (Dahlman & Gee 1977), är rikt på uran 
och varierar i mäktighet från 2 m i norra delen av Billingen–Falbygden till 4–5 m i områdets sydvästra del. 
I figur 24 visas en borrprofil från Ranstad på Billingen. 

4.2.2.1 Alun

Alun är ett kaliumaluminiumsulfat, KAl(SO4)212H2O,  vilket utvanns ur skiffern för användning vid garv-
ning, beredning av textilier, som brandhämmande medel och för framställning av olika färger. Produktionen 
av alun möjliggjordes av att skiffern innehåller svavelkis. I samband med skifferns rostning bildas svavelsyra 
från denna. Genom syrans inverkan på skifferaskans aluminium- och  kaliumsilikater bildas motsvarande 
sulfater. Den rostade skiffern utlakades med varmt vatten, varvid sulfaterna utlöstes och efter indunstning 
utkristalliserades alun. Aluntillverkningen var som mest intensiv under 1700-talet då 8 alunbruk var i drift. 
Landets samlade produktion uppgick då till över 10 000 tunnor alun per år. Tillverkningen av alun ur alun-
skiffer var landets första kemiska storindustri och alun var en av de mest betydande exportprodukterna. De 
främsta mottagarländerna var Ryssland, Tyskland och de övriga Östersjöstaterna, men en stor importör av 
alun var även Turkiet. 

Metoden att genom lakning och indunstning framställa alun är ganska ineffektiv och endast ca 20 % av 
skifferns innehåll av aluminium och kaliumsalter utvanns. Utvecklingen medförde därför att nya och mer 
ekonomiska metoder användes för att framställa ett billigare alun ur andra råvaror. Detta fick till följd att 
de flesta bruken var nedlagda i mitten av 1800-talet. Således stängdes alunbruket vid Karlsfors på Billingen 
1856 och vid Mölltorp på bergets östra sida upphörde produktionen enligt uppgift 1836. Idag vittnar stora 
högar av bränd alunskiffer, s.k. rödfyr om verksamheten. I samband med tillverkningen av alun tillvaratogs 
också ett rött slam, som användes för tillverkning av rödfärg.
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Fig. 28. Tabellen visar de sammanlagda förekomsterna av alunskiffer och dess innehåll av organiskt material. Olje- och 
gasinnehåll liksom alunskifferns energiinnehåll redovisas också. Efter Andersson m. fl. 1985.
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(197) HÖNSÄTER  Kartblad 09D Mariestad 0c
Alun (kalksten) RN-koordinat 6502400/1361900

Alunskifferbrotten vid Hönsäter anlades redan år 1767 och ett alunbruk drevs på platsen under 89 år fram 
till 1856. Alunskifferbrotten upptar en yta av ca 500 x 200 m och är drivna till ca 10 m djup. Orstenslagren 
i alunskiffern har också utnyttjats för bränning av kalk. Kalkstenen har bränts i fältugnar på plats med 
alunskiffer som bränsle. Orstens- och alunskifferbrytningen samt kalkbränningen vid Hönsäter upphörde år 
1935.

(291) KARLSFORS Kartblad 08D Skara 7f
Alun (kalksten) RN-koordinat 6488000/1380000

Alunbruket vid Karlsfors på Billingen stängdes 1856. Täktverksamheten har därefter även omfattat brytning 
av kalksten och alunskiffer för produktion av bränd kalk. I dag finns goda blottningar bevarade av alunskif-
fern, underordovicisk kalksten och underliggande kambriska sandsten. I alunskiffern finns upp till 40 cm 
tjocka kollinser innehållande bl.a. upp till 1% vanadin. Under tiden 1925–1926 bröts vid Karlsfors även  
110 ton stenkol.

(312) MÖLLTORP  Kartblad 08D Skara 6h
Alun (kalksten) RN-koordiant 6482900/1385100

Redan Linné omtalar i rapporten från sin Wästgötaresa, att alunskiffer bröts vid Mölltorp på Billingens 
östra sida och användes för aluntillverkning. Den verksamheten skall dock ha upphört redan 1836. Senare 
produktion vid Mölltorp har omfattat tillverkning av bränd kalk då alunskiffern användes som bränsle. Ett 
ganska stort brott finns fortfarande bevarat och i detta syns en ca 5 m mäktig alunskiffer, som överlagras av 
en 15 m mäktig ordovicisk kalksten. I omgivningen finns varphögar med stora mängder bränd alunskiffer. 

4.2.2.2  Lättbetong

Alunskiffern har även använts till lättbetongframställning och mellan åren 1958–1967 bröts vid Hunneberg 
för detta ändamål 1,4 miljoner ton. Även vid Uddagården och Skövde har skiffern använts för lättbetong-
framställning.

4.2.2.3  Olja och gas

Alunskifferns bildades under kambrisk och tidig ordovicisk tid, dvs. före det att landlevande kärlväxter ut-
vecklades under silurisk tid. Det organiska innehållet i alunskiffern är därför uteslutande av marint ursprung 
och har sitt ursprung i alger, och bakterier.

Alunskiffrarnas olje- och gasinnehåll är knutet till nedbrytningsprodukter (kerogen) från dessa orga-
nismer. För att en skiffer skall klassas som oljeförande, skall den innehålla minst 3 % olja. Alunskifferns  
kerogenhalt inom Billingen–Falbygdenområdet ökar successivt från det undre ledets 5 % i medeltal till det 
övre Ranstadsledets 14 % (fig. 24, 26, 28) och alunskiffern på Kinnekulle uppvisar ett liknande mönster. 
På Halle- och Hunneberg däremot har alunskiffer utsatts för en kraftig temperatur påverkan, som inträffade 
när den överlagrande diabasen trängde in i sedimenten. Dels är diabasen mäktig och dels är avståndet från 
diabasgången till alunskiffern ringa. I vissa fall finns diabas och alunskiffer i direkt kontakt vilket medfört att 
skiffrarna numera är olje- och gasfattiga. Kolet i alunskiffern är omvandlat till grafit vilket visar att alunskif-
fern är övermogen ur kolväteprospekteringssynvinkel. Beräkningar visar att i Västra Götalands län finns det 
14 miljarder ton skiffer innehållande 1,83 miljarder ton kerogen.

Redan 1873 bildades ett skifferoljebolag i syfte att undersöka främst skifferoljetillgångarna i Väster-
götland och Närke (Johansson m.fl. 1943). Under 1890-talet uppfördes en anläggning för framställning 
av bergolja ur skiffer vid Gössäter. Produktionen varade under ca 1,5 års tid för att sedan läggas ned. Den 
utvunna oljan innehöll bl.a. för mycket vatten. Den producerade oljan, 92 500 kg, användes främst för 
impregnering av slipers och bestrykning av papptak. Skiffrarna inom Billingen–Falbygdenområdet och på 
Halle- och Hunneberg innehåller endast små mängder olja, ca 1,8 % resp. 0,2 % jämfört med Kinnekulle 
där halter upp till 6,5% kan erhållas. 
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De höga halterna av organiskt kol i form av stenkol och kolväten medför att delar av alunskiffern även 
har använts som bränsle vid kalkbränning som framgår av ovan beskrivna lokaler. Den vanligaste metoden 
var att alunskiffer varvades med kambrisk eller ordovicisk kalksten i ”fältugnar” varefter alunskiffern antän-
des och efter ca en veckas tid var kalkstenen färdigbränd (Johansson m.fl. 1943). Ett annat tillvägagångs-
sätt att tillverka bränd kalk var, att genom destillation först utvinna gas ur alunskiffern och sedan använda 
gasen för att bränna kalkstenen i schaktugn. Denna senare metod användes vid Flottans Skifferoljeverk på  
Kinnekulle. 

(252) BRATTEFORS Kartblad 08D Skara 8c
Olja (svavel) RN-koordinat 6494000/1360000

En knapp km väster om Brattefors inom området för motorbanan Kinnekulle ring fanns det som under 
1940-talet kallades Flottans Skifferoljeverk. År 1927 började skifferolja framställas ur alunskiffern från Kin-
nekulle. Svenska staten köpte in de s.k. Kinnekulleverken i Kinne-Kleva 1932. Oljan som producerades, 
ca 500 ton/år, ansågs vara lämplig för örlogsfartyg och anläggningen förvaltades av marinen under namnet 
Flottans Skifferoljeverk. Under 1941 byggdes anläggningen om och fick en kapacitet av 20 ton råolja och 
2–2,5 ton ”lättbensin” samt 8 ton svavel per dygn. Produktionen lades ner 1946.

4.2.2.4  Stenkol

I alunskiffern finns organiskt material anrikat som stenkol i tunna linser eller lager. Halten organiskt kol 
uppgår till 12–15,5 % i Billingen–Falbygdenområdet, där den uranrika zonen och toppskifferns undre del 
har de högsta halterna. Stenkolen har troligen bildats när skiffrarna under perm–karbontiden utsatts för 
upphettning i samband med diabasmagmans framträngande. Kolvätena i skiffern blev då lättrörliga och 
ansamlades i sprickor eller porösare lager. Två typer av stenkol förekommer, en kvalitet med en askhalt, som 
är 0,5–10 % och med en kolhalt något över 80 %. Denna varietet av stenkol innehåller vidare 2 % svavel 
och vanadin som kan uppgå till nära 2 kg vanadinmetall per ton askfritt kol. På grund av kolets vanadinhalt 
beviljades 1919 ett konsortium med bl.a. Uddeholms Aktiebolag koncession för att undersöka och bearbeta 
stenkolsfyndigheter, bl.a. på Billingens västra sluttning vid gården Karlsfors. Kolen finns där i ett ca 20 cm 
mäktigt lager. Under åren 1925 och 1926 koncentrerades undersökningarna och man bröt 8 resp. 102 ton 
stenkol till ett värde av 252 resp. 3 060 kr. Kärnborrningar visade dock att lagren hade en så pass snäv utbred-
ning att en ekonomiskt lönsam brytning var omöjlig att uppnå. 

Den andra typen av kol benämns kolm vilken har en askhalt på ca 30 % och den förekommer i 10– 
20 cm långa och endast några cm tjocka linser. Kolmen innehåller höga halter av uran, 3 000–5 000 ppm. 

4.2.2.5  Tegel

I Hällekis på Kinnekulle tillverkades tegel av alunskifferaska (80 %) och kalk (20 %) som blandades och 
formades till tegel som fick lufttorka. Tillverkningen skedde från 1892 till 1920.

4.2.3  Bentonit

Bentonit är en mjuk, plastisk och ljust färgad lera bestående huvudsakligen av smektitgruppens lermineral, 
vanligtvis mineralet montmorillonit. De smektitiska lerorna karakteriseras främst av stor katjonutbyteskapa-
citet samt absorberande och svällande egenskaper. Bentonit bildas genom omvandling (hydrolys och kristal-
lisation) av glasigt, vulkaniskt material, främst aska och tuff. Det finns två huvudtyper av bentonit, natrium-
bentonit, som har svällande egenskaper och kalciumbentonit, som icke sväller. Ren natriumbentonit kan 
svälla upp till tjugo gånger den ursprungliga volymen. 

De viktigaste användningsområdena för bentonit är som bindemedel i gjutsand, vid pelletisering av järn-
malm, för tätningsändamål inom bl.a. byggnadsindustrin och som kattsand m.m.

I Sverige förekommer bentonit på flera ställen som tunna lager i kambrosiluriska bergarter. I Västra  
Götalands län finns bentonit på Billingen och på Kinnekulle i ett flertal lager. Bentoniten i Billingen är 
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termiskt mera påverkad och har mindre svällande egenskaper än Kinnekullebentoniten. De flesta lagren är 
endast någon cm tjocka, men i Kinnekulle finns ett upp till 1,8 m mäktigt lager i silurisk Chasmopsskiffer. 
Detta lager har varit föremål för utvinning av bentonit i liten skala  på ett par ställen under och strax efter 
andra världskriget. Nedan beskrivs de två bentonitbrotten i korthet. 

(220) HULEGÅRDEN Kartblad 08D Skara 9b
Bentonit RN-koordinat 6499550/1359850

I Kinnekulles västra sluttning, vid ovanstående koordinat, pågick i mitten av 1940-talet brytning av bentonit 
i ett litet ca 10 m djupt dagbrott, även kallat Hoppet. Bentoniten, som påträffades i ett av Kinnekulles 
mäktigaste lager, bröts och såldes till Höganäs Billesholm AB.

(222) MOSSEN 2 Kartblad 08D Skara 9c
Bentonit RN-koordinat 6499320/1361200

Ca 300 m nordnordväst om torpet Mossen har företaget Höganäs AB (dåvarande Höganäs Billesholm AB) 
under andra världskrigets slutskede och strax därefter i liten skala brutit bentonitlera ur det upp till 1,8 m 
mäktiga, nästa horisontella lagret. Brytningsarbetena drevs som en ort in i bergssluttningen men sommaren 
2000 syns endast rester av den igenrasade orten. Den totala mängden utvunnen bentonit torde inte överstiga 
100 ton. Bentoniten vid Mossen består av lermineralen illit och montmorillonit, ungefär i förhållandena 
1:4.

4.2.4 Flusspat

Flusspat är den gängse benämningen på mineralet fluorit, CaF2. Det bildar ofta kubiska kristaller med varie-
rande färg i gult, grönt, blått och lila. Mineralets relativa mjukhet medger mekanisk bearbetning och flusspat 
användes tidigt av greker och romare till olika utsmyckningsändamål och även indianerna i Amerika snidade 
smyckeföremål av stora flusspatkristaller. Redan i mitten av 1500-talet kom man underfund om mineralets 
användbarhet som flussmedel vid smältning av metaller. 

Flusspat uppträder inom många olika geologiska miljöer. Det kan påträffas som accessoriskt mineral 
i graniter och vulkaniska bergarter, som gång- eller sprickmineral antingen ensamt eller tillsammans med 
metalliska malmer. Ofta förekommer det associerat med kvarts, baryt, kalcit, dolomit, blyglans, zinkblände 
och många andra mineral. Även i sedimentära bergarter, t.ex. kalkstenar har stora, ekonomiskt betydande 
koncentrationer av flusspat påträffats.  I Sverige förekommer flusspat i skilda geologiska miljöer allt ifrån 
Skåne till Norrbotten. Under andra världskriget bröts mineralet i trakten av Simrishamn, vid Gladsax.  
Under senare tid har flusspat även utvunnits som biprodukt vid volframbrytningen i Yxsjöberg, Örebro län. 
Denna gruvbrytning upphörde dock i slutet av 1980-talet. 

Flusspat bryts och bearbetas för att huvudsakligen användas inom stålindustrin och inom glas- och svets-
elektrodsindustrin. En stor del av produktionen används även inom den kemiska industrin för tillverkning 
av fluorvätesyra (HF) och en mindre del för tillverkning av prydnadsföremål och för framställning av speciell 
optisk utrustning. Flusspat är vidare råmaterialet bl.a. för framställning av fluorider vilka p.g.a. sin stora iso-
lationsförmåga används inom högspänningstekniken. Under senare år har dock användningen av fluorider 
ålagts miljörestriktioner i samband med ökad kunskap om de skadliga s.k. CFC-föreningarna.

I Västra Götalands län har flusspat påträffats i mindre mängd i samband med brytning av kvarts och 
fältspat vid Essljung (Grundlebo) och vid Skillnabo, avsnitt 4.2.12 Pegmatit. Vid Knollegruvan, beskriven i 
avsnitt 4.1.5 Koppar förekommer ställvis rikligt med flusspat på upp till 2 dm bredd i kalklerskiffer.

4.2.5  Kalksten

Kalksten är en sedimentär, karbonathaltig bergart, som till mer än 50 % består av mineralet kalcit. Andra 
karbonatmineral, som kan finnas i en kalksten, är dolomit, magnesit, ankerit och siderit. I de fall där inslaget 
av mineralet dolomit är stort brukar bergarten betecknas dolomitisk kalksten eller dolomit, som alltså kan ha 
två betydelser. Namnet karbonatsten används som ett mindre specifikt namn för både kalksten och dolomit. 
Vid metamorfos av kalksten sker en omfördelning och omkristallisation av mineralen och man kallar den då 
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vanligen för kristallin kalksten. I denna publikation används namnet kalksten om de karbonatrika bergarter, 
som bildades under ordovicium i Västra Götalands län.

Den ordoviciska lagerföljden domineras av olika typer av kalkstenar. En generell trend är att kalkstenarna 
blir lerigare och siltigare åt väster medan karbonathalten ökar åt öster. Även  mäktighet varierar i öst–västlig 
riktning och kalkstenen har en maximal mäktighet av 50–60 m på Billingen medan den på Halle- och Hun-
neberg endast är metertjock. Den ordoviciska kalkstenen är indelad i en mängd olika topo- och litostratigra-
fiska enheter (fig. 20 och Shaikh m.fl. 1990). Analyser av karbonathalt m.m. från ett antal lokaler i området 
redovisas i Shaikh m.fl. (1990). 

Kalk har sedan länge varit av mycket stor betydelse vid alla former av byggnationer, och betydelsen ökade 
i och med att cementfabrikationen startade under 1870–1880 talen. Cement tillverkas av lera och kalksten 
och i den färdigbrända portlandcementen ingår 64–67 % bränd kalk (CaO). Kalkens hydrauliska egenska-
per gör den även lämplig som råvara vid tillverkning av gasbetong, s.k. siporex och kalksandtegel. 

Inom jordbruket och miljövården används mycket kalk, dels bränd och dels endast finmald för att mot-
verka försurningen. Växterna använder kalk för att tillgodogöra sig näring eftersom den neutraliserar syror 
och verkar uppluckrande på jorden. 

Bränd kalk är vidare ett reningsmedel, som används vid sockerfabrikation då den med vatten utlakade 
sockerbetssaften genom fällning renas från bl.a. citronsyra, oxalsyra, fosforsyra, järn och magnesium. 

Inom bergsbruket används kalksten i masugnarna för att verka som flussämne och bilda en lättflytande 
slagg. I glasbruken används kalk i smältan vid tillverkning av vanligt glas. 

Inom den kemiska industrin är cellulosaindustrierna en av de största användarna av kalksten för att fram-
ställa s.k. vitlut och för att neutralisera processvatten. Mycket finmald, ren karbonatsten används även som 
fyllnadsmaterial i pappersmassan och som bestrykning på pappersytan.

Vissa delar av den ordoviciska kalkstenens ceratopygelager innehåller tunna skikt, som är glaukonit- och 
fosforitrika, vilka teoretiskt sett skulle kunna utnyttjas, som handelsgödsel.  Medelmäktigheten för dessa 
lager, den s.k. bassroten, har i olika beräkningar satts till 0,15 m med en P2O5-halt av varierande mellan 1 
och 3,6 % beroende på vilket av länets platåberg som avses. Fosforsyrahalten i kalken på Halle- och Hun-
neberg är lägst medan de högsta halterna finns i Billingen–Falbygden. Halterna av P2O5 är dock alldeles för 
låga för möjliggöra ett ekonomiskt utnyttjande. 

4.2.5.1  Cementframställning

Kalksten för cementtillverkning och kalkbränning har brutits på ett flertal platser. De största brotten är de 
i Gullhögen och Hällekis. Sommaren 2000 pågår endast brytning i Gullhögen varifrån kalkstenen används 
vid cementtillverkning. 

(204) HÄLLEKIS 3 Kartblad 09D Mariestad 0b
Kalksten RN-koordinat 6501000/1359850

Den ordoviciska kalkstenen vid Hällekis har utgjort råvara för kalkproduktion i mer än 100 år. Brytning 
av kalksten i industriell skala inleddes år 1873 medan cementtillverkningen startade 1892 och upphörde 
år 1979. Då hade totalt 25 miljoner ton kalksten brutits, vilket enligt överslagsberäkningar motsvarar ca  
1 % av den totala mängd kalksten, som finns på Kinnekulle. Hällekis var under andra världskriget landets 
näst största producent av cementklinker. Under denna period kom endast kalksten av underordovicisk ålder 
till användning. Under 1960- och 1970-talen avancerade brytningen söder- och österut till Rutsäter. Kalk-
stensbrottet är idag 1 800 m långt, maximalt 450 m brett och maximalt 25 m djupt. Lagerföljden i Hällekis 
är underifrån räknat uppbyggd av röda och gröngrå lerstenar, som tillhör Tøyenskiffern. Denna enhet över-
lagras av Hällekiskalkstenen, som består av röda, oftast knöliga kalkstenar till en mäktighet av 15,5 m. Den 
röda kalkstenen överlagras av ett framträdande grått kalkstensband med en mäktighet av 1,4 m. Denna en-
het benämns vanligen ”täljstenen”. Ytterligare 10,8 m röd kalksten vilar på den grå enheten. Omkring 4,5 m 
av denna tillhör mellanordovicium. I Hällekis anstår 13,4 m mellanordoviciska, huvudsakligen karbonatrika 
lager. I denna siffra ingår den ovan angivna delen av den röda bankade eller knöliga kalkstenen. Resterande 
del består av gråa, täta, finkorniga kalkbankar med markanta mellanlagringar av lersten/slamsten. Dessa lager 
tillhör Gullhögen- och Rydformationerna. Den senare är representerad med nära 3 m kalksten.
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(335) GULLHÖGEN Kartblad 08D Skara 5g
Kalksten RN-koordinat 6475750/1383650

Gullhögens kalkstensbrott i västra delen av Skövde öppnades 1906 för produktion av brända kalkproduk-
ter till jordbruk och byggverksamhet. Kalkstenen anses idag som en mycket god råvara för cementtillverk-
ning, en verksamhet som påbörjades 1926. I allmänhet krävs endast små mängder tillsatser för att balansera 
och optimera den ursprungliga sammansättningen. Ur brottet vid Gullhögen har hittills uttagits totalt ca  
70 miljoner ton kalksten.

Brytningsfronten är ca 50 m hög och de brytningsattraktiva delarna utgörs av ”högstenen” och ”lågste-
nen”, dvs. en basal, högkvalitativ kalksten och en kalksten med något lägre kvalitet högre upp i fronten. 
Mellan dessa avsnitt finns ett ur cementproduktion 5–7 m mäktigt, otjänligt lager som kasseras. Den kros-
sade och malda kalkstenen blandas med sand och upphettas till 1450° i en rotationsugn. Den så erhållna 
cementklinkern mals och som bindetidsreglerare tillsätts bl.a. 5–6 % gips .

Cementa AB driver f.n. tre anläggningar, en på Öland, en på Gotland och så den i Skövde. Vid den 
senare bröt företaget 2000 ca 527 000 ton kalksten för att producera 370 000 ton cement. Huvuddelen av 
cementen används till framställning av fabriksbetong.

4.2.5.2  Miljökalk och bränd kalk

I Västra Götalands län bröts den ordoviciska kalkstenen år 2000 på ett par platser för tillverkning av jord-
brukskalk. Kalkstenen krossas till lämplig fraktion som utgör den färdiga produkten. Vid Österplana samt 
Såtatorps blockstensbrott tillvaratas årligen f.n. ca 4 000 ton resp. 3 400 ton skrotsten som krossas till jord-
brukskalk vid Axvall av Brattex Mineral AB, vid Uddagården och Balltorp av Uddagårdskalk AB och vid 
Vrangelsholm av Kalkbolaget.

Orstenar och kalkstenslager i alunskiffern har sedan lång tid använts för framställning av bränd kalk, 
se även avsnitt 4.2.2.3 Olja och gas. Det var emellertid först vid slutet av 1700-talet som skiffern kom att 

Fig. 29. Vy över sydligaste delen av Hällekisbrottet med underst den röda kalkstenen över-
lagrad av ett framträdande grått, 1,4 m mäktigt kalkstensband. Denna enhet benämns van-
ligen ”täljstenen”. Ytterligare 10,8 m röd kalksten vilar på den grå enheten. Foto Arne Sund-
berg.
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utnyttjas som bränsle. Den starkt ökande efterfrågan på jordbrukskalk vid slutet av 1800-talet och början av 
1900-talet gjorde att kalkbränningen då tog ordentlig fart. De förbättrade kommunikationerna bidrog också 
till en kraftig utbyggnad av kalkhanteringen. Produktionen av bränd kalk nådde sin kulmen under första 
världskriget och några år därefter och den osläckta kalken användes huvudsakligen inom jordbruket. Endast 
en mindre del användes i byggnadsindustrin. De attraktivaste delarna för kalkbränning var alunskifferns 
två översta lager, dvs. olenidskiffern och paradoxidesskifferns översta del. Dessa två lager innehåller tillräck-
ligt hög halt brännbara kolväteföreningar, ca 20 % och bränningen skedde i stora, öppna ugnar byggda av 
alunskifferblock. Den kalksten som användes var orsten och ortocerkalksten. Ugnarna fylldes med kalksten 
och skiffer i ungefär lika proportioner med någon övervikt för skiffern. Varje ugn lämnade efter bränningen  
1 500 till 2 000 hl osläckt kalk. Sedan importen av konstgödsel kom igång igen efter kriget sjönk produk-
tionen för att så småningom upphöra. 

 För att bättre kunna överblicka informationen följer nedan områdesvisa beskrivningar på olika fyndig-
heter.

Kinnekulle 
Sett ur kalkbränningsperspektiv råder balans mellan orstensmängden och alunskiffern på Kinnekulles norra 
och västra sida. På bergets östra och södra sida råder däremot ett överskott av alunskiffer. Detta medför att 
brotten längs östra sidan är kombinerade med brytning av den överlagrande ordoviciska kalkstenen.
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Fig. 30. Berggrundskarta som visar de olika berggrundsenheternas utbredning på Kinnekulle. 
Efter Johansson m.fl. 1943.
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(194) HÄLLEKIS 2 Kartblad 09D Mariestad 0c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6502850/1360750

Ungefär 1 km norr om det stora kalkstensbrottet Hällekis, 1 km väster om Hönsäter, har i äldre tider orsten 
utvunnits ur alunskifferlagren medan alunskiffern har använts som bränsle vid bränning av densamma. På 
en sträcka av ca 900 m och med 100–150 m bredd längs den nuvarande järnvägen syns de gamla orstens- 
och alunskifferbrotten även om några av dem börjar bli helt igenväxta. Sannolikt har även alunskiffer för 
alunberedning utvunnits inom det här området. Stora rödfyrhögar vittnar fortfarande om den allra tidigaste 
kalkstensutvinningen i Hällekisområdet.

 (202) GÖSSÄTER 1  Kartblad 09D Mariestad 0c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6501500/1362900

Strax nordväst om Gössäter har orsten och alunskiffer brutits på en sträcka av ca 700 m i nornordvästlig 
riktning och med ca 150 m bredd. Brotten, som nu till stor del är igenväxta med skog, är 3–8 m djupa. 
Kalkstenen har bränts i fältugnar på platsen. Under 1890-talet påbörjades vid Gössäter försök att framställa 
bergolja ur alunskiffern. Dessa arbeten fortsatte i början av 1900-talet vid olika försöksanläggningar i bl.a. 
Trollhättan.

(216) RÅBÄCK 2 Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6499750/1357800

Råbäcks och Trolmens orkalkstensbrott har brutits på en sträcka av sammanlagt 600 m och upp till 250 m 
bredd samt till ca 10 m djup. En ca 5 m bred tunga med vägen till Trolmens station skiljer de båda brotten 
åt.

Brytningen ägde rum från mitten av 1800-talet till 1958 då sista fältugnen brändes. I  Råbäcksbrottet 
är flera ugnar iordninggjorda, ”satta”, men ej brända. De utgör nu goda studieobjekt och visar hur kalksten 
och alunskiffer varvades för att lämna bästa utbyte när ugnen sedan brändes. I slutet av 1800-talet lär ca 
200 personer ha varit sysselsatta med kalkstens-/alunskifferbrytning och bränning i Råbäcks, Trolmens och 
närliggande kalkstensbrott

Fig. 31. Rödfyrs-kalkstensblandningen som finns kvar i relativt stora högar används som-
maren 2000 som vägfyllnadsmaterial. Foto Arne Sundberg.
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(225) KÄRRTOMTEN Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6498700/1362800

Kärrtomtens kalkstensbrott är ca 400 m långt i nord–sydlig utsträckning, drygt 50 m brett och ca 5 m djupt. 
I södra delen har brottet utvidgats ca 150 m mot väster. Såväl orkalksten som alunskiffer har brutits varvid 
alunskiffern använts som bränsle, då orkalkstenen har bränts på plats i stora fältugnar. Brytningen skedde 
i huvudsak under 1900-talets första hälft. Produktionssiffror från 1933–1938 visar att ca 30 000 hl bränd 
kalksten producerades under perioden av en arbetsstyrka på 6 man. Sammanlagt torde omkring 500 000 ton 
kalksten och alunskiffer ha brutits vid Kärrtomten, där brotten nu till stora delar är igenväxta.

(230) STORÄNGEN Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6497400/1356350

I ett nord–sydligt, ca 600 m långt stråk, 200 m väster om Storängen har åtminstone fyra orstens- och 
alunskifferbrott bearbetats under 1800- och början av 1900-talen. Det nordligaste brottet vid ovannämnda 
koordinat är 100 m långt, 5–10 m brett samt ca 3 m djupt. Orstenen har bränts i fältugnar med alunskiffer 
som bränsle. Ca 40 m söder därom finns ett 15 x 5 m stort och 3 m djupt brott i orsten och alunskiffer.

Drygt 200 m väster om Storängen, vid koordinat 6497100/1356320, finns ett mycket gammalt 15 x 
3 x 3 m stort brott med upp till 1 m mäktiga orstensbankar och en mellanliggande, 2 dm mäktig alunskif-
ferbank. Ca 400 m sydväst om Storängen, vid koordinat 6496800/1356280, finns ett ca 30 x 10 m stort 
och ca 3 m djupt orstens- och alunskifferbrott, som nu är så fyllt med skräp, att inga brottväggar längre är 
synliga.

(231) SÖRGÅRDEN 2 Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6497000/1362300

Sörgårdens och Kinnekulle Kalks orstens- och alunskifferbrott, som från början var två skilda brott, har 
brutits på en sträcka av ca 400 m i nordnordöstlig riktning, på ca 100 m bredd och till ca 15 m djup. Under 
glansperioden mellan åren 1933–38 producerades sammanlagt ca 50 000 m3  bränd, osläckt kalk.

(235) VINNAGÅRDEN 2 Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6496500/1362050

Vinnagårdens orstens- och alunskifferbrott, som drevs av Ödbogårdens kalkbruksaktiebolag, bröts inom 
ett ca 200 x 100 m stort område. De drevs som de flesta andra brotten i samma, knappt 15 m djupa, 
stratigrafiska horisont till strax under ”tjocka orstenslagret”. Orstenen brändes i fältugnar med alunskiffer 
som bränsle till osläckt kalk. Den största verksamheten vid Vinnagården ägde rum under 1930-talet. Nu är 
stenbrottet återställt till åker- och betesmark. 

Strax väster om Vinnagården, utvanns i ett mindre stenbrott, s.k. ”rödsten” för tillsats till orstenen för att 
jämna ut alunskifferöverskottet vid kalkbränningen.

(238) HAGGÅRDEN Kartblad 08D Skara 9c 
Kalksten (alunskiffer)         RN-koordinat 6496000/1361900

Haggårdens orstens- och alunskifferbrott har bearbetats på 300 m längd och ca 200 m bredd strax nordöst 
om den nuvarande Haggården av AB Västergötlands Förenade Kalkindustrier. Under åren 1933–1938 brän-
des sammanlagt omkring 50 000 m3 kalk i fältugnar med alunskiffer som bränsle. Arbetsstyrkan var då 
omkring 25 man. Nu har stenbrottet återställts till åker- och betesmark. Vissa rödfyrsrester påminner nu om 
den tidigare brytningsverksamheten vid Haggården.

Strax nordväst om Haggårdens kalkbruk utvanns röd ortoceratitkalksten i Haggårdens ”rödstensbrott” 
för tillsats till orstenen vid kalkbränningen.
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(241) STENHUGGAREGÅRDEN Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6495750/1356200

Stenhuggaregårdens orstens- och alunskifferbrott, på östra sidan om landsvägen, öster om Ängatorp har 
brutits på ca 100 x 100 m yta till ca 4 m djup. Brytningsområdet har nu återställts och fyllts med matjord. 
Endast en 5 x 5 m stor och 3 m hög pelare i centrum av brottet har lämnats kvar. I pelaren kan orstensbankar 
och alunskifferhorisonter beses. Stora rödfyrsmassor väster om landsvägen vittnar om att kalkstenen brändes 
på plats med alunskiffer som bränsle. Brytning och kalkbränning vid Stenhuggaregården förekom ända in 
på 1940-talet.

På östra sidan om landsvägen, ca 150 m norr om nyssnämnda brott har ett ca 10 x 10 m stort och 4 m 
djupt stenbrott bearbetats i samma orstensbank och alunskifferhorisont. Brottet är nu delvis igenfyllt med 
skräp.

(243) KAKELED  Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6495500/1356150

Vid Kakeled har ett ca 50 x 50 m stort och drygt 5 m djupt orstensbrott, Storegårdens kalkstensbrott, upp-
tagits tillsammans med alunskiffer. En uppemot 2 m mäktig orstensbank dominerar i brottet, som i förhål-
lande till andra brott i trakten är av ungt datum. Brytning och bränning av orsten i fältugnar med alunskiffer 
som bränsle, pågick ännu på 1940-talet vid Storegården. Kalkstenen har borrats loss med moderna borrstål. 
En laddad fältugn med kalksten och alunskiffer finns att bese i det nedlagda brottet.

 (244) AXVALL Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten RN-koordinat 6495450/1360700

Ungefär 500 m östnordöst om Axvall bröts sommaren 2000 röd, ordovicisk kalksten av företaget Brattex 
Mineral AB. Kalken krossas och mals till jordbrukskalk. Företaget uppger att produktionen årligen omfattar 
drygt 1000 ton. Kalkstensbrottet är nu 150 m långt, 100 m brett och ca 8 m djupt. 

Fig. 32. I kalkstensbrottet 500 m östnordöst om Axvall bryter sommaren 2000 Brattex  
Mineral AB röd, ordovicisk kalksten, som krossas och mals till jordbrukskalk. Foto Arne 
Sundberg.
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(248) ÖDBOGÅRDEN Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6495000/1361200

Ödbogårdens orstens- och alunskifferbrott har bearbetats under 1800-talet och fram till omkring 1950 på 
en sträcka av 700 m i nordnordostlig riktning och på en bredd av upp till 200 m. Mellan åren 1933 och 
1938 brändes i fältugnar på platsen drygt 30 000 m3 kalk från såväl orsten som något röd ortoceratitkalk-
sten med alunskiffer som bränsle. Under 1930-talet arbetade ca 20 man i Ödbogårdens brott, som drevs av 
Ödbogårdens kalkbruksaktiebolag. Stenbrotten vid Ödbogården är nu återställda till åker- och betesmarker 
och endast rödfyrsrester påminner om den brytnings- och kalkbränningsverksamheten, som en gång funnits 
här.

Ca 500 m sydväst om Ödbogården, i det som nu är en konstgjord sjö och kallas för ”Dagbrottet”, bröts 
under 1940- och 50-talen orsten och alunskiffer på en längd av 300 m och drygt 100 m bredd. Orstenen och 
alunskiffern fraktades till Flottans skifferoljeverk för kalkbränning och utvinning av olja och gas ur alunskif-
fern.

Ett par hundra meter nordväst om Ödbogården bröts också, om än i mindre omfattning, röd, ordovicisk 
kalksten, s.k. ”rödsten” för tillsats till orstenen vid kalkbränningen.

(249) KLIPPAN Kartblad 08D Skara 8b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6494750/1355950

På västra sidan av vägen mellan Blomberg och Hjälmsäter, ca 500 m nordöst om Klippan, har för länge 
sedan och i liten skala kalksten och alunskiffer brutits på en sträcka av knappt 100 m med 20 m bredd och 
max. 3 m djup. Kalkstenen har bränts i fältugnar varvid alunskiffer använts som bränsle.

(252) BRATTEFORS  Kartblad 08 D Skara 8c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6494000/1360000

En knapp km sydväst om Brattefors gård, inom ett ca 1200 m långt och 300 m brett område, där bl.a.  
motorbanan Kinnekulle ring nu är anlagd, har såväl orsten för kalkbränning som alunskiffer för dels oljeut-
vinning, dels bränsle vid kalkbränningen, utvunnits. 

Alunskifferbrytningen för olje- och gasutvinning beskrivs under avsnitt 4.2.2.3 Olja och gas. Här skall 
bara nämnas orstensbrytningen för kalkbränning som Brattefors kalkbruksaktiebolag genomförde i brottets 
östra del. Brytningen har skett till maximalt 15 m djup, till strax under den stora orstensbanken, varvid 
genomsnittshalten kalciumkarbonat i den brända orstenen från Bratteforsområdet har angetts till ca 76 %.
Väster om Bratteforsbrotten, vid Sandtorp, har ett par mindre orstens- och alunskifferbrott bearbetats i liten 
skala. Brotten är sedan länge återfyllda och marken har återkultiverats. Inom Bratteforsområdet förädlar 
sommaren 2000 företaget Brattex Mineral AB rödfyr och kalksten bl.a. från brottet vid Axvall till jord bruks-
kalk.

(254) BLOMBERG Kartblad 08D Skara 8b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6493100/1355750

Från Ekebacka och norrut till Rangtorp har orsten och alunskiffer brutits på en längd av 500 m och en 
bredd av 300 m samt till maximalt 6 m djup. Även här har kalkstenen bränts i fältugnar med alunskiffer 
som bränsle. Under perioden 1890–1900 utvanns vid Blomberg sammanlagt ca 60 000 m3 osläckt och släckt 
kalk (Holm 1901). Arbetsstyrkan var då ca 40 personer. Den totalt utbrutna volymen orsten och alunskiffer 
vid Blomberg är omkring 500 000 m3 eller drygt 1 miljon ton. En del blandad rödfyr och kalksten tas idag 
ut ur resthögarna och används enligt uppgift mest för vägfyllnadsändamål.

(255) STUBBEGÅRDEN Kartblad 08D Skara 8b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6492900/1357850

Ca 200 m väster om Stubbegården har orsten och alunskiffer utvunnits ur ett 80 x 50 m stort och ca 5 m 
djupt brott. Orstenen har bränts på platsen i fältugnar med alunskiffer som bränsle. Nu tillvaratas de gamla 
rödfyr-kalkhögarna för lokal användning som bl.a. vägfyllnad. 
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Ca 200 m sydväst om ovannämnda brott, vid koordinaten 6492750/1357800, finns ett ca 30 x 30 m 
stort och 5 m djupt orstens- och alunskifferbrott, där kalkbränning med alunskiffer som bränsle har skett på 
plats i fältugnar. 

(259) GUM Kartblad 08D Skara 8b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6492500/1356500

Ca 200 m öster om gården Gum finns ett gammalt, nerlagt orstens-alunskifferbrott, drygt 200 m långt 
omkring 100 m brett samt 4 m djupt. Orstenen har bränts på plats i fältugnar med alunskiffer som bränsle. 
Strax nordväst om gården Gum har också orsten brutits på en längd av ca 70 m och en bredd av 20 m.

(260) BRYNGELSGÅRDEN Kartblad 08D Skara 8b
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6492500/1357000

Vid Bryngelsgården, knappt 500 m västsydväst om Stubbegården finns ett gammalt, nerlagt orkalkstens-
alunskifferbrott, ca 200 m långt i öst–västlig riktning och ca 100 m brett samt som mest 6 m djupt.

Kalkstensbrottet har bearbetats i två tremeterspallar. Upp till 1 m mäktiga orstensbankar men även min-
dre, ovala bollar av orsten förekommer i alunskiffern. I såväl skiffern som på orstensytor förekommer finkor-
nig svavelkis, som rostar lätt och ger rostvittring på de gamla brottväggarna. Orstenen har bränts på plats i 
8 m långa, 5 m breda och 2–3 m höga fältugnar. Ovanpå alunskiffern syns röd kalksten i en ca 3 m mäktig 
bank (block och hällrösen).

Billingen
På norra Billingen har följande bruk varit i drift för bränning av kalk, Melldala kalkbruk, Karlsfors kalkbruk 
(ett mindre vid gränsen till Melldala och ett större vid Karlsfors gård), Dämmans kalkbruk. Mindre kalkbruk 
finns vid Håkansgården i Melldala, Backgården i Timmersdala, vid Essbjörntorp, en lokal mellan St Stolan 
och Essbjörntorp, vid Stenstomten och norr därom, vid Stångesäter.

(277) STORA OCH LILLA STOLAN Kartblad 08D Skara 8g
Kalksten (alunskiffer, sandsten) RN-koordinat 6490500/1383000

Vid Billingens norra alunskiffergräns har på en sträcka av drygt 1 km i öst–västlig riktning, strax norr om 
Stora och Lilla Stolan, orsten och alunskiffer brutits i en upp till 100 m bred och drygt 10 m djup bryt-
ningsfront. Med hjälp av alunskiffer som bränsle har kalkstenen bränts på plats i stora fältugnar under långa 
tidsperioder fram till 1930-talet. Varje fältugn kunde ge upp till ca 200 m3 osläckt kalk. Den brända kalken 
användes i huvudsak som jordbrukskalk. 

I relativt stor skala har vid koordinaten 6490800/1383050 på en yta av ca 150 x 150 m och till ca 5 m 
djup, ljusgrå, kambrisk lingulidsandsten brutits. Brottet är nu helt vattenfyllt och används som fiskdamm. 

(287) MELLDALA Kartblad 08D Skara 7g
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6488700/1380500

Vid Melldala har två orstens- och alunskifferbrott varit i drift under 1800-talet och 1900-talets första hälft. 
Vid ovanstående koordinat har ett ca 300 x 100 m stort brott drivits till ca 10 m djup. Orstenen har bränts 
till kalk i fältugnar med alunskiffer som bränsle.

Ca 300 m sydväst därom, vid koordinat 6488500/1380300, har ett ca 150 x 50 m stort och 7–8 m djupt 
brott drivits för bränning av orsten till jordbrukskalk. De båda brotten drevs av Melldala kalkbruk.

Ca 1 km norr om Melldala, vid såväl Håkansgården som vid Backgården fanns förr två mindre täkter för 
att tillvarata alunskifferns orstensinnehåll.

(338) ULUNDA Kartblad 08D Skara 4e 
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6474800/1374100

Vid Ulunda kalkbruk söder om Varnhem har orsten och alunskiffer brutits inom ett ca 200 x 100 m stort 
område under 1800-talet och 1900-talets första hälft. Enligt uppgift utvanns under 1921–1925 sammanlagt 
10 000 m3 bränd, osläckt kalk vid Ulunda kalkbruk. 
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(360) BÄCKAGÅRDEN Kartblad 08D Skara 4e
Kalksten (alunskiffer)  RN-koordinat 6471200/1372000

Vid Bäckagården, bröts såväl väster som öster om den nuvarande landsvägen alunskiffer och orsten för kalk-
bränning under 1800-talet och 1900-talets första hälft av Bjällums kalkbruk och Bjällums nya kalkbruk. 
Det största brottet är ca 150 x 50 m stort och brutet till ca 11 m djup varav ca 8 m utgör alunskiffer och 
3 m är ortoceratitkalksten. Under åren 1921–1925 brändes i de båda nämnda kalkbruken enligt uppgift 
sammanlagt knappt 50 000 m3 kalk med alunskiffer som bränsle. 

Några mindre, mycket gamla alunskifferbrott är upptagna vid Lunnagården, ca 700 m söder om ovan-
nämnda brott. 

(378) SKULTORP Kartblad 08D Skara 4g
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6469400/1383900

I Skultorps södra brott bröts tidigare den ordoviciska kalkstenen för produktion av bränd kalk. I brottet finns 
en ca 200 m lång brytningsfront, där alunskiffern har en mäktighet på ca 5 m och den underordoviciska 
kalkstenen ca 10 m. Ca 300 m norrut finns ytterligare ett brott, där kalkstenen räknas till överordovicium. 
Dess kemiska sammansättning redovisas i Shaikh m.fl. 1990. 

Falbygden
I föreliggande inventering anses Falbygdenområdet omfatta Mösseberg, Gerumsberget, Varvsberget och 
Plantaberget med tillhörande sluttningar. 

Sedimentbergarterna, som vilar flackt på den eroderade urbergsytan finns bevarade tack vare ett skyd-
dande täcke av diabas. Denna har trängt in på olika nivåer i Västra Götalands läns platåberg och i Billingen 
–Falbygden har lavan trängt in på en lägre nivå jämfört med Kinnekulle. Vidare är de undre delarna av den 
mellanordoviciska kalkstenen mycket tunn eller saknas helt i Billingen–Falbygden.

Tidvis var produktionen av bränd kalk omfattande och ett stort antal gamla brott finns i trakten. Numera 
sker brytning endast på två platser några km öster om Falköping. 

Tabell 8. Täkter i Falbygden där kalksten och alunskiffer brutits för framställning av bränd kalk och som 
inte beskrivits nedan.

Namn Kartblad RN-koordinat

Lekarekvarn 08D 1f 6459400/1377700
Gudhem 08D 1d 6459000/1366000
Rössberga 08D 1d 6458350/1371250
Kungslena 08D 1g 6457700/1383150
Bruket 08D 1g 6456400/1385400
Vilkse Kleva 08D 1c 6456200/1361000
Vrangelsholm 08D 0e 6455500/1372600
Gökhem 08D 0c 6454000/1360000
Varv 08D 0g 6454000/1383800
Åsle 08D 0f 6452800/1376500
Foglagården 07D 9d 6448000/1367730
Mossgården 07D 5g 6445000/1375300

(455) STENÅSEN Kartblad 08D Skara 2g 
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6461350/1380250 

Alunskiffer och underordovicisk kalksten bröts vid Stenåsen i en 7–8 m hög pall för tillverkning av bränd 
kalk och i början på 1900-talet var produktionen ca 4 500 m3/år. Kalksten bearbetades även i mindre omfatt-
ning till trappstenar, socklar m.m. I dag finns här rester av fältugnar samt stora mängder med bränd skiffer.
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(479) TORBJÖRNTORP Kartblad 08D Skara 1e 
Kalksten RN-koordinat 6457600/1370800 

Vid Torbjörntorp finns ett nedlagt stenbrott med en ca 600 m lång och 20–30 m hög brytningsfront varav 
halva mäktigheten utgörs av alunskiffer och övre delen av ordovicisk kalksten. I området finns enorma slagg-
högar med bränd skiffer.

(480) STORA BACKOR Kartblad 08D Skara 1c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6457300/1362550

Vid Stora Backor har ett ca 50 x 50 m stort och ca 5 m djupt kalkstens- och alunskifferbrott upptagits och 
bearbetats under slutet av 1800-talet. Alunskiffern har här som vid de flesta andra brotten på västra sidan 
av Mösseberg använts, som bränsle i lokala fältugnar för bränning av den orstenskalk som finns i bankar i 
alunskiffern. Här har den understa delen av ortoceratitkalkstenen också tillvaratagits. Jämfört med brotten 
vid Skår och Kleva är brottet vid Stora Backor relativt litet.

(483) LILLA BACKOR  Kartblad 08D Skara 1c 
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6456850/1361950

Vid Lilla Backor på Mössebergs västra sluttning finns nedlagda stenbrott i kambriska svarta skiffrar och 
överlagrande underordovicisk kalksten. Området är beläget 1–2 km östnordöst om Vilskekleva kyrka. Den 
ordoviciska delen av lagerföljden innehåller i sina basala delar glaukonit och pyrit samt lerstenar. I dess övre 
hälft är kalkstenen tjockbankad och har gråbrun till röd färg (Shaikh m.fl. 1990). Kalkstenen har även i 
mindre omfattning bearbetats till trottoar-, trapp- och golvstenar.

(487) BALLTORP Kartblad 08D Skara 1e
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6456100/1372300

På östra sidan om riksväg 46, sydöst om Balltorp, finns en rad äldre, för tillfället nedlagda kalkstensbrott på 
en sträcka av 1 500 m i riktning nordnordväst, med omböjning mot nordväst i norra delen. Kalkstensbrot-
tens bredd är upp till 50 m och brytningsdjupen uppgår till ca 6 m. Bergarten är en grå, finkornig, under-
ordovicisk ortoceratitkalksten och i botten på några av brotten finns även alunskiffer, som i äldre tider an-
vänts till bränsle vid bränning av kalkstenen.

Stråket med kalkstensbrott gränsar i söder mot Uddagårdens kalkstensbrott. Nordväst om riksvägen, 
i nordvästra delen av Balltorp bryter Uddagårdskalk AB mindre mängder kalksten ungefär vid koordinat 
6456900/1371600. Under 1997 utvanns här ca 3 000 ton kalksten för jordbruksändamål. Företaget har 
täkttillstånd för uttag av 200 000 ton inom området.

(489) ÖVERTORP  Kartblad 08D Skara 1g 
Kalksten RN-koordinat 6456000/1374500 

Alunskiffer och underordovicisk kalksten bröts vid Övertorp främst för kalkbränning. Vid förra sekelskiftet 
tillverkades uppemot 30 000 m3 bränd kalk årligen. I mindre omfattning bearbetades även kalkstenen till 
trappstenar, socklar m.m. Brytningsfronten är ca 500 m lång med 7–8 m mäktiga lager av alunskiffer och 
ordovicisk kalksten. Rester av fältugnar finns i området liksom stora mängder med bränd skiffer. Sommaren 
2000 användes brytningsområdet som soptipp.

(490) KLEVA 2  Kartblad 08D Skara 1c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordint 6455500/1360250

I området ca 800 m sydsydväst om Kleva kyrka, mellan Björsgården och Dukagården, har ett ganska 
stort kalkstens- och alunskifferbrott bearbetats i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Även i slutet av 
1900-talet har mindre mängder kalksten tillvaratagits för jordbruksändamål. Alunskiffern användes som 
bränsle, då orsten och kalksten brändes i fältugnar. Produktionen i fältugnar vid brottet var 530 m3 osläckt 
kalk år 1899 (Munthe 1906). Vid ett mindre brott strax nordnordöst om Kleva kyrka, vid koordinat 
6456400/1361250 producerades samma år 330 m3 osläckt kalk. Sammanlagt har flera tusen m3 osläckt kalk 
producerats vid Klevabrotten.
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(496) STORA BÄCKABO  Kartblad 08D Skara 0d
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6454800/1369700

Vid Stora Bäckabo öppnades under 1800-talet två kalkstensbrott i grå ortoceratitkalksten av underordo-
vicisk ålder. Brotten är nu sedan länge nedlagda. Det största brottet är ca 100 x 100 m, nu vattenfyllt och 
6–10 m djupt. Ca 400 m väster därom, vid koordinat 6454850/1369350 finns ett mindre, ca 20 x 10 m 
stort och 4–5 m djupt brott i den grå ortoceratitkalkstenen. I åtminstone det stora brottet har även alunskif-
fer brutits och använts som bränsle vid bränningen av kalkstenen.

(498) BERGA Kartblad 08D Skara 0e
Kalksten  RN-koordinat 6454630/1372600

I en nyöppnad täkt ca 1 km sydsydväst om Vrangelsholm, bryter Kalkbolaget AB ordovicisk kalksten i en 
7–8 m hög front. Kalkstenen krossas och mals, varefter den används inom jordbruket eller som miljökalk. 
Under år 1999 utvanns och levererades ca 7 000 ton kalkstensprodukter.

(499) SKÅR Kartblad 08 D Skara 0b–c
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6454500/1360000

Längs en sträcka av ca 700 m i nordlig till nordnordöstlig riktning, strax öster om vägen vid Hässlet, öster 
om Skår, har sammanlagt åtminstone 18 olika kalkstens- och alunskifferbrott bearbetats i olika perioder 
under 1800- och 1900-talen. Alunskiffern är vid Skår ca 15 m mäktig, varav Olenidskiffern är drygt 10 m. 
Orstensbankar i alunskiffern har i huvudsak nyttjats som kalkstensråvara vid bränningen i de många fältug-
narna inom brytningsområdet. Av äldre litteratur framgår dock att en del ortocerkalksten också använts som 
kalkstensråvara. Denna har då fraktats från de närbelägna brotten öster om Lilla Backor.

Produktionen var 1899 från fältugnar vid brottet 1 700 m3 osläckt kalk. Sammanlagt ca 30 personer var 
det året sysselsatta med brytning och bränning av kalksten/alunskiffer vid Skår (Munthe 1906).

Vid Ekeberget (Östergården) och Olof-Persgården (Skattegården) 1,5 km nordnordöst respektive 1 km 
öster om Gökhems kyrka har också kalkstensbankar och alunskiffer brutits och bränts i fältugnar.

(504) UDDAGÅRDEN  Kartblad 08D Skara 0e
Kalksten RN-koordinat 6453700/1372700

Uddagårdens kalkbrott drivs av Uddagårdskalk AB, sedan början av 1990-talet ägt av Nordkalk AB, ett  
dotterföretag till Partek OY/AB. Brottet har idag en utsträckning i nord–sydled på ca 1 km samt en bredd i 
öst–västled på ca 500 m. Den brutna, underordoviciska kalkstenens mäktighet är ca 8 m. Kalkstenen varie-
rar i färg från grå till gråbrun och röd. Den är finkornig och innehåller vanligen fossil av ortoceratiter och 
trilobiter. Av nedanstående analyser framgår, att kalkstenen har en kalciumkarbonathalt varierande mellan 
85 och 89 % CaCO3.

ELEMENT PROVNR 1 PROVNR 2 PROVNR 3
 % % %

SiO2 6,1 8,4 6,4
Al2O3 2,02 2,48 2,21
TiO2 0,06 0,04 0,06
Fe2O3 1,16 1,00 0,81
MnO 0,20 0,16 0,23
CaO 49,0 47,6 49,3
MgO 0,63 0,53 0,56
K2O 0,52 0,52 0,52
Na2O 0,05 0,05 0,04
P2O5 0,05 0,04 0,05
CO2 39,1 37,9 39,5
F 0,04 0,03 0,04
S <0,01 <0,01 <0,01

Summa 98,93 98,75 99,72
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Redan under 1800-talet bröts och brändes kalksten vid Uddagården. Under elvaårsperioden 1895–1905 
producerades årligen mellan 9 000 och 15 000 m3 osläckt kalk. Arbetsstyrkan var då mellan 50 och 70 
personer. Under åren 1951–1980 bröts även alunskiffern, som blev en råvara vid tillverkning av lättviktiga 
byggelement, s.k. blå lättbetong. Denna produktion kunde uppgå till 300 000 m3 betongelement per år. 
Vidare har kalkstenen i mindre omfattning bearbetats till trappsteg, socklar m.m.

I slutet av 1990-talet bröts årligen mellan 150 000 och 200 000 ton kalksten vid Uddagården med en 
arbetsstyrka om ca 10 personer. Kalkstenen krossas, mals och används främst som djurfoder-, jordbruks-, 
trädgårds- och industrikalk men även som ersättningsprodukt till vägsalt för att bekämpa halka. 

(523) VALSTAD Kartblad 07D Ulricehamn 9g
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6446050/1383000

Kalkbränning har ägt rum vid Valstad några hundra meter öster om kyrkan. Brotten är numera delvis vat-
tenfyllda. Längst i väster bröts den grå ortocerkalkstenen medan den stratigrafiskt lägre belägna alunskiffern 
bröts lite längre österut. Kalkstenen brändes i ugnar på platsen varvid alunskiffer utgjorde bränslet.

(525) ORREHOLMEN Kartblad 07D Ulricehamn 9f
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6445000/1375300

Ungefär 1 km sydväst om Orreholmen finns det gruvområde, som i äldre litteratur kallas ”Stenbrottet och 
Mossgården”. Verksamheten var relativt omfattande i början på 1900-talet och var inriktad på kalkbränning, 
för vilket man använde alunskiffern. Lagerföljden var överst 5 m mäktig grå ortocerkalksten, 0,6 m mäktig 
phyllograptusskiffer, 0,5 m mäktigt ceratopygelager, lameller av dictyonemaskiffer och underst mer än 5 m 
mäktig alunskiffer. Kalkstenen bröts för bränning i ugnar byggda av alunskifferblock. Därefter fylldes dessa 
omväxlande med alunskiffer och kalksten i lika proportioner.

Halten kolsyrad kalk (CaCO3) i den grå kalkstenen sydväst om Vrangelsholm är 83,4–93,7 %.
Produktionen vid Mossgården som genomfördes med 8–10 arbetare var mellan åren 1901–1905 ca  

5 000 m3 osläckt kalk. Vid ”Stenbrottet” var produktionen mellan 1895–1905 ca 15 500 m3 osläckt kalk.

Hunneberg 
På Hunneberg slutade man 1792 att använda ved som bränsle vid kalkbränning till förmån för alunskiffer. 
Brytningen av alunskiffer och orsten skedde i dagbrott och upp till 50 m långa gruvgångar in under diabas-
täcket. Kalkbränningen var omfattande och brytningen skedde både på bergets västra såväl som dess östra 
sida, vilket framgår av figur 33. Mellan Nygård och Prästeklev på Hunnebergs västra sida bildar brotten 
ett nästan 4 km långt sammanhängande brytningsområde. Spår av brytningen i form av gruvgångar finns 
framför allt i närheten av Tunhems kyrka (Prästeklev m.m.) men även på andra platser på främst västra delen 
av Hunneberg. Kalkugnar finns bevarade på såväl västra som östra delen av Hunneberg och kalkbränningen 
upphörde under 1920-talet.

Tabell 9. Täkter på Hunneberg där alunskiffer och kalksten brutits för framställning av bränd kalk och 
som inte beskrivs nedan.

Namn Kartblad RN-koordinat

Svallklev 08C 6a 6480000/1304700
Skytteklev 08C 5b 6478200/1306000
Mossebo 08C 5b 6475700/1306700
Byklev 08C 4a 6474200/1301500
Prästklev 08C 4a 6470150/1300800
Nygård 08C 4a 6472500/1300100
Storeklev 08C 3a 6468100/1302150



85MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, INKLUSIVE KOMMUNERNA HABO OCH MULLSJÖ

Dagbrott
Ort

Alunskiffer och kalkstensbrott

Sandstensbrott

Diabas

Hunneberg

Halleberg

0 2 km

Fig. 33. Förenklad berggrundskarta över Halle- och Hunneberg som visar läget för de numera nedlagda 
alunskiffer- och kalkstensbrotten. Efter Sidenbladh 1870 och Rudberg m. fl. 1976.
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4.2.6 Krossberg (diabas, diorit, gnejs, granit, kvartsit och porfyr)

Termen ”ballast” omfattar grus- och stenmaterial som används i samband med t.ex. betong, väg- och järn-
vägsbyggen. I denna publikation behandlas endast det ballastmaterial som produceras genom brytning och 
krossning i berganläggningar. En allt större andel av ballasten kommer från berggrunden, dvs. utgörs av 
krossberg. Inte mindre än 95 % av asfalt och 65–80 % av betong utgörs av ballast. Olika typer av bergarter är 
kvalitetsmässigt olika lämpade till bär- och slitlager i vägar, banvallar, flygfält, betong, asfalt etc. Bergarternas 
sammansättning, kornstorlek, kornfogning och deformationsgrad inverkar på de tekniska egenskaperna som 
t.ex. hållfastheten och slittåligheten. Kvalitetskraven på ballastmaterial kommer att skärpas och Europanor-
maliseras. Man vill t.ex. inte att ballastmaterial för banvallar innehåller elektriskt ledande mineral, ej heller 
att det i vägars slitbanor ingår cancerogena mineral eller att det i flygfältens start- och landningsbanor finns 
material som kan ge stenskott.

Under 1999 ökade de totala leveranserna i landet av ballastmaterial från 74,8 miljoner ton 1998 till 79,3 
miljoner ton vilket speglar högkonjunkturen och genomförda stora infrastruktursatsningar på t.ex. broar och 
vägar. För närvarande sker ballastproduktion i sand-, grus- och bergtäkter på ca 2 300 platser av vilka 676 
enbart använder krossberg  som utgångsmaterial för att framställa makadam. Täkterna varierar i storlek från 
bara några ton i årsproduktion till sådana med en årlig produktion av mer än 200 000 ton. År 1999 svarade 
ca 10 % av landets täkter för ca 67 % av de totala ballastleveranserna. I vissa delar av landet finns brist på 
naturgrus och dessutom har man kommit till en ökad insikt om sand- och grustillgångarnas betydelse för 
grundvattenbildningen. Detta har medfört att krossberg fått en ökad användning vid framställning av bal-
lastmaterial. Naturgrusandelen av ballast har sedan 1997 fortsatt minska och uppgår 1999 till 29 miljoner 
ton (37%) medan andelen krossberg var 38 miljoner ton (48 %). 

Diabas, diorit, gnejs, granit, kvartsit och porfyr kan vara lämpliga bergarter att krossa för användning vid 
bl.a. vägbyggnader, asfaltering, betong, osv. Transporten av materialet är emellertid kostnadskrävande var-
för avståndet mellan brytningsplats och användningsområde är av stor betydelse. Avgörande för bergartens 
lämplighet som material för vägbyggnader är också mineralsammansättning, sprickighet, sprödhet m.m. 
Diabas är en bergart som ibland med fördel kan användas bl.a. för makadamtillverkning. Bergarten är 
en basisk, magmatisk gångbergart, mörkgrå till svart, grov- till finkornig och typisk är den ofitiska textu-
ren. Denna kännetecknas av regellöst orienterade listformade plagioklaskristaller omslutna av pyroxenkristal-
ler. Diabas är också en av huvudkomponenterna vid framställning av isoleringsmaterialet mineralull. Berg-
arten uppträder antingen i form av mer eller mindre brantstående intrusivgångar eller mer flackt liggande  
lagergångar. Västra Götalands mest berömda diabaser är av den senare typen och finns på platåbergen vid  
Billingen, Kinnekulle samt Halle- och Hunneberg. Diabasbrytning för bl.a. makadamtillverkning sker f.n. 
endast i ett brott, på Billingen.

Diorit är en basisk, magmatisk bergart som stelnat på stort djup i jordskorpan. Bergarten är mörkgrå och 
huvudsakligen uppbyggd av plagioklas, pyroxen, hornblände och biotit. I mindre mängder kan den även 
innehålla titanit, apatit, opakmineral och också kvarts. Dioriten är massformig, men kan i vissa stråk och 
kantzoner vara gnejsig och ibland ådrad. Inom Västra Götaland finns f.n. endast ett ballastbrott öppnat i 
denna typ av bergart, söder om Lidköping vid Gillstad.

Leveranser 1999 procentuellt
fördelat på användningsområden

Vägar 55 %

Övrigt 17 % Fyllnad 18 %Betong 10 %
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Gnejs är en starkt omvandlad bergart som karaktäriseras av att vara mer eller mindre kraftigt utbildad i 
parallella strukturer. Vid mer kraftig omvandling bildas ådergnejs som kännetecknas av alternerande ljusa 
och mörka skikt som i allmänhet är parallella med bergartens förskiffringsplan. De ljusa skikten domineras 
av kvarts och fältspat medan de mörka innehåller biotit och klorit samt eventuellt andra mineral som t.ex 
amfibol. Innehåller inte gnejsen alltför stora mängder av de mörka glimmermineralen kan bergarten vara 
lämplig för att användas som makadam.  I Västra Götalands län bryts gnejs på ett antal platser i brott av 
varierande storlek. Materialet används oftast ganska lokalt men lämpliga kustnära förekomster har levererat 
material till så avlägsna byggprojekt som Öresundsförbindelsen. Ballastproduktionen inom länet sker och 
har till största delen skett i olika gnejser.

Granit är en djupbergart bestående främst av kvarts och fältspat samt underordnade mörka mineral. 
Bergarten är i regel lämplig att krossa för användning som ballastmaterial vid olika typer av anläggningsar-
beten och vid framställning av betong. Stor betydelse har då bergartens mineralsammansättning, kornstorlek 
och hur de olika mineralkornen är sammanfogade.

Kvartsit är en omvandlad sedimentär bergart som till övervägande del består av kvarts där den ursprung-
liga strukturen av kvartssandsten blivit mer eller mindre utplånad. På grund av sin ljushet och slitstyrka 
är bergarten mycket attraktiv att tillsammans med asfalt användas vid beläggning av vägarnas slitbana. I 
Västra Götalands län finns stora förekomster av kvartsit i Dalsland och dess goda kvalitet medför att den 
ekonomiskt tål ganska långa transporter. Den kvartsit som används som krossberg är till stora delar krossad 
s.k. skrotsten vilken erhålls vid produktion av kvartsit för ferrolegeringsindustrin. Tidvis är produktionen 
omfattande men i detta avsnitt finns endast 3 brott beskrivna. 

Porfyr är en magmatisk gångbergart eller ytbergart som karakteriseras av att i en finkornig glasig grund-
massa innehålla större och mindre strökorn av kvarts eller fältspat. Porfyren har under lång tid använts som 
ornamentsten. På senare tid har bergarten fått allt större användning som ytbeläggning på asfaltvägar på 
grund av sin slitstyrka. För närvarande finns i länet endast två öppnade brott varav bara ett var i drift under 
2000.

(55) SPOLTORP Kartblad 09A Strömstad 9i
Granit RN-koordinat 6546300/1240400

I den lilla bergknallen vid gården Spoltorp finns ett mindre ballastbrott. Den uttagna bergmassan, som är 
den i trakten vanliga rödaktiga graniten, uppgick under 1999 till ca 12 000 ton. Materialet användes vid 
lokala byggnationer. 

(72) BÖKULLEN  Kartblad 09B Dals-Ed 8i
Gnejs RN-koordinat 6543750/1291400

Vid Bökullen ungefär 2 km söder om sjön Ärtingen finns ett ballastbrott som drivs av Ballast Väst AB 
(NCC). Det är ca 140 x 100 m stort med 15 m höga frontväggar mot söder och väster. Bergarten är en grå 
till svagt röd, i vissa partier ögonförande gnejs som ställvis har en mer granitisk utbildning. Gnejsen krossas 
och används till asfaltbeläggning och under 1999 utvanns ca 90 000 ton.

(74) HÄSSELBACKA Kartblad 09C Mellerud 8c
Porfyr RN-koordinat 6543600/1314200

Vid Hässelbacka driver företaget Tricorona Mineral AB en bergtäkt för bergkrossändamål i en rödaktig por-
fyr tillhörande Åmålsgruppen. De senaste åren har ingen nämnvärd brytning och krossning ägt rum vid 
bergtäkten. Inom bergtäkten har tillstånd getts för ett uttag av 1,3 miljoner ton berg.

(89) BÅLERÖD Kartblad 09A Strömstad 7h
Gnejs RN-koordinat 6539150/1235600

Vid Båleröd driver Gatu & Väg AB sommaren 2000 ett ballastbrott. Det är 100 x 60 m stort med 15– 
20 m höga brottväggar. Bergarten är en grå gnejs innehållande glimmermineral som efter krossning avlägsnas 
genom siktning. Den krossade gnejsen används vid olika vägbyggnationer.
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(112) BUXUNGERÖD 2 Kartblad 09B Dals-Ed 7b
Gnejs RN-koordinat 6535750/1259550

Ungefär 800 m öster om torpet Buxungeröd finns uppe på höjden i anslutning till skogsvägen ett mindre 
stenbrott. Det är ca 20 x 15 m stort med som mest 8 m höga brottväggar mot sydöst. Det totala uttaget 
uppskattas till 1000 m3. Bergarten är en grå gnejs med nordnordvästlig strykning och 40° stupning mot 
öster. Den krossade gnejsen har bl.a. använts vid byggandet av skogsbilvägen i anslutning till brottet.

(169) TUNGENEBERG Kartblad 09B Dals-Ed 4a
Gnejs RN-koordinat 6521000/1250250

Söder om vägen mellan Vassbotten och Tanumshede på norrsidan av Tungeneberg finns ett ballastbrott som 
var i drift sommaren 2000. Det är 90 x 30 m stort med 15–20 m höga väggar. Bergarten är en grå gnejs som 
är ganska homogen i sin sammansättning med inte alltför utpräglad gnejsighet. På vissa skölytor finns klorit 
vilket vid krossningen resulterar i en viss mängd finmaterial. 

(172) BÖRSTORP Kartblad 09D Mariestad 3i
Gnejs RN-koordinat 6519030/1394765

Ugefär 800 m nordöst om gården Töreboda bryter Skanska Sverige AB en gnejs som krossas och i huvudsak 
används för byggnadsverksamhet. Under år 1999 bröts och krossades samt levererades ca 55 000 ton berg 
ur täkten.

(175) BRÅTEBERG Kartblad 09B Dals-Ed 3e
Gnejs RN-koordinat 6517250/1272600

På östra sidan av det s.k. Bråteberget finns ett gammalt ballastbrott. Fronten mot söder är 60 m bred och 
upptagen i 2 pallar där fronten i den översta pallen är som mest ca 15 m hög. Bergarten är en grå gnejs med 
nord–sydlig strykning och 50° stupning mot väster.

Fig. 34. Ballastbrottet vid Tungeneberg. Foto Nils-Gunnar Wik.
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(176) SÖBBÖN Kartblad 09B Dals-Ed 3d
Gnejs RN-koordinat 6516700/1268150

Nordöst om Söbbön finns i en liten hällrygg ett mindre ballastbrott. Ryggen är ca 60 m bred och brytnings-
fronten mot norr som mest 5 m hög. Brytningen har omfattat ca 50 m av ryggens södra del men arbetena är 
nu avslutade. Bergarten är en grå gnejs, ställvis innehållande muskovitrika gnejsighetsplan. Bergartens stryk-
ning och stupning är N50°Ö resp. 40° mot nordnordväst. 

(178) SÅTORP Kartblad 09A Lysekil 2j
Gnejs  RN-koordinat 6512550/1246200

Söder om sjön Grundevatten finns ett ca 100 x 100 m stort ballastbrott med 15–20 m höga frontväggar mot 
väster och norr. Bergarten är en grå gnejs med nord–sydlig strykning och 45° stupning mot nord–nordväst. 
Gnejsen är kraftigt veckad, ställvis breccierad och innehåller stora brottstycken av en grå granit som kan 
nå betydande mäktighet och utgör ett stort inslag i gnejsen. Talrika pegmatitgångar skär genom gnejsen 
och de granitiska delarna och är således den yngsta bergarten i brottet. Pegmatitens muskovitrika innehåll 
i kombination med biotit från de gnejsigare delarna har troligen sänkt kvaliteten på ballastmaterialet från 
denna täkt.

(179) GATAN 1  Kartblad 09C Mellerud 2a
Porfyr RN-koordinat 6512320/1300230

Strax nordväst om byn Gatan bryter sommaren 1999 företaget Vägverket Produktion AB en sur metavulka-
nit, porfyr tillhörande Åmålsgruppen och krossar bergarten för vägbyggnadsändamål. Under året utvanns ur 
täkten ca 55 000 ton

I en mindre täkt vid koordinat 6511700/1300100 driver Berglunds Transport en mindre bergtäkt. Ingen 
produktion förekom i täkten under 1999.

(181) STORA ANRÅS Kartblad 09A Strömstad 2i
Granit RN-koordinat 6511000/1241350

Ungefär 1 km nordöst om Stora Anrås gård finns norr om Anråsälven ett ballastbrott i hällryggens neder-
kant. Brottet är sommaren 2000 ca 100 m långt i ungefär nord–syd och 40 m brett. Frontväggarna är som 
mest 15 m höga och bergarten är en grå till svagt rödaktig, medelkornig granit som i anslutning till brottet 
krossas i olika fraktioner. Under 1999 bröts ca 20 000 ton i täkten.

(192) VÄSTERMARK Kartblad 09D Mariestad 0e
Gnejs RN-koordinat 6503200/1373900

I berget väster om gården Västermark driver Swerock AB en bergtäkt för krossberg, som sommaren 2000 är 
ca 250 x 250 m stor och som har ca 10 m höga frontväggar. Bergarten är en grå till svagt röd, medelkornig 
gnejs med huvudmineral fältspat, kvarts och biotit. I accessoriska mängder innehåller gnejsen även små, 
ljusröda granater. Bergkrossmaterialet används för byggnads- och vägändamål i Mariestadsregionen. År 1999 
bröts, krossades och levererades ca 230 000 ton krossberg från täkten (fig. 35).

(200) BOLLUNGEN Kartblad 09B Dals-Ed 0i
Kvartsit RN-koordinat 6502100/1290150

Bollungens bergtäkt innehållande kvartsit har brutits av vägförvaltningen i tidigare Älvsborgs län för vägbe-
läggningsändamål. Kvartsiten, som ställvis breccieras av kvartsgångar är mycket oren. Den stryker i nord–syd 
och har en bredd om ca 100 m. Hittills har två pallar brutits. En övre pall har måtten 30 x 100 x 10 m, 
medan en undre pall är 20 x 80 x 8 m. Brytningen ägde rum i slutet av 1970-talet och våren 1983 gav läns-
styrelsen tillstånd för ett uttag av ytterligare 1 000 000 m3 berg. Under år 1999 bröt Vägverket Produktion 
ca 68 000 ton berg, som krossades och användes för vägbyggnadsändamål.
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(201) ASPEN Kartblad 09B Dals-Ed 0a
Gnejs RN-koordinat 6501750/1253350

Alldeles intill sjön Aspen bryter Gatu och Väg AB i slutet på 1990-talet 70 000–80 000 ton årligen i ett 
125 x 100 m stort brott. Produktionen har minskat då den tidigare årligen var ca 200 000 ton. Brottet har 
halvcirkelform med 20–25 m höga väggar och öppningen in i brottet är från öster i kanten av sjön Aspen. 
Gnejsen som är grå och stupar 45° mot nordöst innehåller bl.a. 24 % kvarts, 7 % biotit och 2,9 % muskovit. 
Dess kulkvarnvärde är 10–10,5 medan flisighetstalet är 1,30 och sprödhetstalet är 41–43. Största delen av 
produktionen används till asfalt och annan form av vägbyggnationer.

(265) FRÄNDEFORS Kartblad 08B Vänersborg 8i
Granit RN-koordinat 6492000/1294500

I norra delen av Frändefors finns ett mindre ballastbrott. Det är upptaget i västra kanten av en berghäll där 
bergarten är en grå medelkornig granit. Den uttagna stenen har krossats och använts lokalt.

(271) SKARSTAD 2  Kartblad 08A Lysekil 8j
Granit RN-koordinat 6491550/1249500

I anslutning till Hallindens granitbrott driver Vägverket Produktion AB ballastproduktion. De sprickrikare 
och sämre partierna av graniten krossas till olika fraktioner för användning vid olika anläggningsarbeten. 
Ballastbrottet är sommaren 2000 ca 150 x 150 m stort och årsproduktionen är ca 80 000 ton.

(285) AXTVETEN  Kartblad 08B Vänersborg 7a
Granit RN-koordinat 6488950/1250300

Uppe i bergmassivet norr om Axtveten finns i ett 200 x 200 m stort område en ballasttäkt. Brottet har 
tidigare utgjort en blockstenstäkt där bergarten är en röd, jämnkornig granit som är ganska sprickgenomsatt. 
Numera används delvis skrotstenen tillsammans med nysprängt material till makadamproduktion. Som-
maren 2000 iakttogs ingen verksamhet i täkten men tillgänglig produktionsstatistik uppger att 1999 bröts 
1 000 ton.

Fig. 35. Vid Västermark driver Swerock AB en bergtäkt för krossberg, som sommaren 2000 
är ca 250 x 250 m stor och ca 10 m djup från bergytan. Den krossade gnejsen används för 
byggnads- och vägändamål i Mariestadsregionen. Foto Arne Sundberg.  



91MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, INKLUSIVE KOMMUNERNA HABO OCH MULLSJÖ

(307) GILLSTAD Kartblad 08C Lidköping 6g
Diorit RN-koordinat 6483300/1330300

Ungefär 2,5 km väster om Gillstad finns ett ballastbrott som drivs av Swerock AB. Brottet är 200 x 300 m 
stort med som mest 20 m höga väggar. Bergarten är en mörk, delvis grovkornig diorit, rik på mörka mineral, 
bl.a. biotit. Ställvis finns partier som är gnejsiga. Produktionen omfattar vid sekelskiftet ca 150 000 ton 
årligen som huvudsakligen används till betong och vägbyggnader. Dioriten är ganska homogen och sprickfri 
och släpper följaktligen inte igenom något vatten vilket bl.a. inneburit att Swerock AB erhållit tillstånd att 
i en ny 20 m pall fördjupa brottet.

(309) KLEVERUD  Kartblad 08B Vänersborg 6i
Gnejs RN-koordinat 6483250/1294550

Någon km sydväst om Kleverud finns i höjden intill riksväg 45 ett mindre ballastbrott. Det är 30 m långt i 
öst–västlig riktning och mellan 10–15 m brett. Brottet är numera delvis återfyllt men torde inte haft något 
större djup. Brottväggarna är som mest 3–4 m höga. Bergarten är en grå, gnejsig granodiorit starkt upp-
sprucken i vertikala och horisontella sprickor.

(317) KARLSHAGA Kartblad 08E Hjo 6c
Granit RN-koordinat 6480550/1411000

Knappt 2 km öster om Karlshaga bryts en medelgrov, rödlätt granit som krossas för vägbyggnadsändamål. 
Under år 1999 utvanns ur brottet 125 000 ton krossberg. Täkten drivs f.n. av Skaraborgs Grus och Berg 
AB.

(320) SKÖVDE Kartblad 08D Skara 5g
Diabas RN-koordinat 6479800/1383900

På Billingens östra sida driver företaget Skanska Sverige AB sedan många år en mycket stor bergtäkt i övre 
delen av branten. Bergarten, som är en olivindiabas av karbon–permisk ålder är mörkgrå till svart och består 
i huvudsak av olivin, pyroxen och fältspaten plagioklas. Diabasen innehåller i mindre mängd titanomagnetit 
samt i obetydliga mängder även apatit och kvarts.

Diabasbrottet är sommaren 2000 ca 300 x 300 meter stort och 40 meter djupt. År 1999 bröts sam-
manlagt 223 000 ton varav 135 000 ton användes vid vägbyggnad och 88 000 ton användes vid mineral-
ullstillverkning av Parock AB i Skövde och Hällekis (fig. 36). 

Fig. 36. Skanska Sverige AB driver, sedan många år, väster om Skövde en mycket 
stor bergtäkt i Billingens trappdiabas. Brottet är sommaren 2000 ca 300 x 300 m 
stort och 40 m djupt. Diabasen används bl.a. vid mineralullstillverkning av Parock AB 
i Skövde och Hällekis. Foto Arne Sundberg.
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(324) JONSÄNGEN Kartblad 08B Vänersborg 5i
Gnejs RN-koordinat 6479250/1291400

Vid Jonsängen, knappt 3 km västnordväst om Vänersborg finns inom ett ca 1 km2 stort område två ballast-
täkter i drift. Vid ovannämnda koordinat bryter sommaren 1999 Swerock AB en ljus kvartsrik ytbergarts-
gnejs som krossas och används främst som vägbeläggning. Produktionen var under året knappt 90 000 ton 
ballastmaterial. 

I det andra brottet vid koordinat 6478800/1292300 bröts ca 14 000 ton av företaget NCC AB under 
sommaren 1999. Även materialet från denna täkt användes huvudsakligen till vägbeläggning av NCC AB. 

(328) STORA MUNKEBO Kartblad 08C Lidköping 5g
Gnejs RN-koordinat 6478100/1332100

Sydöst om Häggesled, 2 km, driver Skanska AB en bergtäkt. Brottet är 500 x 300 m stort i sydvästlig rikt-
ning. Väggarna är 4–10 m höga och längst in i brottets sydvästra del har nyligen brottbotten sänkts 15 m i en 
ny pall. Bergarten är en röd delvis mörk gnejs som stryker N10°V och stupar 60° mot väster. Vissa skölytor 
förefaller innehålla rikligt med klorit.  Vidare kan nämnas att svavel- och kopparkis, malakit, azurit, hematit 
och magnetit har observerats i kvarts- och kalcitfyllda sprickor i stenbrottet. Under år 1999 levererades sam-
manlagt omkring 220 000 ton.

(331) JÄRPÅS Kartblad 08C Lidköping 5g
Kvartsit RN-koordinat 6476500/1332300

Ungefär 2 km väster om Järpås finns sommaren 2000 ett stort ballastbrott. Det är ca 400 m långt i  
N70°Ö, 80 m brett samt har ett djup som maximalt torde vara 30 m. Bergarten är en rödaktig kvartsit som 
i vissa partier är svart. Mot ytterkanterna är kvartsiten gnejsig och uppdelad i dm-breda bankar vilka skiljs 
åt av några cm-tjocka pegmatitskikt. Kvartsiten är kraftigt uppsprucken och ljust gulgrön epidot är vanligt 
förekommande på sprickplanen. Den krossade kvartsiten, som 1999 uppgick till 75 000 ton används till 
asfaltbeläggning och har funnit avsättning långt nere i Skåne. Kvartsitlinsen tycks ha utsträckning i N70°Ö 
och är i vissa partier tektoniskt påverkad.

(332) GRORÖD Kartblad 08B Vänersborg 5f
Gnejs RN-koordinat 6476400/1278500

Öster om Uddevalla och någon km nordöst om Groröd finns en stor bergtäkt i drift. Brottet är ca 500 m 
långt och ca 300 m brett som mest. Bergarten är en grå till svagt röd, gnejsig granodiorit som är av god 
kvalitet, mycket homogen och sprickfri och som använts vid asfaltbeläggning. Företaget NCC AB bryter 
årligen ca 150 000 ton ur täkten.

(333) BRÄCKE-KURÖD Kartblad 08B Vänersborg 5f
Gnejs RN-koordinat 6476300/1276400

Öster om Uddevalla i Bräcke-Kuröd finns sommaren 2000 ett övergivet mindre ballastbrott. Det är omkring 
100 m långt, men inte mer än 20 m brett. Bergarten är en grå, gnejsig granodiorit som är mycket homogen 
och sprickfri. Ställvis innehåller den pegmatitådror.

(334) RAMSERÖD Kartblad 08B Vänersborg 5f
Gnejs RN-koordinat 6475750/1277000

Öster om Uddevalla vid Ramseröd finns ett litet, övergivet och delvis igenväxt gammalt brott. Det har halv-
cirkelform med den 7 m höga fronten mot öster. Bergarten är en grå, gnejsig granodiorit, homogen och 
sprickfri.
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(336) FRÖLAND Kartblad 08B Vänersborg 5d
Granit RN-koordinat 6475500/1269450

Väster om Uddevalla finns Swerock ABs stora täkt Frölandskrossen. Brottet är 500 x 300 m stort och fronten 
mot väster är upp till 25 m hög. Bergarten är en röd granit med inslag av pegmatit av varierande kornstorlek 
som omges av grå gnejs. Brytningstakten ligger f.n. på omkring 400 000 ton årligen.

(337) HUNNEBERG Kartblad 08C Lidköping 5b
Diabas RN-koordinat 6475500/1306700

Längst uppe på Hunnebergs nordöstspets finns ett stort ballastbrott. Brytningen i den 30–40 m höga dia-
basbranten är sedan länge avslutad. Diabasen är oftast medelkornig, mörkt grå, men det finns partier som är 
mycket finkorniga, täta och basaltliknande. Diabasen är starkt uppsprucken av vertikala sprickor i västsyd-
västlig riktning och avstånden mellan enskilda sprickor överstiger i regel inte någon meter.

(342) GLIMMINGE Kartblad 08B Vänersborg 4f
Gnejs RN-koordinat 6474200/1278250

I anslutning till Glimminge motorstadion utanför Uddevalla finns ett brott. Det är 150 m långt med som 
mest en 15 m hög brytningsfront mot nordöst. Bergarten är en grå till svagt röd, gnejsig granodiorit som 
är homogen och sprickfri. Den är av god kvalitet och används bl.a. vid asfaltbeläggning. Brytningstakten är 
f.n. omkring 100 000 ton årligen.

(347) GRUNNEBO Kartblad 08B Vänersborg 4i
Gnejs RN-koordinat 6473850/1291550

Någon km sydöst om Grunnebo finns i anslutning till Trollhättans asfaltanläggning ett mindre ballastbrott. 
Brytningsfronten är ca 40 m bred och som mest 5 m hög. Bergarten är en rödgrå, medelkornig gnejs 
fint impregnerad av biotit. Enstaka skikt med mer basiskt material finns. Sommaren 2000 pågick endast 
en produktion av begränsad omfattning och tillgänglig statistik visar att 1999 omfattade produktionen ca  
50 000 ton ballast.

Fig. 37. Övergivet diabasbrott på Hunneberg. Foto Nils-Gunnar Wik.
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(356) SKOGSHÖJDEN Kartblad 08B Vänersborg 4i
Gnejs RN-koordinat 6471600/1293700

Nordväst om Trollhättan finns på Skogshöjden ett gammalt till stora delar återfyllt ballastbrott. Brytnings-
fronten är endast blottad ett 10-tal m och som mest 5 m hög. Bergarten är en rödaktig gnejs, fint impregne-
rad av biotit, som genomdras av cm-breda röda kalifältspatådror.

(361) BLOMBACKA Kartblad 08D Skara 4a
Gnejs RN-koordinat 6471080/1354700

Vid Blombacka driver Vägverket med Skaraborgs Grus AB som entreprenör, en bergtäkt i rödgrå gnejs. 
Berget krossas och används för vägbyggnadsändamål. Under år 1999 utvanns ca 33 000 ton berg ur täkten.

(380) TRESTENA  Kartblad 08D Skara 3c
Gnejs RN-koordinat 6468980/1364550

Vid Trestena utvinns förutom sand och grus även en mindre mängd gnejs, som bryts, krossas och används 
för vägbyggnadsändamål. Under 1999 uppgick produktionen till ca 15 000 ton krossat berg.

(450) UTBY Kartblad 08B Vänersborg 2g 
Kvartsit (guld, silver, koppar, bly, molybden) RN-koordinat 6461750/1282280

Utby s.k. kvartsitförekomst utgörs av en ca 400 m lång och upp till 70 m bred kvartsbreccia i rödaktig, 
medelkornig gnejs. Kvartsiten upptar delar av en bergrygg med strykning i nordväst–sydost och lokalt täm-
ligen branta bergssidor mot öster. Förekomsten har brutits på två ställen under 1970-talet av dåvarande 
Domänverket. Dels förekom brytning invid vägen, vid ovannämnda koordinat i ett ca 20 x 20 m stort brott 
med max. 5 m djup i bergssidan, dels också ca 300 m nordväst därom, vid koordinat 6461950/1282050 i 
ett ca 15 x 15 m stort brott. Den brutna kvartsiten har använts till vägbeläggning. 

En undersökning utförd av SGU i mitten av 1970-talet visar att kiselsyrahalten är för låg för att kvartsiten 
skall kunna användas inom ferrolegerings- och keramisk industri. Ett generalprov från nyssnämnda under-
sökning visar 91,5 % SiO2. Kvartsiten är här och var breccierad och ihopläkt med kvartsfyllda sprickor. I 
kvartsiten förekommer förutom muskovitglimmer även malmmineralen svavelkis och i accessoriska mäng-
der guldhaltig kopparkis, silverhaltig blyglans, molybdenglans samt arsenikkis.

Företaget Lilla Edets Guld och Mineral AB har under 1990-talet sänkt några kärnborrhål genom de 
sulfidmineraliserade partierna. Längs dm-breda sektioner av vissa borrkärnor har i företagets ansökan till 
Bergsstaten om bearbetningskoncession under namn Svartevattnet följande halter redovisats: en 0,09 m lång 
borrkärna med 0,59 % Cu, 7,9 ppm Ag och 0,3 ppm Au. I en annan 0,07 m borrkärnesektion redovisas 
0,67 % Pb och 23 ppm Ag.

Hittillsvarande prospekteringsundersökningar visar på oregelbundna och låga metallhalter i kvartsiten 
vilket torde omöjliggöra en ekonomisk metallutvinning.

(471) SJÖGERÅS Kartblad 08D Skara 1c
Gnejs RN-koordinat 6459400/1360400

Vid gården Sjögerås har Vägverket Produktion AB öppnat ett stenbrott i gnejs där bergarten krossas för 
vägbyggnadsändamål. Under år 1999 förekom ingen produktion ur bergtäkten.

(473) FURUBACKEN Kartblad 08C Lidköping 1a
Gnejs RN-koordinat 6459000/1304000

Öster om torpet Furubacken vid Kuleskog finns ett ballastbrott i en flack häll. Fronten mot norr är ca  
80 m bred med 4–5 m höga väggar. Den brutna och krossade bergarten är en ljus gråröd gnejs med strykning  
N60°Ö och stupning 35° mot norr. Gnejsen innehåller kalifältspatskikt, högst några cm-tjocka samt  
dm-breda biotitskikt som kan vara kraftigt veckade. Den årliga produktionsvolymen är f.n. i storleksord-
ningen 10 000 ton.
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(488) DUNNEBACKEN Kartblad 08B Vänersborg 1f
Gnejs RN-koordinat 6456000/1275750

Ungefär 1 km söder om Grinnerödssjön finns ett stort ballastbrott. Den brutna bergarten är en grå till svagt 
röd gnejsig granodiorit som innehåller pegmatitådror. Ställvis är bergarten en gnejs där de röda kalifältspat-
ögonen är pressade och utdragna. Den brutna stenen, som är av god kvalitet, krossas och används bl.a. till 
asfalt och betong. Den nuvarande brytningsfronten är 100 m bred med 15–20 m höga väggar och produk-
tionen var 1999 ca 250 000 ton.

(505) GÖKHEM Kartblad 08D Skara 0b
Gnejs RN-koordinat 6453380/1357250

Vid Gökhem finns en bergtäkt i rödgrå gnejs. Bergarten krossas och används i huvudsak för vägbyggnads-
ändamål. Under år 1999 producerades i bergtäkten ca 37 000 ton krossmaterial.

(507) VEDUM Kartblad 08C Lidköping 0h
Gnejs RN-koordinat 6451450/1335100

Knappt 2 km söder om Vedum finns ett nyöppnat ballastbrott. Det är 20 x 30 m stort och 7–8 m djupt. 
Bergarten är en mörk gnejs med nord–sydlig strykning och 70° stupning mot öster. Materialet används vid 
lokala byggnationer.

(508) ÖSTERBITTERNA Kartblad 08C Lidköping 0h
Gnejs RN-koordinat 6451380/1335100

Strax norr om Österbitterna bryts och krossas en rödgrå gnejs för främst vägbyggnadsändamål av Ströms-
bergs Grus AB. Under år 1999 utvanns omkring 28 000 ton berg ur brottet.  

(509) GENNEVAD Kartblad 08C Lidköping 0c
Gnejs RN-koordinat 6450900/1314000

Ungefär 1,5 km söder om Gendalen finns i skogen ett nyöppnat ballastbrott. Frontväggen mot söder är  
6–7 m hög och 40 m bred. Bergarten är en mörk till svart gnejs rik på biotit och mörka mineral. Ådror av 
kvarts och vit fältspat, oftast tunna, finns parallellt med strykning och stupning. Vidare uppträder flackt lig-
gande m-tjocka pegmatitgångar bestående av röd kalifältspat i dm-stora kristaller samt biotit, muskovit och 
kvarts. Gnejsen krossas till makadam. Årsproduktionen är 30 000 ton.

(512) SKÖLUNGA Kartblad 07B Göteborg 9f
Gnejs RN-koordinat 6448550/1276100

Öster om Skölunga finns ett stort grus- och sandtag. I dess östra ände finns även en bergtäkt med en bryt-
ningsfront som är ca 100 m bred och 10 m hög. Bergarten är en ljust gråröd gnejs med fina ådror av peg-
matit.

(518) BALLABO Kartblad 07B Göteborg 9g
Gnejs RN-koordinat 6447400/1284250

Någon km nordöst om Ballabo finns vid gården Älvhem ett mindre ballastbrott. Det var i drift på 1970-talet 
då materialet krossades och användes till strandskoningen vid Göta Älv. Brottet är idag ca 40 m långt i nord–
sydlig riktning och inte mer än 20 m brett. Brottväggarna är 3 m höga och bergarten en mörk gnejs med 
som mest dm-tjocka röda kalifältspatband. Gnejsen innehåller en hel del biotit och klorit och har troligen 
inte haft någon högre kvalitet.
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(519) UPPLO Kartblad 07C Borås 9d
Gnejs RN-koordinat 6446550/1315000

Några km sydöst om Magra finns öster om Upplo en sand- och bergtäkt. I västra delen av täkten finns 
sanden medan den ca 150 m långa bergfronten finns i öster. Fronten är inte mer än som mest 8 m hög och 
bergarten är en grå gnejs med nordöstlig strykning och 30° stupning mot nordväst. Gnejsen innehåller upp 
till 0,5 m breda pegmatitgångar och årligen utvinns omkring 35 000 ton berg ur täkten.

(521) STENUNGSUND Kartblad 07B Göteborg 9d
Gnejs RN-koordinat 6446450/1268150

Norr om Stora Gategård finns sommaren 1998 ett makadambrott i full drift. Brottet är mycket stort och 
brytningen pågår i 3 pallar, f.n. i en takt av 400 000 ton årligen. Bergarten är en grå gnejs genomsatt av 
pegmatitådror och det krossade materialet används till byggnation och beläggning av vägar samt betong. 
Med båt transporterades stora mängder till Öresund för betonggjutningar i samband med byggandet av 
broförbindelsen mellan Malmö och Köpenhamn.

(530) TÅSTORP Kartblad 7D Ulricehamn 8a
Gnejs RN-koordinat 6443500/1352750

Nordnordväst om Tåstorp skall det enligt uppgift finns ett mindre ballastbrott i den grå bandade gnejsen. 
Den brutna mängden uppgick under 1999 till ca 15 000 ton som fick lokal avsättning. År 1999 utvanns 
omkring 7 000 ton berg ur täkten.

(535) TOSTARED  Kartblad 07C Borås 8i
Gnejs RN-koordinat 6440000/1343400

Sydväst om Tostared finns ett mindre ballastbrott som har en 40 m bred och 4–5 m hög front mot väster. 
Brytningen har pågått ca 30 m in i den lilla höjden. Bergarten är en mörk gnejs, genomslagen av röda gra-
nitiska partier. Materialet krossas av Marmor Granit AB och används för underhåll av lokala vägar.

(536) VALLHAMN Kartblad 07B Göteborg 7b
Gnejs RN-koordinat 6439800/1257000

Vid Vallhamn pågår sedan 1965 ballasttillverkning, en verksamhet som f.n. drivs av NCC/Krossberg. Den 
brutna bergarten är en ljust grå gnejs innehållande granitiska partier och gångar av ljus pegmatit. Gnejsen 
är genomskuren av brantstående sprickor i varierande riktningar. Materialet krossas och används till vägar, 
asfalt och betong. Sommaren 1998 låg den årliga brytningstakten på 300 000–350 000 ton och närheten 
till hamn gör materialet attraktivt för export till Danmark och Tyskland. Viss del användes även till betong-
gjutningar vid brobygget över Öresund. När produktionen var i full drift låg produktionsvolymen på ca  
600 000 ton årligen.

(537) GALSTAD Kartblad 07C Borås 7f
Gnejs RN-koordinat 6439600/1325900

Vid Galstad i Vårgårda kommun har tidigare en grå gnejs brutits i mindre omfattning. Materialet har kros-
sats och använts för såväl byggnads- som vägbeläggningsändamål. 

(538) VÅRGÅRDA Kartblad 07C Borås 7f
Gnejs RN-koordinat 6439550/1325800

Ungefär 3 km öster om Vårgårda finns intill riksväg 181 ett ballastbrott. Det är ca 150 m långt i sydlig rikt-
ning, 50 m brett och brottväggarnas höjd överstiger inte 8 m. Bergarten är en  grå till gråröd, biotitimpreg-
nerad, medelkornig gnejs som genomslås av upp till m-breda röda pegmatitgångar.
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(542) BROBACKA Kartblad 07C Borås 6a
Gnejs RN-koordinat 6432700/1300150

Intill väg 190 vid Brobacka finns Örstadskrossen. Fyndigheten som har upp till 20 m höga väggar och är 
50–60 m lång, innehåller både en sand- och en bergtäkt. I den senare bryts en mörk gnejs med öst–västlig 
strykning och 45° stupning mot norr. Gnejsen innehåller upp till m-mäktiga gångar av röd kalifältspatrik 
pegmatit. De mörka partierna av gnejsen innehåller bland annat biotit vilket enligt uppgift inte hindrar att 
krossat material används till asfalt och betong. Omfattningen av nuvarande brytning är 100 000 ton/år för 
vilket man har tillstånd fram till 2010.

(543) HOLMEN Kartblad 07C Borås 5c
Gnejs RN-koordinat 6429700/1312000

Vid gården Holmen någon km öster om Bälinge kyrka har Gatu och Väg AB en bergtäkt med krossanlägg-
ning. Brytningsfronten har en längd om totalt ca 100 m där väggarna mot norr är 7–8 m höga. Bergarten 
är en mörk gnejs med ungefär nord–sydlig strykning och 50° stupning mot öster. Det krossade materialet 
duger inte till asfalt och betong eftersom ingående halten av biotit är för hög. Årligen bryts omkring 60 000 
ton ur täkten.

(544) RYR Kartblad 07B Göteborg 5e
Granit RN-koordinat 6429400/1271700

Sydöst om gården Ryr finns i den lilla berghöjden ett ballastbrott. Bergarten är en röd granit som ställvis 
är gnejsig. Under 1999 omfattade brytningen ca 20 000 ton som efter krossning användes för lokala 
anläggningsarbeten.

(551) ÄNGEGÄRDE Kartblad 07B Göteborg 5e
Gnejs RN-koordinat 6425200/1274200

Uppe på höjden väster om den lilla sjön Tvibotten finns ett stort ballastbrott. Brytningen omfattade 1999 
drygt 150 000 ton och genomfördes av Färdig Betong Väst AB. Bergarten är en grå bandad gnejs.

(555) STORA VIKEN Kartblad 07B Göteborg 4f
Gnejs RN-koordinat 6422350/1276500

På Göta älvs östra sida mellan Bohus och Nödinge finns vid Stora Viken ett stenbrott som f.n. bryts av Gatu 
& Väg AB. Bergarten är en grå till rödgrå, ådrad, granodioritisk till tonalitisk gnejs. Brottet är ca 80 x 80 m 
stort och man har sprängt bort de översta 10–20 metrarna av höjden. Under 1999 utvanns ca 70 000 ton 
berg ur täkten. Området fungerade sommaren 2000 delvis som återvinningsstation.

(557) BORGSTENA Kartblad 07C Borås 4h
Gnejs RN-koordinat 6422250/1335150

Någon km norr om Borgstena finns ett ballastbrott som är ca 100 x 60 m stort med som mest 20 m höga 
väggar. Bergarten är en grå gnejs med strykning i nordvästlig riktning och 55–80° stupning mot nordöst. 
Gnejsen innehåller mörka partier vilka i regel har ett högt glimmerinnehåll. Brytningstakten ligger f.n. på 
50 000 ton årligen.

(558) LINDSÅS Kartblad 07C Borås 4g
Gnejs RN-koordinat 6422100/1331900

Någon km väster om Lindsås finnas det ett mindre ballastbrott i en grå, homogen, bandad gnejs. Den brutna 
mängden uppgick under 1999 till knappt 20 000 ton.
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(559) GÖDDERED Kartblad 07B Göteborg 4e
Gnejs RN-koordinat 6420940/1273200

Nordväst om Rödbo utgörs berggrunden av en röd till gråröd, medelkornig, gnejsig granit (RA-granit) med 
gammastrålning på 30–50 µR/tim. I graniten på höjdens sydsida finns ett ca 25 x 15 m stort brott som är 
5–10 m högt i den bakre, norra väggen.

(569) TAGENE Kartblad 07B Göteborg 2e
Granit RN-koordinat 6412100/1273000

Väster om Göta Älv finns i en brant höjd norr om Tagene, ett 700 m långt och 300 m brett ballastbrott 
i vilket 1999 utvanns ca 450 000 ton. Bergarten är en röd till gråröd, fint medelkornig, gnejsig granit  
(RA-granit) med förhöjd gammastrålning, radiumindex = 0,62. Vidare innehåller gnejsen mineralet flusspat, 
vilket orsakar förhöjda fluorhalter i områdets grundvattnet. 

(570) ANGERED Kartblad 07B Göteborg 2g
Gnejs RN-koordinat 6412000/1282000

Några km sydöst om Angered finns ett mycket stort ballastbrott, ca 750 m långt i sydöstlig riktning och 
ca 300 m brett i vilket brytningen 1999 uppgick till ca 300 000 ton. Bergarten är en grå, medelkornig, 
granodioritisk till kvartsdioritisk ådergnejs vars radiumindex är 0,18.

(574) BJÖRNINGSÅS Kartblad 07B Göteborg 2e
Granit RN-koordinat 6410880/1272780

Väster om Göta Älv i höjd med Brandkärr finns ett numera delvis igenfyllt stenbrott. Brytningen har skett 
från söder in i västra delen av en höjd där bergarten är en gråröd till röd, gnejsig granit (RA-granit). Brottet 
har sommaren 2000 storleken 160 x 90 m och är ca 35 m högt i bakre norra väggen. 

(575) HELGERED  Kartblad 07B Göteborg 1d 
Granit RN-koordinat 6409130/1266650

Vid Helgered finns ett mindre ballastbrott, ca 20 x 5 x 4 m där bergarten är en gråröd, gnejsig, ögonförande 
granit. 

(576) FALSKOG  Kartblad 07C Borås 1i
Gnejs RN-koordinat 6409000/1340000

Någon km öster om Falskog finns högst uppe i branten två mindre ballastbrott. Det sydligaste brottet är  
20 x 20 m med som mest 10 m höga frontväggar mot väster och norr. Bergarten är en gråröd gnejs ställvis 
rostbrunfärgad p.g.a. kisfyllda sprickor. Ingen aktivitet kunde noteras i brottet vid besöket sommaren 2000 
men produktionsstatistik för 1999 anger brytningsvolymen till 10 000 ton. Ur det nordliga brottet vid 
koordinat 6409200/1340300 bröts samma år 15 000 ton berg. 

Drygt 1 km söder om förstnämnda brott, vid koordinaten 6407860/1339900, driver Vägverket AB en 
bergtäkt i gnejs där brytningen 1999 uppgick till ca 20 000 ton berg.

(577) BACKADALEN Kartblad 07B Göteborg 1e
Gnejs RN-koordinat 6408990/1272450

På västsidan av en mindre höjd finns ett gammalt ballastbrott som är ca 20 x 3 m stort och ca 5 m högt 
i bakre väggen. Bergarten i höjden är en grå, bandad, ådrad, gnejsig metagråvacka tillhörande Stora Le– 
Marstrandgruppens bergarter. Numera är brottet till stor del igenväxt.
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(579) KORTEDALA Kartblad 07B Göteborg 1e
Gnejs RN-koordinat 6408360/1274920

I höjden söder om Kortedala utgörs berggrunden av en grå till rödgrå, ådrad granodioritisk gnejs. På syd-
sidan av höjden finns ett ca 100 x 100 m stort ballastbrott som är ca 15 m högt i den bakre väggen. 

(580) BÄLLSKÄR  Kartblad 07B Göteborg 1e
Gnejs RN-koordinat 6408070/1272530

Vid Bällskär finns ett gammalt ballastbrott som är öppnat från sydöstra sidan in i berget. Brottet är ca  
30 x 10 m stort och 5 m högt i den bakre väggen och bergarten är en grå, bandad, ådrad, gnejsig metagrå-
vacka tillhörande Stora Le–Marstrandgruppens bergarter. Materialet användes under 1930-talet till vägbyg-
gen i trakten

(581) FAGERDAL  Kartblad 07C Borås 1h
Gnejs RN-koordinat 6408000/1339800

Söder om gården Fagerdal finns ett mindre ballastbrott med en ca 30 m lång front mot väster. Fronten är 
inte mer än ca 7 m hög och bergarten är en röd gnejs som innehåller m-breda grönstensskivor i ungefär 
öst–västlig riktning. Gnejsen är här och var kraftigt rostbrunfärgad p.g.a. kisfyllda sprickor. Ingen större 
aktivitet kunde noteras vid ett besök sommaren 2000 och nedkrossat material låg i högar.

(586) ENEBACKEN Kartblad  07D Ulricehamn 1b
Gnejs RN-koordinat 6406000/1358000

Nordöst om Enebacken finns ett stort brott för makadamtillverkning. Det är cirkelformat med ca 60 m i 
diameter och en front som är maximalt 30 m hög mot norr. Bergmassan tas ut i två pallar. Den grå, homo-
gena, medelkorniga granitiska gnejsen som innehåller cm-stora, rosa fältspatögon är på många ställen starkt 
uppsprucken i horisontella och vertikala sprickor. Under 1999 bröts ca 150 000 ton berg. 

(587) VIKAN Kartblad 07B Göteborg 1c
Gnejs RN-koordinat 6405400/1264550

I höjdpartiet sydöst om Volvo Torslandaverken finns ett ballastbrott som var i drift sommaren 2000. Den 
brutna bergarten är en grå, medelkornig, tonalitisk gnejs med ett radiumindex < 0,2. Bruten bergvolym var 
under 1999 ca 800 000 ton.

(588) SANNEGÅRDEN Kartblad 07B Göteborg 1d
Granit RN-koordinat 6405150/1268890

Norr om Sannegården finns ett gammalt nedlagt ballastbrott. Bergarten är en gråröd, svagt gnejsig, ögon-
förande granit (Askimsgranit). Brottet är ca 15 x 10 m stort och 5m djupt.

(589) KARHOLMEN Kartblad 07B Göteborg 0c
Gnejs RN-koordinat 6404780/1260510

I berghöjden på Torslandavikens västra strand finns ett ca 150 x 40 m stort ballastbrott med upp till  
15 m höga brottväggar. Bergarten utgörs av grå, bandad, ådrad, gnejsig metagråvacka tillhörande Stora Le– 
Marstrandgruppens bergarter.

(590) BORSTAGÄRDE Kartblad 07C Borås 0b
Gnejs RN-koordinat 6404150/1307700

Öster om Ö. Nedsjön finns vid Borstagärde ett mindre ballastbrott i östra kanten av bergsryggen. Bergarten 
är en grå, homogen, bandad, granitisk gnejs av vilken bröts ungefär 10 000 ton under 1999. Materialet har 
använts vid lokala anläggningsarbeten.



100 N.-G. WIK m.fl.

(591) BORÅS Kartblad 07C Borås 0f
Gnejs RN-koordinat 6404150/1325150

I västra delen av Borås, i Lundaskog finns de s.k. Boråsverken. Det är Krossberg Väst AB som bryter i ett 
mycket stort brott, ca 800 m långt i ungefär öst–västlig riktning och ca 300 m brett. Bergarten är en gråröd 
gnejs ställvis rik på mörka mineral. Verksamheten är omfattande och i anslutning till brottet driver NCC ett 
asfaltverk. Brytningstakten uppgår f.n. till ca 100 000 ton årligen.

Strax norr om NCCs täkt finns vid koordinaten 6404500/1325000 en bergtäkt som drivs av Hedareds 
Sand & Betong AB. Även här är brytningsvolymen ca 100 000 ton årligen.

(597) ALESLÄTTEN Kartblad 07B Göteborg 0i
Gnejs RN-koordinat 6400200/1294000

En knapp km sydväst om Aleslätten finns ett öppnat stenbrott med pågående verksamhet sommaren 2000. 
Den brutna bergarten är en gråröd till rödgrå, granitisk till granodioritisk, ådrad gnejs. Brottet är stort ca 
100 x 100 m med upp till 30 m hög frontvägg i norr.

(596) LANDVETTERSJÖN Kartblad 07B Göteborg 0g
Gnejs  RN-koordinat 6400200/1281000

Mellan Landvettersjöns norra strand och motorvägen fanns sommaren 2000 ett ca 250 x 150 m stort bal-
lastbrott med en 40–50 m hög front i den norra bakre väggen. Bergarten är en gråröd till rödgrå, granodio-
ritisk gnejs som av Härryda Kross AB f.n. bryts i en takt av ca 150 000 ton årligen. 

(599) GALEJHOLMEN Kartblad 06B Kungsbacka 9c
Gnejs RN-koordinat 6399740/1263110

Bergarten på Galejholmen är en grå, granodioritisk gnejs, som genomslås av pegmatitgångar. Stenbrottet 
som numera är nedlagt, är ca 30 x 20 m stort och ca 5 m högt i den bakre nordvästra väggen.

(609) KÅLLERED 2 Kartblad 06B Kungsbacka 8f
Granit RN-koordinat 6392350/1276500

Alldeles söder om Kållered finns ett 700 x 500 m stort ballastbrott. Det har cirkelform med öppningen mot 
söder och 15–20 m höga brottväggar. Bergarten är en fint medelkornig s.k. RA-granit med ett relativt högt 
radiumindex. Graniten innehåller mörkfärgade skivor och gångar av basiska bergarter, vilka vid krossningen 
blandas med graniten. Brytningen 1999 omfattade ca 900 000 ton.

(610) BILLEBERG Kartblad 06C Kinna 7i
Gnejs RN-koordinat 6386300/1341300

Vid Billeberg några km sydöst om Sexdrega finns på sluttningen av höjden Siebergs åsar ett ballastbrott. 
Uttag sker här av bergmaterial ur ett f.n. fyrkantigt brott med den 20 m höga fronten mot nordnordöst. 
Den är 40 m bred och brytningen har skett 60–70 m in i höjden. Bergarten är en rödgrå, mjukt småveckad, 
fint medelkornig, ådrad, omkristalliserad, granitisk gnejs som i norra väggen genomslås av en mafisk gång. 
Gnejsen är relativt sprickfri men innehåller i en mindre del av fronten rostutfällningar p.g.a. kis. Omkring  
60 000 ton utvinns årligen och det krossade material används till asfalt, betong och vägbyggnad.

(613) RAMNÅS Kartblad 06C Kinna 5b
Gnejs RN-koordinat 6379150/1308000

Några km nordväst om Skene driver Gatu och Väg AB ett stort ballastbrott. Den sammanlagda längden av 
brytningsfronten torde uppgå till 500 m och dess höjd varierar mellan 10 och 20 m. Bergarten är en grå gnejs 
med nord–sydlig strykning och 600 stupning mot väster. I brytningsfronten mot väster finns överst ett par 
10–15 m breda och 5–6 m mäktiga kroppar av diabas, inveckade i gnejsen. Diabasen är svart, tät och ställvis 
fint impregnerad av mycket finkristallin granat. Företaget tar f.n. ut 180 000 ton årligen för bl.a. asfalt- och 
betongtillverkning. Enligt uppgift är bergartens kulkvarnvärde 15, flisighetstal 1,31 och sprödhetstal 44,9.
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(614) TRANEMO Kartblad 06D Gislaved 4a
Gnejs  RN-koordinat 6374900/1354700

Alldeles sydöst om Tranemo finns ett 100 x 200 m stort ballastbrott. Fronten mot väster är ca 15 m hög 
och 100 m bred. Bergarten är en grå gnejs som ibland innehåller enstaka tunna pegmatitådror. Delvis är 
gnejsen starkt uppsprucken. Brytningstakten är f.n. ca 100 000 ton årligen och gnejsen används till asfalt 
och betong.

(638) MÅRDAKLEV  Kartblad 06C Kinna 0g
Gnejs RN-koordinat 6353100/1330820

Bergarten utgörs av rödgrå, medelkornig, mjukt veckad, ådrad, omkristalliserad, granitisk till granodioritisk 
gnejs. Brytningen i det ca 20 x 20 x 2 m stora brottet sker kampanjvis och sommaren 2000 fungerar brottet 
mest som upplag för de ca 10 000 ton krossprodukter som bröts 1999.

4.2.7 Kvarnsten

Kvarnstenstillverkning var fordom en viktig hantverksmässig verksamhet i Västra Götalands län. Mest känd 
torde tillverkningen i Lugnåsberget vara men även i Billingen och norr om Ulricehamn vid Nöre var pro-
duktionen tidvis omfattande. I de gnejser som använts för kvarnstenstillverkning är den ingående kalk-
natronfältspaten (plagioklas) ofta kaolinvittrad vilket fått till följd att bergarten erhållit en för kvarnstens-
fabrikation lämplig utbildning. Kalifältspaten utgör en hård beståndsdel medan den lösa utgörs av kaolin. 
I Lugnåsbergen och Billingen är kvarnstensgnejsen täckt av kambrosiluriska sediment. Mäktigheten på den 
kaolinvittrade gnejsen varierar här mellan någon decimeter till tre meter. Brytningen har huvudsakligen 
genomförts på Lugnåsbergets norra och östra sida och i mindre omfattning i Billingens nordända. 

Före 1820-talet bröts kvarnstensgnejsen i dagbrott, i s.k. ”öppna fjäll” under sommarhalvåren. Därefter 
bröts kvarnstensgnejsen i underjordsgångar, s.k. underhack året runt i industriell omfattning. Påhuggen 
gjordes i bergssluttningar intill kontakten mellan den kambriska sandstenen och gnejsen. Brytningen skedde 
genom att man ritade två cirklar, den ena med ca 25 cm mindre diameter än den andra. Därefter höggs 
gnejsen mellan cirklarna bort till 50 cm djup varefter man kunde lossa själva stenen underifrån.

Brytning har i regel skett genom ortdrivning in under den kambriska sandstenen men även i öppna dag-
brott i gnejsens utgående. Orterna följer sandstenen som utgör taket under det att sulan utgörs av ovittrad 
gnejs. Den längsta orten på Lugnåsberget skall ha varit 500 m.

Enligt uppgift kostade uttagning och avplaning av en kvarnstensplatta år 1900 ca 35 kr. För uthuggning 
av kvarnstenen beräknades 15 kr och 4 à 6 dagsverken. En fullstor prima råhuggen kvarnsten betalades med 
högst 100 kr. Råstenen såldes till uppköpare som ombesörjde bandning och finhuggning samt transport. En 
färdig prima kvarnsten  med 1,5–1,6 m diameter och 0,35–0,50 m tjocklek betalades 1919 upp till 330 kr 
vid Lugnås station.

På 1890-talet tillverkades årligen 500–600 kvarnstenar och vid sekelskiftet sysselsattes ett 60-tal arbetare 
med kvarnstensproduktion på Lugnåsberget. 

(196) LUGNÅSBERGET Kartblad 09D Mariestad 0f
Gnejs (kvarnsten) RN-koordinat 6502500/1379800

Inom Lugnåsbergets norra del har minst 54 kvarnstensbrott upptagits. Redan på 1100-talet tros kvarnstens-
brytningen ha kommit igång här men brytningen och förädlingen nådde sin kulmen under 1800-talet. 
Konkurrensen från konstgjorda kvarnstenar ökade emellertid och 1919 var endast två brott vid Stora Rud i 
drift.  På hösten 1921 upphörde brytningen helt på Lugnåsberget.

Ett underjordsbrott, Minnesfjället. har nyligen av Skaraborgs länsmuseum rustats upp och bevarats för 
framtiden och brottet är öppet för besökare under sommarhalvåret.
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(268) PRÄSTTORP Kartblad 08D Skara 8g
Gnejs RN-koordinat 6491700/1382750

På Billingen var kvarnstensbrytningen lokaliserad till söder och sydöst om Prästtorp. Enligt uppgift skall 
brytningen ha påbörjats 1856 men upphört 1872 för att åter upptas 1894. Redan två år senare upphörde 
emellertid brytningen slutgiltigt.

(560) KVARNSTENSBERGET Kartblad  07D Ulricehamn 4c
Granit/gnejs RN-koordinat 6420430/1361750

Nöre s.k. Kvarnstensberg ligger ca 2 km nordöst om Nöre. Enligt uppgift finns på ett 40 hektar stort område 
mer än 200 brott i vilka man huggit kvarnsten. Arbetena finns registrerade från 1757 och pågick huvudsak-
ligen under andra halvan av 1700-talet. Kvarnstenarna är 1,5 m i diameter och ca 30 cm tjocka. De har hug-
gits ut ur framstickande hällkanter och ur stora block vilket resulterat i gropar/gravar som kan bli 20–30 m 
långa och 2–3 m djupa. 

Bergarten är en rödbrun, aplitisk, muskovitrik granit som ställvis kan innehålla gnejsiga partier vilket 
dock inte tycks ha hindrat den från att bli huggen till lämpliga kvarnstenar.

(593) HÄGNER Kartblad  07D Ulricehamn 0c
Granit RN-koordinat 6402400/1362600

Väster om gården Hägner finns ett gammalt kvarnstensbrott där man kan se de halvcirkelformade kvarn-
stensytorna som  är ca 2 m i diameter. De färdighuggna kvarnstenarna förefaller ha haft en diameter av ca  
1,5 m och varit 30–35 cm tjocka. Brytningsområdet är begränsat till några 10-tal m långa hällkanter vilka 
som mest är några meter höga. Bergarten är en ljus, muskovitrik sockerkornig granit som innehåller spar-
samt med mörka mineral och förefaller något porös i sin sammansättning.

4.2.8  Kvartsit

Kvartsit är en metamorf bergart, som i huvudsak består av mineralet kvarts. I kvartsiten har de ursprungligen 
mer eller mindre runda kvartskornen förändrat sin form och vuxit samman i ett komplicerat kornfognings-
mönster. Bergarten har mångsidig användning och dess utnyttjande inom olika industrier beror bl.a. på 
dess kemisk-mineralogiska sammansättning. Kornstorleken, kornstorleksfördelningen, de enskilda kornens 
uppbyggnad och mellanmassans art har också stor betydelse. Motståndsförmågan mot slitage och mekanisk 

Fig. 38. Övergivna kvarnstensämnen på Kvarnstensberget. Foto Nils-Gunnar Wik.
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nötning när kvartsiten används som vägbeläggningsmaterial är i hög grad beroende av dess sammansättning 
och på hur de olika mineralkornen är sammanfogade.

Dalslandsgruppens sediment är sammanveckade till ett antal synklinaler av varierande längd och storlek. 
Mellan dessa ligger höga antiklinalryggar och eftersom kvartsit är mycket motståndskraftig mot vittring och 
erosion bildar dessa ofta markerade ryggar med ringa jordtäcke och gles vegetation. Det tryck som pressade 
ihop sedimenten var i stort sett riktat i öst–väst varför veckaxlar och stängligheter för det mesta stryker i 
nord–sydlig riktning. Axlarnas stupning är vanligen obetydlig, 10° eller mindre, endast lokalt större. Vid 
veckningen har kvartsiten förhållit sig som en relativt stel massa vilken endast med svårighet kunnat defor-
meras. Utöver den plastiska veckningen har den reagerat på det orogena trycket genom större eller mindre 
blockrörelser och sprickbildning. Som framgår av figur 17 genomsätts Dalslandsgruppen av talrika förkast-
ningar, som sönderstyckar berggrunden i större eller mindre block, vilka delvis förskjutits kraftigt i förhål-
lande till varandra. Förkastningarna, som i allmänhet åtföljs av kraftiga breccieringar, kan indelas i ett nord–
sydligt system, ett nordväst–sydöstligt, ett nordnordöst–sydsydvästligt samt ett öst till västligt. 

Av Dalslands olika kvartsittyper är den täta och massiva den renaste. Med ökande grad av tektonisk på-
verkan sjunker renheten. De skiffriga och/eller sprickiga partierna är i regel rikare på glimmer och därmed 
av sämre kvalitet. Fosforhalten i kvartsiten kan öka i samband med förekomsten av skölar. Sekundär kvarts 
finns i sprickor, som kan svälla ut till körtlar och delvis få mycket oregelbundna former. Fördelning av se-
kundär kvarts i kvartsiten blir härigenom tämligen ojämn.

Den ekonomiskt mest intressanta och för Sverige unika kvartsitförekomsten tillhör stratigrafiskt den övre 
delen av Dalslandsgruppen. Kvartsit och i underordnade mängder kvarts förekommer i Dalsland inom ett 
40 km långt och upp till 10 km brett område från Dals-Rostock i söder till Backögården vid Edslan i norr. 
Den kvartsit och kvarts som levererats från Dalsland, har varit och är av mycket stor betydelse för landet. 
Visserligen har Dalsland stora tillgångar av tämligen ren kvartsit, men för vissa ändamål där speciella krav på 
kvalitet ställs kan lämpligt belägna, tillräckligt stora kvantiteter vara begränsade. 

Kvartsit för eldfasta massor bör vara kemiskt-mineralogiskt mycket ren och innehålla så litet sekundär 
kvarts som möjligt, högst 5 %. För användning inom ferrolegeringsindustrin skall kvartsit eller kvartsitisk 
sandsten innehålla SiO2 >98%, Al2O3 <0,5 % och Fe2O3 <0,20 %. Ferrolegeringsindustrin kräver vidare att 
bergarten skall vara praktiskt taget fri från fosfor. Sådana kvartsiter bryts inom länet i Dalsland och produk-
tionen är f.n. årligen ca 550 000 ton (1998).

De för brytning mest attraktiva delarna av kvartsitformationen är ett mycket rent kvartssediment, som 
utmärks av en ljusgrå, nästan vit färg. Genom omkristallisation är den klastiska kornstrukturen föga fram-
trädande och skiktningen i dessa delar är mindre tydlig.

Med ledning av de krav som industrin ställer kan kvartsiten i Dalsland indelas i 3 kvalitetsgrupper 
(Shaikh 1977).

Kvalitet 1 massiv eller svagt skiffrig kvartsit, kemiskt mycket ren och innehållande < 5 % sekundär kvarts, 
 lämplig som ugnsinfodringsmaterial och för användning inom ferrolegerings- och den kera-
 miska industrin.

Kvalitet 2 skiffrig, ibland sprickrik kvartsit, kemiskt mycket ren till tämligen ren och med varierande 
 mängder av sekundär kvarts, vilken kan vara lämplig som ugnsinfodringsmaterial och för an-
 vändning inom ferrolegerings- och den keramiska industrin.

Kvalitet 3 starkt skiffrig och sprickrik kvartsit med varierande mängder av sekundär kvarts, olämplig för 
 ferrolegeringsindustrin och till ugnsinfodringsmaterial. 

Dalsländska kvartsit- och kvartsförekomster har utnyttjats länge och är fortfarande av stor betydelse 
för ett flertal industrier. Genom sin ovanligt höga renhet och lämpliga mineralogiska sammansättning an-
vänds kvartsiten som ugnsinfodringsmaterial, inom ferrolegerings- och den keramiska industrin. På grund 
av kvartsitens motståndskraft mot nötning och slitage är den en eftertraktad råvara för asfaltbeläggning. I 
regionen finns ett mycket stort antal brott av en relativt homogen kvartsit och det gagnar intet att räkna upp 
samtliga. I det följande beskrivs därför ett antal större brott i urval, vilka får anses vara representativa för hela 
regionen.
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(64) ÄMNEBYN  Kartblad 09C Mellerud 9b
Kvartsit (kvarts) RN-koordinat 6545650/1306750

Ämnebyns kvartsitbrott är anlagt i Dalslandsgruppens kvartsitformation. Förutom kvartsit av god kvalitet 
finns här också brecciekvarts (sekundär kvarts). Forshammars Bergverk AB har här tidigare bedrivit täktverk-
samhet. Stora kvartsitvolymer återstår dock, varför brytning sannolikt kommer att återupptas. Analyser från 
Ämnebyn visar höga SiO2-halter > 98,5 %.

(67) FLÅTUNGEBYN Kartblad 09C Mellerud 9b
Kvartsit  RN-koordinat 6545050/1307600

I Fröskogsområdet har kvartsit brutits mer eller mindre kontinuerligt från 1920-talet. Verksamheten har 
under åren pågått i ett 30-tal olika brott och i flera är kvaliteten mycket hög med SiO2-halten >98 %. Vargön 
Alloys AB bryter vid Flåtungebyn årligen omkring 40 000 ton kvartsit för användning som råvara inom 
ferrolegeringsindustrin. 

(79) BYN Kartblad 09C Mellerud 8b
Kvartsit RN-koordinat 6540950/1307250

Vid Byn finns två av skiffer åtskiljda kvartsitförekomster. Den östra kvartsitkroppen, vid Byns krossverk, 
är ca 130 m lång, 40–50 m bred och har brutits under 1960–70-talen av Forshammars Bergverk AB. Den 
under år 1966 brutna kvartsitvolymen innehöll i genomsnitt 97,8 % SiO2. Den västra kvartsitkroppen är ca 
500 m lång och 160 m bred. En ytprovtagning utförd 1966 i 5 olika profiler med 20 m provtagningsavstånd 
visade 97,67 % SiO2 i genomsnitt på en yta av 68 000 m2. På den västra kvartsitkroppen har endast ett 
mindre brott upptagits.

(90) VINGNÄS 1  Kartblad 09C Mellerud 7b
Kvartsit RN-koordinat 6539100/1308300

Vingnäs nu nedlagda kvartsitbrott i Dalslandsgruppens kvartsitformation drevs av Forshammars Bergverk 
AB. Kvartsitbrottet är 500 m långt och 60 m brett och årligen under 1970-talet bröts ca 100 000 ton, som 
levererades främst till svenska stål- och legeringsverk medan en mindre mängd, 10 000 ton exporterades. 
Vingnäs kvartsitförekomst underlagras i öster av lerskiffer och överlagras i väst av den s.k. Lianeskiffern. Den 
renaste kvartsiten finns i väster nära sistnämnda skiffer. Stora partier innehåller mer än 99 % SiO2.

(119) GRUBBERÖD Kartblad 09B Dals-Ed 6c
Kvartsit RN-koordinat 6533800/1263850

På höjden öster om Grubberöd finns en skärpning i en mindre häll. Bergarten i hällens södra del är en 
grå gnejs, medan bergarten i hällens norra del är en vit till vitbrun kvartsit. Kontakten mellan gnejs och 
kvartsit stryker i N60°Ö och kvarsitryggen uppskattas vara 20 m lång och som mest 12 m bred. Genomförda 
sprängningsarbeten har inte omfattat mer än 25 m3 och allt lossprängt material är inte borttaget. Kvartsiten 
är i västra delen av hällen breccierad och innehåller dm3-stora brottstycken av mörkt basiskt material.

(129) KÄNSBYN Kartblad 09C Mellerud 6b
Kvartsit RN-koordinat 6532150/1308250

Känsbyns eller Salebols kvartsitförekomst ingår i ett av de största sammanhängande kvartsitstråken i Dals-
landsgruppen. Kvartsiten är finkornig, ljusgrå till ljusröd och underlagras i öster av lerskiffer och i väster 
finns den gröna s.k. lianeskiffern. Forshammars Bergverk AB bröt tidigare kvartsit i flera mindre brott för 
leverans bl.a. till smältverk i Danmark, Norge och Tyskland. För närvarande bryter företaget Lafarge Svenska 
Höganäs AB årligen omkring 70 000 ton kvartsit för tillverkning av eldfasta produkter. Känsbyns kvartsit-
brott är ca 700 m långt och 50 m brett. 

Ytterligare ett stort kvartsitbrott finns vid Gällsjöberget ca 500 m nordväst om brottet vid Känsbyn
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(138) ULERUD Kartblad 09C Mellerud 6b
Kvartsit RN-koordinat 6530400/1306400

Uleruds kvartsitbrott drivs sedan 1980 av Dalbo Kvartsit AB och är vid sekelskiftet ca 1,3 km långt och 
upp till 100 m brett. Det årliga uttaget är omkring 150 000 ton. Kvartsitmaterialet grovkrossas på platsen 
och levereras i huvudsak till Norge för användning inom legeringsmetallindustrin och till vägbeläggningar. 
Kvartsitens SiO2-halt varierar mellan 96 och 99 % medan Al2O3-halten varierar mellan 0,22 och 1,90 %.

(145) LIVAREBO Kartblad 09C Mellerud 5b
Kvartsit RN-koordinat 6529400/1305550

Livarebo kvartsitbrott drivs av Råsjö Kross AB, som bryter ca 150 000 ton årligen. Kvartsiten levereras i 
huvudsak till svenska, norska och tyska smältverk, medan sämre kvaliteter används som vägbeläggningsma-
terial. Inom samma täkttillstånd bryter företaget kvartsit ur en täkt strax nordöst om Livarebo, söder om 
Ulerudstjärnet vid koordinat 6529600/1305850.

(147) SNÄCKEOMRÅDET Kartblad 09C Mellerud 5b
Kvartsit RN-koordinat 6529000/1308100

Inom Snäcke–Valönområdet har omkring 25 olika kvartsitbrott upptagits i Dalslandsgruppens kvartsitfor-
mation. Forshammars Bergverk AB, som bröt i de flesta brotten, anlade vid Snäcke kanal ett bergverk där 
kvartsitråvara bearbetades och utskeppades. 

(154) VALÖN Kartblad 09C Mellerud 5b
Kvartsit RN-koordinat 6528600/1307300

På Valöns norra del finns ett stort brott och öster samt söder därom flera mindre. Det stora brottet drivs av 
Råsjö Kross AB som årligen utvinner ca 100 000 ton varav merparten används av ferrolegeringsindustrin 
eller för tillverkning av eldfasta produkter.

(157) DALBERGET Kartblad 09C Mellerud 5b
Kvartsit RN-koordiant 6528000/1307100

Vid Dalberget bryter företaget Lafarge Svenska Höganäs AB kvartsit ur ett nyöppnat brott. Årsproduktionen 
är omkring 100 000 ton och kvartsiten används för tillverkning av eldfasta produkter.

4.2.9  Kvartssand

”Kvartssand” är en sand, som till övervägande del består av mineralet kvarts. Vissa fraktioner av sanden är en 
eftertraktad råvara, som används främst inom gjuteriindustrin vid tillverkning av motorblock. Andra områ-
den där sanden används är som filtersand vid vattenrening, för tillverkning av mineralull, inom glasindustrin 
och som råvara vid cementtillverkning. I Sverige finns f.n. totalt sex förekomster, som exploateras och av 
nedan beskrivna finns en i Västra Götalands län och två i Habo kommun, Jönköpings län.

(281) RÅDA  Kartblad 08C Lidköping 7i
Kvartssand RN-koordinat 6489600/1342000

Råda Sand AB har i Rödaåsen utanför Lidköping ett sandtag för utvinning av kvartsrik sand. Förekomsten 
innehåller sand till mer än 35 m djup och reserverna beräknas räcka mer än 15 år. Mineralogiskt består 
sanden av 42 % kvarts, 42 % fältspat och 16 % glimmer. Ungefär 50 % av sanden har en kornstorlek  
<0,5 mm och det årliga uttaget är ca 85 000 ton, som efter tvättning och fraktionering huvudsakligen  
används som filtersand, för gjutning och cementtillverkning.
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(539) BASKARP 1 Kartblad 07E Jönköping 6a
Kvartssand RN-koordinat 6433850/1403500

Söder om Svedåns hamn på Vätterns västra strand utvinner Baskarp Sand AB sand från en kvartsrik sand-
förekomst. Mineralogiskt består sanden av 74 % kvarts, 22 % fältspat och 2 % biotit. Efter att sanden sik-
tats, tvättats och torkats, används ca 50 % i gjuterier medan den andra hälften används som filler i spackel 
och plast, i cementtillverkning och som reningsfilter för vatten och rökgaser.

(553) BROGÅRDSSAND Kartblad 07D Ulricehamn 4j
Kvartssand RN-koordinat 6423600/1395650

Några km nordväst om Habo, nära Vättern började man på 1940-talet utvinna kvartssand i en nästan en 
km lång och några hundra meter bred linsformad sandavlagring. Sanden användes då huvudsakligen inom 
cementindustrin. Företaget Brogårdssand AB som bildades 1963 driver f.n. verksamheten. Sandens medel-
kornstorlek är 0,25–0,30 mm och mineralogiskt består sanden av 80 % kvarts och 20 % fältspat. Den nu-
varande produktionsvolymen uppgår till ca 130 000 ton årligen och till 80 % används sanden i gjuterier, vid 
tillverkning av isoleringsmaterial och byggnadsindustrin medan resterande 20 % används till rökgasfilter i 
värmekraftverk, för golfbanor mm.

4.2.10  Kyanit

Sillimanitmineral är en sammanfattande benämning för aluminiumsilikatmineralen andalusit, sillimanit och 
kyanit. Alla tre har samma kemiska sammansättning (Al2SiO5) men skiljer sig i kristallografiska, fysikaliska 
och optiska egenskaper. Mineralen förekommer bl.a. i skiffrar, kvartsiter och gnejser, vanligtvis bildade ge-
nom metamorfos av aluminiumrika sedimentleror. De är tämligen resistenta mot vittring, varför de ibland 
påträffas i fluviatila avlagringar, som härrör från dessa bergarter.

Andalusit förekommer i Sverige i sedimentbergarter t.ex. i Bergslagen, kring Mälaren och Hjälmaren, i 
Norrköpings- och Nyköpingstrakterna, i Pajala-, Gällivare- och Kalixtrakten. Under och strax efter andra 
världskriget utvanns andalusit ur Bolidengruvan som råvara för aluminiumframställning.

Sillimanit förekommer på flera platser i Sverige, men är vanligast i berggrunden i Södermanland och i 
norra Hälsingland.

Kyanit uppträder i Sverige på fyra platser utmed protoginzonen: vid Hålsjöberget, Dicksberget,  
Hökensås och Västanå. 

Andalusit och kyanit används t.ex. i sanitetsporslin och tändstift. Sillimanitmineralen används vidare 
som råvaror vid framställning av eldfasta produkter, s.k. högaluminiuminfodringar, vilka används i vissa 
processer med höga temperatur- och tryckpåkänningar. 

(522) HÖKENSÅS  Kartblad 07D Ulricehamn 9j
Kyanit RN-koordinat 6446140/1399000

Vid Björnåsen på Hökensås väster om Vättern finns en förekomst med en sekvens metamorfoserade berg-
arter. De varierar från skiffriga graniter med fältspatögon till mer gnejsiga varieteter. I dessa förekommer 
enstaka mindre rester av gamla kvartsitiska och skiffriga bergarter. Kvartsiten vid Björnåsen uppträder i ett 
2 km långt, brantstående och i sydväst–nordöstlig riktning strykande, finkornigt bergartsled innehållande 
muskovit och kyanit (Ek & Nysten 1990). Bergarterna uppvisar en växellagring beroende på varierande 
mängder av olika aluminiumfosfatmineral. Vidare finns i kvartsiten mineralen rutil, pyrit, topas, korund och 
andalusit i accessoriska mängder (Rodhe & Andréasson 1992). I regel är kyaniten finkornig men i enstaka 
aggregat har den utbildats i större kristaller och den kan även förekomma som blågröna ådror och skikt.

Ungefär 4,5 km östsydöst om Daretorp finns en mindre, ofullständigt blottad kyanitförekomst, som 
delvis undersöktes åren 1963–1966 av Svenska Tändsticks AB. Fyndigheten undersöktes via geofysiska mät-
ningar, borrning, provtagning och laboratorieförsök. Resultaten visar att vissa delar av kvartsiten är kyanit-
förande med halter upp till i genomsnitt 20–25 %, medan andra delar av fyndigheten innehåller mycket 
ren kvartsit med en SiO2-halt på upp till 99 %. Kvalitetsmässigt är fyndigheten ojämn bl.a. beroende på att 
kvartsiten innehåller talrika glimmerbankar och att kyaniten ibland är mineralogiskt omvandlad (Stanfors 
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1967). Enstaka anrikningsförsök visar att det teoretiskt skulle kunna vara möjligt att framställa ett kyanit-
koncentrat där Al2O3-halten är ca 60 %.

Vid ett fältbesök i samband med denna inventering noterades att den kyanitförande kvartsiten är grå till 
svagt lilaröd, medel- till finkornig och att den innehåller upp till dm-breda kvartsfyllda sprickor, som inte 
tycks vara uthålliga. På flera platser är bergarten rostbrun p.g.a. anrikningar av svavelkis i upp till dm-stora 
partier. 

4.2.11  Litiummineral

De viktigaste litiummineralen är spodumen, LiAlSi2O6, lepidolit eller litiumglimmer KLi2Al(Si4O10)(OH)2 
och petalit LiAlSi4O10 samt i mindre mån amblygonit (Li,Na)Al(PO4)(F,OH). Litiummineralen förekom-
mer huvudsakligen i granitiska pegmatiter tillsammans med kvarts, fältspat och glimmer men kan också fin-
nas i vissa saltlösningar. I Sverige har dessa mineral påträffats i ett antal pegmatitgångar. För tillfället sker 
ingen utvinning inom landet men tidigare har petalit och spodumen utvunnits från pegmatiten i Varuträsk, 
utanför Skellefteå. Litiumkemikalier och metall används inom glasindustrin och keramisk industri, vid alu-
miniumframställning samt vid metallurgisk industri, i laddningsbara batterier och lugnande mediciner.

Lepidolit har iakttagits vid ett kvarts- och glimmerbrott, Essljung, Väne Ryr. Brottet är numera vatten-
fyllt och mineralet återfinns i varphögarna. Enligt uppgift omgavs kvartsen av en 0,5–1,0 m bred glimmer-
rik zon vars innersta del innehöll rikligt med litium och rubidium. Den litiumhaltiga glimmern var ganska 
grovbladig, dock ej så grov som den utanför följande glimmern, vilken uttogs i packar med upp till 2–3 dm 
diameter. För närmare beskrivning av fyndigheten se avsnitt 4.2.12 Pegmatit. 

4.2.12  Pegmatit (fältspat, kvarts och glimmer)

Pegmatit är en mycket grovkristallin bergart huvudsakligen bestående av fältspat och kvarts, med växlande 
halter av glimmer. Den har kristalliserat ur vattenrika granitmagmor och förekommer i regel som ådror eller 
gångar i eller i närheten av graniterna. Struktur och kornstorlek hos pegmatiter i en och samma förekomst 
kan vara starkt växlande. I vissa förekomster uppträder kvarts och fältspat väl skilda från varandra medan 
andra kristalliserat på ett sådant sätt att pegmatiten får en s.k. skriftgranitisk utbildning där mineralen växt 
samman i ett hieroglyfliknande mönster. 

Brytvärda förekomster av kvarts och fältspat är i allmänhet knutna till pegmatiter. Ibland uppträder dessa 
s.k. kvarts-fältspatpegmatiter zonerade, vilket innebär att en kvartskropp omges av relativt ren fältspat varvid 
mineralen lätt kan separeras vid brytning. Vid andra tillfällen finns kvartsen och fältspaten mer homogent 
sammanblandade. Om pegmatiten är tillräckligt fri från föroreningar kan den ändå vara attraktiv för bryt-
ning. Pegmatiterna kan innehålla sällsynta grundämnen som uran, torium, niob, beryllium, lantan, cerium, 
europium m.m.

Fältspat är det vanligaste mineralet i jordskorpan och beräknas utgöra ca 60 viktsprocent av alla kristallina 
magmatiska bergarter. Fältspaterna kan grupperas i kalifältspat (KAlSi3O8) och plagioklasserien (NaAlSi3O8-
CaAl2Si2O8) där Na och Ca i den senare kan ersätta varandra under bildande av mineralen albit-oligoklas-
andesin-labrador-bytownit-anortit. Färgen på fältspaterna är i regel röd, ljusgul, gråvit och vit.

Fältspat används huvudsakligen inom glasindustrin och den keramiska industrin där mineralets egenska-
per som smältpunktsnedsättande flussmedel tas tillvara. Fältspatens innehåll av aluminium är vid glastill-
verkning en fördel då glaset härigenom blir lättare att bearbeta, starkare och ger kemisk stabilitet till slutpro-
dukten.

I Västra Götalands län är framförallt Orust jämte näraliggande fastland samt öarna nordväst och väst 
därom kända för sin fältspatbrytning. Området hyser nästan 1/3 av de i landet brutna förekomsterna men 
även i Uddevalla–Trollhättanområdet, Göteborgsområdet samt i trakten av Holsljunga har brytning skett 
på många platser. I regel finns gruvorna upptagna i s.k. kvarts-fältspatpegmatiter, vilket innebär att för-
utom fältspaten, har även i många gruvor kvartsen tillvatagits. Tillgänglig produktionsstatistik avseende pe-
rioden från slutet av 1800-talet fram till 1947 anger den totala produktionsvolymen av fältspat i länet till  
176 586 ton. Brytningen var i och med utgången av 1940-talet mer eller mindre avslutad även om begränsad 
verksamhet kan ha förekommit senare i något brott. Barhult är den gruva som producerat ojämnförligt störst 
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volym fältspat, nästan 30 000 ton under driftåren 1935–1947 medan Töllås är den gruva där brytningen 
har pågått längst, sammanlagt 30 år under 4 olika kampanjer från 1896 till 1934.

Kvarts (SiO2) är ett mineral med mycket stor utbredning och efter fältspat det vanligaste mineralet i 
jordskorpan. Det kristalliserar i många fall som sprickfyllnader eller uppträder som brecciekvarts på ställen 
där uppspräckt berggrund läkts ihop av kiselsyrarika lösningar. Kvarts är också vanligt förekommande som 
centralkropp i zonerade pegmatiter.

Kvarts har använts som ställsten i masugnar och vidare sedan länge varit ett nödvändigt mineral vid 
glasframställning. I äldre tider bröts relativt små förekomster och materialet forslades till lokala hyttor för 
att användas vid järn- och glasframställning. I dagens samhälle har kvartsen fått ökad betydelse inom främst 
högteknologisk industri. Kvarts för exempelvis elektrougnar kräver hög renhetsgrad och föroreningar av 
framför allt järn och aluminium har negativ inverkan. Vidare används kvarts inom dataindustrin för att göra 
s.k. ”chips” och vid framställning av optiska kablar. Kvartsen smälts då och kapslas som tunna trådar in i ett 
skyddande hölje. Kvarts som används inom dessa områden måste dock vara mycket ren och den tolererbara 
föroreningshalten för dessa ändamål mäts i miljondelar (ppm). Sådan kvarts betingar ett mycket högt pris 
vilket innebär att relativt små förekomster kan ha ett ekonomiskt värde.

Länets totala kvartsproduktion omfattar 1 358 420 ton enligt tillgänglig produktionsstatistik (Sundius 
1952). Den ojämnförligt största volymen kvarts har brutits ur s.k. breccie-kvartsförekomster medan  
187 773 ton kvarts tillvaratagits i samband med fältspatbrytning ur kvarts-fältspatpegmatiter. En mindre 
del, 56 269 ton kvarts har utvunnits ur s.k. kvartspegmatiter, dvs. mycket kvartsrika pegmatiter med hög 
SiO2-halt.

Glimmer utgör en serie bladiga mineral som kan klyvas i tunna elastiska plattor. Kemiskt är de silikater av 
kalium (K), aluminium (Al), magnesium (Mg) och järn (Fe) i olika proportioner. De enskilda glimmerbla-
den kan vara genomskinliga men i naturen förkommer de oftast i packar. Det finns två huvudtyper av glim-
mer: mörk glimmer, biotit och flogopit  vilka är rika på järn och magnesium medan ljus glimmer, muskovit, 
är rik på aluminium. Glimmer har varit välkänt sedan länge och spelat en stor roll i utvecklingen av det 
moderna samhället. I äldre tider användes glimmer till fönster i ugnar och kaminer. Under andra världskriget 
fick glimmern stor betydelse inom den elektriska industrin och inom radiotekniken. Efter kriget avtog dess 
betydelse då man fann ersättningsprodukter och idag används stora mängder glimmer som fyllnadsmedel 
i takpapp, asfalt, gummi, färg och plaster. Brytningen av glimmer startade i Bohuslän redan 1926 vid fyn-
digheterna Brattås och Munkeby. Men huvuddelen av den totala produktionen om 818 ton värderat till  
957 700 kr skedde under åren 1941–1945 vid ett knappt 20-tal förekomster.

(86) MON Kartblad 09B Dals-Ed 7d
Kvarts RN-koordinat 6539300/1269390

Ca 1,7 km öster om Mons hpl finns ett 30 x 20 m stort och 5–6 m djupt gammalt kvartsbrott som enligt 
uppgift bröts i mitten på 1970-talet. Brottet är upptaget i en 10 m bred kvartskörtel i sedimentgnejs. Körteln 
stryker N30°Ö med varierande stupning 30–50° mot väster. Kvartskörteln har troligen varit bredast i brot-
tets södra ände och smalnar av mot norr där den uppsplittrad i flera smala gångar kan följas på en 10– 
15 m lång sträcka. Kvartsen är i regel klarvit men missfärgas och innehåller ökande mängd kismineral i brot-
tets nordligare delar. De bästa kvaliteterna kvarts är utbrutet och de rester som finns kvar är starkt förore-
nade.

(109) BUXUNGERÖD 1 Kartblad 09B Dals-Ed 7c
Kvarts RN-koordinat 6536350/1260100

Buxungeröds kvartsbrott ligger på en liten höjd väster om Tresticketjärn. Brottet öppnades 1966 och när 
brytningen avslutades fyra år senare var gruvan tömd och produktionen hade omfattat totalt 5 500 ton 
kvarts. Det gamla brottet är 30 x 8 x 15 m stort, vattenfyllt med öppningen mot norr och upptaget i en i 
nord–syd strykande pegmatitgång, som stupar ca 75° mot öster. Brytningen har skett i ett centralkvartsparti 
som omges av gulvit, fältspatrik pegmatit innehållande muskovit och biotit. I brottets södra ände har cen-
tralkvartsen nått upp till markytan där den närmast brottet är 3,5 m bred för att efter 10 m mot söder kila 
ut helt. Pegmatiten som i brottet är 12–15 m bred kan följas 30 m mot söder. Sidoberget är enligt uppgift 
en grå gnejs med amfibolitinslag.
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(113) ÖDEBYN Kartblad 09B Dals-Ed 7e
Kvarts RN-koordinat 6535750/1273275

Ödebyns nu nedlagda, vattenfyllda kvartsbrott är ca 90 m långt med en bredd på 3–6 m och som mest 7 m 
höga, branta brottväggar. Kvartsgången har varit som bredast i sin södra del för att i dess norra del kila ut i 
en som mest 1 m bred spets. Brottet sträcker sig från vägen i riktning N30°Ö och är helt utbrutet. Samma 
strykning har även den omgivande gråvita gnejsgraniten, som stupar brant mot väster.

(116) PARSETJÄRN Kartblad 09B Dals-Ed 7e
Kvarts RN-koordinat 6535240/1270350

Enligt uppgift är bergarten längs Parsetjärnens sydvästra strand en 20–30 m bred kvartsbreccia i lerskiffer 
som kan följas på en sträcka av 200 m. Breccians huvudriktning är N50°V och stupningen ca 30° mot 
nordöst. I breccian finns flera gångar med ibland mjölkvit kvarts som dock kan vara starkt förorenad av 
omgivande sidoberg. På två ställen finns större rena kvartsutskiljningar i vilka brytningsförsök har gjorts. 
Den största skärpningen är 2 x 4 m stor och någon meter djup. Kvartsens kvalitet har dock inte medfört att 
brytningsarbetena fått någon större omfattning.

I en väghäll ca 1,5 km väster om Parsetjärnen finns en liknande kvartsbreccia som är 20–30 m bred och 
kan följas på en sträcka av ca 300 m. Även i denna har ett par brytningsförsök gjorts.

SGABs undersökningar i början av 1990-talet visar att kvartsgången mellan Västra och Östra Lysevattnet 
någon km sydsydväst om Parsetjärnen håller betydligt högre kvalitet. Kvartsgången, som är 2–3 m bred, kan 
följas mellan sjöarna ca 400 m i nord–sydlig riktning och den har flack västlig stupning.

(131) SVARVERÖD Kartblad 09B Dals-Ed 6c
Fältspat ( kvarts) RN-koordinat 6531720/1260800

Söder om torpet Svarveröd finns ett pegmatitbrott som enligt uppgift bearbetades första gången på 1800- 
talet. Fyndigheten bröts då på fältspat och i slutet av 1940-talet återupptogs brytningen ett par år. Som-
maren 2000 är brottet helt vattenfyllt och endast på södra sidan finns någon meter av brottväggen synlig 
ovanför vattenytan. Bergarten är här en grå gnejs med ungefär öst–västlig strykning. Pegmatiten, som är 
zonerad med kvarts på liggsidan och fältspat i hängandet, förefaller utbildad som en stockformad kropp. 
Den har utsträckning i öst–väst och stupar flackt ca 5° mot öster. Brottet är 20 m långt, som mest 15 m 
brett samt enligt uppgift ca 10 m djupt. Markägarersättningen i samband med brytningen var i slutet av 
1940-talet 1 kr för varje ton kvarts och 2 kr per ton fältspat.

(137) TROLLÖN Kartblad 09C Dals-Ed 6d
Kvarts RN-koordinat 6530800/1317650

På Trollön, en mindre holme i Vänern vid Vingens hamn, skall enligt uppgift Gullspångs Elektrokemiska 
AB åren 1913–1923 brutit en brecciekvartsgång. Utbytet lär ha varit 19 616 ton till ett värde av 105 526 kr. 
De närmare geologiska förhållandena kring fyndigheten är inte kända.

(140) KOXERÖD Kartblad 09B Dals-Ed 6c
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6530100/1263350

I bergshöjden söder om Koxeröd finns en liten försökssprängning i en pegmatitgång. Denna stryker i nord-
östlig riktning och stupar 40° mot öster. Gången stjärtar ut mot nordöst efter 15 m men i skärpningen 
bedöms gången vara ca 4 m bred. Omgivande bergart är en grå gnejs med nordnordöstlig strykning. Peg-
matitgången uppträder i ytterkanten av en häll och brytningen har skett på en sträcka av 7 m och 2 m in 
i gången. Det totala uttaget uppskattas till <30 m3. Pegmatiten visar texturellt en väl utvecklad sammanväx-
ning mellan gulbrun fältspat och kvarts. Dessutom finns, om än i begränsad omfattning, muskovit i flera 
cm-tjocka packar.
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(144) BILDEBERGET Kartblad 09C Mellerud 5c
Kvarts RN-koordinat 6529520/1311320

Vid ovannämnda koordinat, ca 300 m öster om torpet Bildeberget och knappt 300 m sydöst om Knol-
legruvan finns två små försöksbrott upptagna i en kvartsbreccia. Det största brottet är 4 x 1 x 1 m stort, men 
kvartsbreccians renhet och uthållighet har inte motiverat vidare brytning.

(189) MOSSEN 1  Kartblad 09D Mariestad 0c
Fältspat RN-koordinat 6503650/1364200

Väster om gården Mossen ligger det som tidigare kallades fältspatbrottet i Varaskogen. Det upptogs 1916 
av Lidköpings porslinsfabrik och bröts de närmaste åren därefter i liten skala. Brottet mäter idag ca 10 x 6 
x 2 m. Den sammanlagda mängden utvunnen fältspat är mellan 200 och 300 ton. Brottet är upptaget på 
en 6–9 m bred pegmatitgång som stryker i västnordvästlig riktning och slår igenom en mörk, rödgrå gnejs 
och amfibolit. Pegmatiten består av mörkt röd kalifältspat i upp till halvmeterstora kristallindivider och mot 
centrum av gången finns även grova utskiljningar av kvarts. Glimmer förekommer i begränsade mängder, 
mestadels som muskovit i småbladiga, tunna packar. Nära kontakten mot gnejsen uppträder även något 
biotit. I brottet finns sommaren 2000 inga kvarlämnade partier med brytvärda mängder fältspat av god 
kvalitet. Ytterligare ett litet fältspatbrott lär enligt uppgift finnas i omgivningen.

(190) KOPPARHULT 1 Kartblad 09B Dals-Ed 0c
Fältspat RN-koordinat 6503500/1264150

Söder om Kopparhult finns uppe på höjden ett fältspatbrott. Det är sommaren 2000 helt vattenfyllt, 20 x  
8 m stort och är upptaget i västra kanten av en berghäll. Brytningsfronten är 20 m lång i nordöstlig riktning 
och finns blottad ovanför vattenytan till en höjd av som mest 3 m. Bergarten består av en köttröd fältspat 
som i begränsad omfattning innehåller knytnävsstora kvartsklumpar och kvartsfyllda sprickor. I accessoriska 
mängder finns finbladig muskovit i tunna packar. Omgivande bergart är en grå gnejs med nord–sydlig stryk-
ning. Enligt uppgift bröts fyndigheten under 1940-talets andra hälft.

(193) KOPPARHULT 2 Kartblad 09B Dals-Ed 0c
Fältspat RN-koordinat 6502950/1264000

Ungefär 500 m västsydväst om gården Näset finns ett mycket stort, gammalt nedlagt fältspatbrott vars bot-
ten sommaren 2000 är täckt med vatten. Brottet som är 25 m djupt, 60 m långt i västlig riktning och 10 m 
brett bör ha lämnat ett gott utbyte. Fältspaten är köttröd och förefaller något kvartsblandad även om stora 
rena utskiljningar, som till övervägande del är fria från kvarts, har påträffats. Kvarts förekommer mer rikligt 
i brottets västra del. Biotit finns i accessoriska mängder och omgivande bergart är en grå gnejs.

Fyndigheten bearbetades 1943–1944 samt 1946 varvid utbytet blev 565 ton sekunda och 6 173 ton 
andra kvalitet fältspat värderat till 161 159 kr samt 238 ton kvarts à 2 228 kr (Sundius 1952).

(213) KLAMPABRON 2 Kartblad 09E Askersund 0e
Kvarts RN-koordinat 6500050/1424300

Strax öster om gångstigen, ca 100 m sydöst om kopparskärpningen Klampabron 1, har ett 5 x 3 m stort 
kvartsbrott upptagits i en 3 m hög pall i hällbranten. Kvartsen förekommer i en 3 m bred och ca 50 m lång 
gång, som stryker N60°O och ställvis är förorenad med klorit och amfibol (Westergård m.fl. 1926). 

(217) HOBERGET  Kartblad 08B Vänersborg 9c
Kvarts RN-koordinat 6499700/1261780

På norra sidan av Hoberget finns ett brott i en kvartsgång med västnordvästlig strykning och brant stup-
ning mot söder. Brottet är upptaget i anslutning till en mindre ravin på Hobergets norra sida. Bredden på 
gången varierar mellan 3–5 m och kvartsen är ren och endast ställvis finns mycket finbladig muskovit, ibland 
tillsammans med rostutfällningar. Accessoriskt påträffas fältspat i kontaktzonen mot omgivande grå gnejs 
som har nord–sydlig strykning. Brytningen har skett i två dikesliknande pallar. Den västligaste är den lägsta, 
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8 m lång, som mest 5 m bred och 3 m djup. I den högre belägna östliga delen av brottet är pallen  25 m lång,  
2–5 m bred och har som mest 4 m höga väggar. Ett knackprov togs sommaren 2000 och analysresultaten 
visar SiO2 99,6 %, Al2O3 0,01 %, CaO 0,02 %, MgO 0,11, Na2O <0,01, K2O 0,03 %, Fe2O3 0,07 %, MnO 
<0,01, TiO2 0,013 %, P2O5 0,01 %, Cr2O3 <0,01 %, LoI 0,15 %.

(229) BARHULT Kartblad 08B Vänersborg 9c
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6497400/1260150

Barhult var i slutet på 1940-talet Bohusläns största och landets tredje fyndighet av kvarts och fältspat. Den 
upptäcktes 1934 och är upptagen på en i väst–östlig riktning utsträckt gång med ca 45° stupning mot söder. 
Sommaren 2000 är brottet 100 x 50 m stort och helt vattenfyllt. Pegmatitgången lär ha haft en största bredd 
av 44 m i dagen och smalnade något till 40 m bredd längre ner. Enligt uppgift skall gruvans största djup 
vara 70 m.

Pegmatiten har haft en zonal byggnad som i sina övre delar lär ha haft grova utskiljningar av fältspatin-
divider med upp till 3 m i diameter.  På 50–55 m nivån skall man i gruvans västra ände haft en homogen 
kvartsmassa som var 20 m bred och som sträckte sig upp på högre nivåer till östra gaveln. På ömse sidor 
om densamma fanns röd mikroklinpertit jämte plagioklas och längre ut från kvartskroppen förekommer 
muskovit och biotit i en småfjällig blandning. 

I anslutning till gruvan fanns kross och malverk där kvartsen sorterades i prima och sekunda, den förra 
med 99,9 % SiO2 medan fältspaten sorterades i fyra kvaliteter. Fyndighetens zonala uppbyggnad speglas 
också i brytningsstatistiken där fältspaten stod för det högsta saluvärdet mellan åren 1935 till 1939. Från 
och med 1940 och fram till 1947 översteg saluvärdet för kvarts varje år vida motsvarande värden för fältspat. 
Totalt bröts i Barhult 6 291 ton prima, 9 779 ton sekunda samt 13 815 ton andra kvalitet fältspat värderat 
till 526 063 kr. Under samma tid bröts 91 634 ton kvarts till ett värde av 1 109 071 kr (Sundius 1952).

(233) TORKELSRUD Kartblad 08B Vänersborg 9d
Pegmatit  RN-koordinat 6496680/1269510

Ungefär 1200 m nordnordöst om gården Torkelsrud finns i anslutning till den lilla skogsvägen ett mindre 
stenbrott, ca 3 x 8 m stort med okänt djup. Brottet är upptaget i en pegmatit på sydvästra delen av kullen.

(242) RÅDANEFORS Kartblad 08B Vänersborg 9g
Kvartsbreccia RN-koordinat 6495740/1283000

Rådanefors är en betydande kvartsbreccieförekomst som enligt uppgift bröts in på 1970-talet. Det brutna 
materialet blandades med lera från Holland och av blandningen tillverkades kiseltegel.

Kvartsbreccian ligger utmed en förkastning som kan följas ca 15 km i östnordöstlig riktning. Brottet 
är ca 450 m långt och 30 m brett och brytningen har skett i en höjdrygg ner till ett djup av ca 25 m. 
Kvartsbreccian är ställvis förorenad av glimmer och kismineral medan de rena kvartspartierna kan innehålla 
inneslutningar av rödbrun sandsten. Efter SGABs undersökningar av fyndigheten 1991 (Thelander) görs 
bedömningen att ett betydande tonnage torde återstå att bryta.

(245) SOLLID MYRAR Kartblad 08B Vänersborg 9d
Fältspat RN-koordinat 6495420/1265800

I branten norr om myren finns ett skålformat brott ca 18 x 8 m stort som har en ungefär 10 m hög bryt-
ningsfront. Brytningen av fältspat har skett i en pegmatit men ytterligare information saknas då fyndigheten 
inte besökts i samband med denna inventering.

(246) ÖDSMÅL Kartblad 08B Vänersborg 9c
Fältspat RN-koordinat 6495260/1263500

Knappt 1 km nordväst om Ödsmål finns uppe på höjdryggen ett fältspatbrott. Berggrunden i området är 
en grå gnejs med i stort nord–sydlig strykning. Fältspatbrottet är upptaget i en brantstående gång med i 
huvudsak grova utskiljningar av vit till blekt rosa plagioklas motsvarande en albit-oligoklas. I mindre omfatt-
ning finns rena kvartsgångar eller kroppar. Muskovit uppträder i accessoriska mängder. Brottet är ca 60 m 
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långt, 3–4 m brett och 10–12 m djupt. I östra delen av gången har den i en skarp kontakt mot grå gnejs 
förkastats 10 m mot söder. Därefter fortsätter gången ytterligare 10 m i östlig riktning. Även i denna del 
finns ett mindre brott som är 3 x 4 m stort. Gruvan bör ha givit ett gott utbyte även om den mot väster 
smalnar av. Ett prov av vit fältspat analyserades och resultaten visar SiO2 65,3 %, Al2O3 21,3 %, CaO 
2,07 %, MgO <0,01 %, Na2 O 10 %, K2O 0,63 %, Fe2O3 0,15 %, MnO <0,01 %, TiO2 0,009 %, P2O5 
0,02 % och Cr2O3 <0,01 %.

(262) HOLMGRUVAN Kartblad 08D Skara 8e
Glimmer RN-koordinat 6492300/1372450

Cirka 400 m västsydväst om gården Bilseryd har en gammal skärpning, upptagen under 1800-talet, inmu-
tats på grafit, dels 1949, dels också 1952. Skärpningen är 6 m lång, 3 m bred och 1,5 m djup och upptagen 
i en 0,5 m bred sköl bestående av biotit och klorit. Glimmerskölen ligger i rödgrå, medelkornig gnejs med 
strykning i öst–väst och vertikal stupning.

Någon grafit har ej iakttagits i samband med denna inventering. Sannolikt har grafit förväxlats med de 
svartglänsande glimmermineralen.

(263) KIKERUD Kartblad 08B Vänersborg 8c
Fältspat RN-koordinat 6492215/1264870

Ungefär 700 m söder om gården Kikerud finns högst uppe på höjden ett stort vattenfyllt fältspatbrott. Det är 
ca 50 m långt i nordvästlig riktning med en bredd varierande mellan 2 och 4 m. Brottväggarnas höjd ovanför 
vattenytan är 2–6 m. Brottet är upptaget i en vackert köttröd kalifältspat som är mycket ren. Kvarts förefal-
ler inte uppträda i några påtagliga mängder och inslaget av glimmermineralen är accessoriskt. Omgivande 
bergart är en rödaktig gnejs som ställvis har cm-stora kalifältspatögon.

(264) KIKERUDSSJÖN Kartblad 08B Vänersborg 8c
Fältspat RN-koordinat 6492200/1264500

Söder om Kikerudsjön finns på sydsidan av en mindre höjd ett fältspatbrott som är 12–13 m långt i öst-
västlig riktning. Dess bredd är ≤ 4 m och den 4–5 m höga frontväggen vetter mot norr. Brottet är upptaget 
i en grovkornig, vackert köttröd fältspat. Kvarts finns endast synlig i några 0,5 m breda gångar i östra delen 
av brottet och muskovit påträffas endast i accessoriska mängder. Fältspatkörteln hänger som en skiva på den 
rödgrå gnejsen som ställvis innehåller fältspatögon.

(267) MUNKEDALSÄLVEN Kartblad 08B Vänersborg 8c
Fältspat RN-koordinat 6491700/1263050

Söder om Munkedalsälven intill skogsbilvägen finns i östnordöstlig riktning en 50 m lång och 20–25 m bred 
pegmatitkropp som omges av grå gnejs. Huvudmineralen i pegmatiten är en jämn, grovkornig blandning 
av kvarts och blekt röd till vit fältspat som endast i accessoriska mängder innehåller småbladig, tunnpackad 
muskovit. I pegmatitens sydvästra ände finns ett dikesformat brott som är 15 m långt i öst–väst, 4 m brett 
och med som mest 3 m höga brottväggar ovanför vattenytan. I brottets södra vägg finns kvartsfri, blekrosa 
fältspat medan ett rent kvartsparti finns på brottets norra vägg. En svag stupning av fältspatmineraliseringen 
ger ett intryck av att den rena kvartsen utgör pegmatitens liggsida.

(272) STORA SKOGEN Kartblad 08B Vänersborg 8d
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6491370/1265500

Ungefär 500 m västsydväst om gården Stora Skogen finns ett 30 x 35 m stort stenbrott där frontväggen mot 
sydväst är ca 5 m hög. Pegmatiten innehåller förutom fältspat och kvarts även biotitblad i packar som kan 
bli upp till 0,5 m i diameter.
<
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(274) VÄRHULT Kartblad 08B Vänersborg 8d
Kvarts RN-koordinat 6490750/1267960

Ungefär 500 m sydväst om gården Värhult skall enligt uppgift finns ett 20 x 4 m stort stenbrott. Brytnings-
arbetena lär ha varit inriktade på att tillvarata kvarts men närmare uppgifter saknas.

(275) STALE Kartblad 08B Vänersborg 8c
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6490730/1261950

Ungefär 1,5 km öster om Stale i Munkedal finns en stor pegmatitkropp i vilken ett brott är upptaget i nord-
nordöstlig riktning. Dess längd uppskattas till 35 m och bredden till 15 m med  ≤10 m höga brottväggar 
ovanför vattenytan. Omgivande bergart är en grå gnejs som stryker i nordnordvästlig riktning. Ljus fältspat 
synes dominera i brottet och renare partier med kvarts påträffas endast i brottets norra del. Den omges här 
av vit plagioklas i vilken finns upp till flera dm2-stora muskovitpackar. I mindre mängd förekommer även 
biotit.

Brytningen skall ha pågått de första åren av 1940-talet (Sundius 1952) och tillgänglig produktionsstati-
stik anger att för åren 1943–1945 lämnade gruvan ett utbyte av 8 756 ton kvarts samt 350 ton fältspat.

(282) SANDBACKEN Kartblad 08B Vänersborg 7c
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6489500/1262950

Sydsydväst om torpet Sandbacken finns i anslutning till den lilla skogsvägen ett stenbrott där fältspat och 
troligen även glimmer brutits. Det är upptaget i en delvis zonerad, stockformad pegmatitkropp som stupar 
40° i sydöstlig riktning och där kvartsen uppträder rikligast på liggsidan. Brottet är vattenfyllt, 8 x 6 m stort 
och med 2–6 m höga brottväggar ovanför vattenytan. Pegmatitens huvudmineral är ren röd fältspat och i 
mindre omfattning kvarts. Glimmermineralen biotit men framförallt muskovit finns ställvis ganska rikligt i 
upp till cm-tjocka packar. Biotiten tycks mest uppträda som sprickfyllnad eller i tunna skikt. Ett prov togs 
vid fältbesök sommaren 2000 och analysresultaten visar att fältspatens sammansättning är  SiO2 65,4 %; 
Al2O3 18,4 %, CaO 0,45 %, MgO 0,22 %, Na2O 2,29 %, K2O 12,3 %, Fe2O3 0,3 %, MnO <0,01 %,
TiO2 0,039 %, P2O5 0,02 % och Cr2O3 <0,01 %.

(283) KLEVA 1 Kartblad 08B Vänersborg 7c
Fältspat RN-koordinat 6489200/1260250

Ungefär 700 m sydväst om Kleva finns i en mindre kulle ett 9 x 3 m stort vattenfyllt stenbrott. Det har 
ungefär 2 m höga brottväggar och intaget har skett från kullens östra sida. Bergarten är en ljus grovkornig 
pegmatit huvudsakligen bestående av fältspat och kvarts jämte i mindre mängd glimmermineral.

(284) STOREKAS Kartblad 08B Vänersborg 7c
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6489050/1260700

Öster om gården Storekas finns ett stort vattenfyllt stenbrott tidigare även kallat Kleva (Sundius 1952). 
Det är upptaget i en pegmatitkropp som är orienterad västnordväst och som står i kontakt med omgivande 
grå gnejs. Brottet är 20 m långt och 4–6 m brett med upp till 6 m höga brottväggar ovanför vattenytan. I 
brottväggarna syns kvarts och fältspat och pegmatiten tycks ha varit zonerad med en tämligen ren och ganska 
omfattande kvartsdel. Den ljusa till svagt brunröda fältspaten har varit koncentrerad till brottets norra sida. 
Muskovit och biotit påträffas relativt rikligt i upp till flera centimeter tjocka packar. Utanför brottet mot 
öster minskar kvartsinslaget och pegmatiten övergår i en mer kalifältspatdominerad kropp som kan följas ca 
20 m. I denna del av fyndigheten uppträder glimmermineralen staplade i packar så rikligt och så frekvent 
att helt rena fältspatindivider sällan överstiger 1 dm3 i storlek. Fältspaten är här köttrödare än den fältspat 
som finns i anslutning till brottet.

Två prover av fältspaten analyserades, en blekrosa varietet där resultaten visar  SiO2 65,2 %, Al2O3 
18,8 %, CaO 0,06 %, MgO <0,01 %, Na2O 2,21 %, K2O 13,2 %, Fe2O3 0,16 %, MnO <0,01 %, TiO2 
0,014 %, P2O5 0,02 % och Cr2O3 0,01 %. Den kemiska sammansättningen av den mer köttröda fältspaten 
är  SiO2 65,9 %, Al2O3 18,9 %, CaO 0,11 %, MgO <0,01 %, Na2O 2,66 %, K2O 11,7 %, Fe2O3 0,23 %, 
MnO 0,01 %, TiO2 0,014 %, P2O5 0,02 % och Cr2O3 0,01 %.
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För åren 1911–1912 redovisas uttaget vid Kleva till 211 ton prima, 345 ton sekunda och 14 ton andra 
kvalitet av fältspat totalt värderat till 6 843 kr. Under samma år uttogs 7 ton kvarts värderat till 52 kr och 
under 1938 uttogs 2 200 ton kvarts till ett värde av 13 200 kr.

Ungefär 60–70 m mot öster finns ytterligare ett brott som har formen av ett 20 m långt, 2–3 m brett och 
1,5 m djupt dike. I detta finns en grovkornig pegmatitblandning bestående av röd kalifältspat, kvarts och 
muskovit. Brytningsfronten fortsätter utmed hällkanten och har en total längd av ca 35 m. Omkring 25 m 
norr om detta östliga brott har troligen funnits ytterligare en liten skärpning i pegmatit som dock numera 
är återfylld.

(289) SOMMARTORN Kartblad 08B Vänersborg 7c
Fältspat RN-koordinat 6488400/1260480

Ungefär 600 m västsydväst om torpet Sommartorn finns pegmatit uppe på höjden. Denna bergart uppträ-
der i anslutning till en mindre ravin och förefaller delvis ha spjälkats i två skivor som blivit hängande på 
ömse sidor om ravinen. Omgivande bergart är en grå gnejs vilken i pegmatitens utkanter kan påträffas som 
brottstycken.

I anslutning till branten finns ett fältspatbrott med oregelbunden form, 35–40 m långt med nordnord-
västlig riktning och i sin bredaste del ca 20 m. Brytningen har skett i ett parti med grova utskiljbara partier 
av kvarts samt blekrosa och vit fältspat. Muskovit och i mindre omfattning biotit finns också i som mest cm-
tjocka och dm-stora bladpackar. Glimmermineralen påträffas dock i begränsad omfattning. 

Av äldre statistikuppgifter (Sundius 1952) framgår att 1911 bröts vid Sommartorn 72 ton fältspat. Bryt-
ning lär även ha skett senare vilket indikeras av brottets storlek.

(295) BJÖRKERÖD Kartblad 08B Vänersborg 7d
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6485950/1265930

Sydsydväst om Björkeröd, ca 500 m, finns ett stort fältspatbrott. På en sträcka av ca 100 m i nordnordvästlig 
riktning finns ett nästan kontinuerligt brott vars bredd varierar mellan 5 och 13 m. Brottet är upptaget i en 
gång som stupar brant mot öster. Längst i söder finns ett större brytningsområde, ca 10 x 20 m stort, där 
pegmatiten förefaller ha varit zonerad i ren kvarts på liggandet och dito fältspat i hängandet. Bägge zonerna 
är ca 5 m breda. I norra delen av brottet däremot anstår en röd fältspatkörtel som till viss del är förorenad 
av biotit medan kvartsen tycks saknas helt. Brottet i denna del är mer eller mindre cirkelformat, 12–13 m  
i diameter, vattenfyllt och med upp till 6 m höga väggar ovanför vattenytan. Det totala djupet lär vara  
8–10 m. 

Brytningsarbetena har enligt uppgift pågått i kampanjer med början redan 1911 och framförallt åren 
1937–1940. Uttaget under dessa kampanjer var 204 ton prima, 435 ton sekunda och 446 ton fältspat av 
lägre kvalitet tillsammans värderat till 19 824 kr. Samtidigt bröts 473 ton kvarts värderat till 3 697 kr. Bryt-
ningen återupptogs enligt uppgift även under andra världskriget och senare. Fältspatens sammansättning 
i ett knackprov taget sommaren 2000 är  SiO2 65,0 %, Al2O3 19 %, CaO 0,08 %, MgO 0,04 %, Na2O 
1,96 %, K2O 12,6 %, Fe2O3 0,29 %, MnO <0,01 %, TiO2 0,025 %, P2O5 <0,02 % och Cr2O3 <0,01 %. 

(318) KLÄMMAN  Kartblad 08B Vänersborg 5d
Kvarts RN-koordinat 6479950/1267650

Öster om Smedvattnets södra ände finns inom Klämmans friluftsområde ett kvartsbrott. Det är nersprängt 
i en hällkant, 15 m långt, 6 m brett och 2–4 m djupt med den dikessmala öppningen mot öster. Kvartsen 
finns som ett flera meter mäktigt lager med nord–sydlig strykning och stupning 40° mot öster, konkordant 
med omgivande, nästan skiffriga grå gnejs. Kvartsen är ren men har på vissa sprickytor mörkbruna till röd-
färgade rostutfällningar. Knutet till dessa sprickor finns mycket finkornig muskovit, delvis sericitiserad. Ett 
prov av kvartsen analyserades och resultaten visar SiO2 99,2 %, Al2O3 <0,01, CaO <0,01, MgO 0,03 %, 
Na2O <0,01, K2O 0,03 %, Fe2O3 0,35%, MnO <0.01, TiO2 0,01 %, P2O5 0,02, Cr2O3 0,05 % och LoI 
0,45.
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(325) NYBYGGET Kartblad 08B Vänersborg 5e
Kvarts RN-koordinat 6479150/1270400

Nordväst om torpet Nybygget finns ett stenbrott i en i nord–sydlig riktning gående kvartsgång som omges 
av en grå, slirig gnejs. Gången, som är blottad på en yta av 15 x 7 m, är 6 m bred och stupar 50° mot 
öster. Kvartsen är ren men innehåller enstaka tunna sprickor fyllda av fältspat. Kvartsen har brutits dels 
i hällens norra del till 1,5 m djup där uttaget bedöms till 25 m3 och dels i hällens södra ände där ca 10 
m3 kvarts uttagits i en 2 x 3 m stor grop. Analysresultat av ett kvartsprov taget sommaren 2000 visar SiO2 
99,0 %, Al2O3 0,15 %, CaO <0,01 %, MgO 0,03 %, Na2O <0,01 % , K2O 0,14 %, Fe2O3 0,37 %, MnO 
<0.01 %, TiO2 0,008 %, P2O5 0,02 %, Cr2O3 0,05 % och LoI 0,3%. 

(345) SKULEBODA Kartblad 08B Vänersborg 4h
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6473940/1286870

Brottet är beläget vid Väne Ryr och har en utsträckning i N 15°V med måtten 30 x 7–10 m. Enligt upp-
gift skall det vara ca 40 m djupt, men är numera helt vattenfyllt. Bergarten i den synliga delen av brottet 
utgörs av en medelkornig granit, med en svag gnejsighet i N20°V. I nordvästra hörnet förekommer en någon  
meter bred blottning av grovkornig pegmatit. Glimmerhalten i pegmatiten är ganska hög. Utöver kvarts och 
fältspat hittades i varphögarna flusspat och amazonsten. Under åren 1927, 1931–1934 uttogs här 1 990 ton 
prima, 2 644 ton sekunda jämte 2 110 ton andra kvalitéer fältspat sammanlagt värderat till 144 385 kr och 
10 523 ton kvarts värderat till 47 678 kr.

(346) ESSLJUNG  Kartblad 08B Vänersborg 4h
Fältspat (glimmer, kvarts) RN-koordinat 6473870/1286940

Essljung, även kallad Gundlebo, är en pegmatitfyndighet ca 150 m söder om förekomsten vid Skuleboda. 
Brottet är helt vattenfyllt men i dess norra del, som är orienterat i N25°Ö, framgår att bergarten är en med-
elkornig, gråröd gnejsig granit. På östra sidan av brottet påträffades muskovit och lepidolit i fast klyft. Den 
glimmerrika zonen, 0,5–1 m bred omger här en kvartskörtel. I varphögarna hittas kvarts, fältspat, muskovit, 
flusspat, lepidolit och amazonsten samt enligt uppgift även topas. Åren 1927–1928 bröts 3 501 ton fältspat 
jämte 3 359 ton kvarts. I samband med en förnyad brytning av kvarts och fältspat under åren 1941–1943 
uttogs även 155 ton glimmer av god kvalitet.

Fig. 39. Kvartsbrott nordväst om torpet Nybygget. Foto Nils-Gunnar Wik.
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(357) VINTERMYR Kartblad 08B Vänersborg 4b
Fältspat RN-koordinat 6471500/1256340

Ungefär 400 m väster om Vintermyr finns i sluttningen ett litet stenbrott. Det har formen av ett smalt,  
10 m långt och 0,5–2 m brett dike i öst–västlig riktning. Djupet torde inte vara mer än 1,5 m. Brottet är 
upptaget i en pegmatitgång uppbyggd av kvarts, vit fältspat och muskovit. Gången skär genom en mörk 
gnejs. Brytningen har troligen varit inriktad på fältspat då skrädd kvarts ligger kvar i varphögarna. Musko-
viten är oftast småbladig och <4 cm i diameter.

(363) KÅLLERED 1 Kartblad 08B Vänersborg 4b
Fältspat RN-koordinat 6470950/1255100

Ungefär 1 km västnordväst om Kållered finns i nederkanten av bergbrantens nordöstra del ett gammalt, 
delvis igenväxt stenbrott. Det är upptaget i en pegmatitlins med nordvästlig riktning. Linsen stjärtar ut mot 
sydöst till en bredd av några meter. Brottet har formen av ett några meter brett och djupt dike i sydöst som 
mot nordväst, högre upp i branten, övergår i ett flackt 7 x 4 m stort, någon m djupt brott. Pegmatiten är vit 
till ljust rosa och den innehåller fältspat, kvarts samt upp till dm-stora muskovitblad i cm-tjocka packar. Ren 
kvarts finns i en varphög i anslutning till brottet. Enligt uppgift (Sundius 1952) skedde brytningen 1910 
med ett uttag av 68 ton fältspat.

(364) VINDÖ Kartblad 08B Vänersborg 4b
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6470950/1259500

På sydligaste spetsen av Vindön finns i sluttningen ett litet stenbrott. Berggrunden utgörs av en mörk gnejs 
som genomslås av en ljus, brant stående pegmatitgång i N60°V. Pegmatiten består av kvarts, ljusrosa och vit 
fältspat samt småbladig muskovit. Gången har brutits på en sträcka av ca 15 m men numera är den sydligaste 
delen igenfylld med varp. Arbetena torde ha varit av begränsad omfattning då gångens bredd inte överstiger 
2 m. Inte heller djupet är stort utan uppskattas till 1,5 m i genomsnitt och 2,5 m som mest.

(369) BÄCKEBOL  Kartblad 08B Vänersborg 4h
Pegmatit RN-koordinat 6470300/1287260

Söder om torpet finns ett vattenfyllt brott där bergväggen mot väster är ca 5 m hög och består av grönsten 
medan östra kanten av brottet ligger i vägens nivå. Den utbrutna väggen har en längdsträckning på 10 m 
och bredd på 4–5 m. Pegmatiten, som stryker N15°V/60°V bestod, av varphögarna att döma, nästan enbart 
av kvarts och vit fältspat. Ca 15 m nordöst om brottet finns en liten 4 x 4 m stor skärpning, som är täckt 
med ett trätak.

(370) TÖLLÅS Kartblad 08B Vänersborg 4c
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6470250/1260200

På det branta berget några hundra meter väster om Skräppås finns en gammal vattenfylld fältspatgruva. Den 
har formen av ett dike i öst–västlig riktning 7 m långt och 3 m brett. Väggarna är ca 3 m höga ovanför vat-
tenytan längst in i brottet. Brytningen har dock på försök drivits ytterligare ett antal meter mot väster fast då 
i en högre belägen pall. Pegmatiten i brottet uppträder i en distinkt gång vilken mot väster löses upp och assi-
mileras med omgivande grå gnejs. Pegmatiten är ljust rosa till vit och innehåller mineralen fältspat, kvarts och  
≤30 cm stora muskovitblad, som ligger ansamlade i packar. Delvis tycks pegmatiten varit zonerad, vilket bör 
ha underlättat ett acceptabelt utbyte av fältspat. Produktionen av fältspat och troligen också glimmer vid 
denna gruva ingår troligen i redovisad statistik för den ca 700 m söder härom belägna Töllåsgruvan.

(371) MARIAGRUVAN Kartblad 08B Vänersborg 4b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6470030/1259630

Den stora gruvan, ungefär 150 m väster om Stegliden, på västra sidan av bergryggen är troligen den som 
kallas Mariagruvan (Sundius 1952). Den är ca 30 m lång och orienterad i N60°V med 10–12 m höga, 
branta väggar. Pegmatiten finns i en 6–7 m bred gång som består av ljusrosa och vit fältspat, kvarts samt 
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småbladig muskovit. Pegmatiten har eventuellt varit zonerad eller också har fältspaten påträffats i stora, rena 
brytningsbara partier omgivna av en blandning bestående av kvarts, fältspat och glimmer.

Gruvan, som bröts åren 1898–1899 och 1902, lämnade 1 243 ton prima och 560 ton sekunda fältspat 
värderat till 25 582 kr.

(372) STEGLIDEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 4b
Fältspat RN-koordinat 6470000/1259550

Väster om Stegliden, ca 250 m finns ett stenbrott i östra sluttningen av bergryggen. Det är drygt 30 m 
långt samt vattenfyllt och ligger i en 3 m bred pegmatitgång med strykning N60°V i skarp kontakt mot 
omgivande gnejs. Gången står brant och pegmatiten har troligen delvis varit zonerad. Nästan ingen varp 
finns kvar på platsen, endast små mängder av kvarts, rosa till vit fältspat och småbladig muskovit.

(373) STEGLIDEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat RN-koordinat 6469950/1259440

Ungefär 400 m västsydväst om Stegliden finns på västra sidan av höjdryggen ett mindre stenbrott. Det är 
upptaget i en brantstående pegmatitgång med strykning N60°V. Den 2–3 m breda gången kan följas tvärs 
över bergryggen på en sträcka av 70–80 m men brytningen i sluttning har inte skett på en längre sträcka 
än ca 20 m. Längst i väster är brytningsdjupet störst, 4–5 m men mot öster stiger botten och djupet blir 
mindre. Pegmatiten består av vit till ljust röd fältspat, kvarts samt muskovit. Omgivande bergart är en gnejs 
med nordlig strykning och medelbrant stupning mot öster.

(374) STEGLIDEN 3 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Kvarts (fältspat)   RN-koordinat 6469900/1259380

Den mörka gnejsen väster om Stegliden genomslås i öst–västlig riktning av en brantstående 4 m bred peg-
matitgång vilken troligen är den Sundius (1952) kallar Gåre. Frånsett ett par ”bergribbor” i mitten är gången 
bruten i ett sammanhängande dike, som bedöms var 6 m djupt som mest. Pegmatiten förefaller ha varit 
delvis zonerad med större urskiljbara partier av ren fältspat resp. kvarts. Fältspaten är vit till ljust rosa och har 
troligen tillvaratagits även om brytningsarbetena varit inriktade på kvarts. I en ca 10 m3 stor hög på platsen 
finns knytnävsstora stycken av skrädd kvarts. I övrigt innehåller pegmatiten småbladig muskovit samt acces-
soriskt biotit. Produktionsåret 1925 uttogs 300 ton kvarts.

(375) GÅRE Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6469800/1259400

På bergryggens sydvästligaste ände och dess östligaste del finns ett stenbrott som har formen av ett brant-
stående dike i N60°V, 30 m långt och ungefär 3 m brett. Brottet är sommaren 1999 vattenfyllt varför djupet 
är svårt att uppskatta. Omgivande bergart är en mörk gnejs med nordlig strykning medan pegmatiten är 
ljus och består av kvarts, vit fältspat samt muskovit. Den har till viss del varit zonerad med ren fältspat på 
södra sidan av gången och en fältspat-kvarts-muskovitblandning på gångens norra sida. Brytningsarbetena 
har varit inriktade på att ta tillvara den rena fältspaten.

(377) TÖLLÅSGRUVAN Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat (kvarts, glimmer) RN-koordinat 6469700/1259900

Töllåsgruvan på nordligaste delen av Orust kallas också Sandvassgruvan. Den brutna fyndigheten skall en-
ligt uppgift ligga i en 120 m lång och som mest 20 m bred pegmatitlins med nordväst–sydöstlig riktning. 
Pegmatiten är vit och mineralen utgörs av gräddvit fältspat, kvarts och finbladig muskovit. På linsens norra 
sida är pegmatiten grovkornig och muskovitrik medan den i kontakten mot gnejsen i söder består av ren 
fältspat. Vidare förefaller det som om mängden kvarts tilltog med ökande djup samtidigt som mängden 
fältspat minskade, vilket bl.a. styrks av produktionssiffrorna. Av dessa framgår nämligen att produktionen 
av kvarts var ingen eller obetydlig de första åren gruvan var i drift medan utbytet efter 1910 huvudsakligen 
var kvarts.
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Sommaren 1998 är gruvan i markytan 35 m lång, 10 m bred och fylld av skrot, bilar, utslitna vitvaror 
o.dyl. Av den ursprungliga gruvan finns inte mycket att se men enligt uppgift skall den ha haft ett största 
djup av 48 m. Att arbetena upphörde skall enligt uppgift bero på ett ras, vilket gjorde återupptagandet av 
brytningen alltför kostsam.

Brytningen pågick mellan åren 1896–1911, 1913–1922, 1929–1930 och 1933–1934 varvid utvanns  
13 095 ton prima, 12 703 ton sekunda samt 1125 ton andra kvalitet fältspat till ett värde av 332 053 kr. 
Under samma period utvanns 15 422 ton kvarts värderat till 107 389 kr. Vidare skall 1930 ha utvunnits  
35 ton glimmer värderat till 1 400 kr. 

(381) ÖVRE RANNEBERGET Kartblad 08B Vänersborg 3b
Kvarts RN-koordinat 6468500/1259600

På norrsidan av branten där bergarten är en gnejs, finns en bit upp i sluttningen ett litet stenbrott. Det är 
upptaget i en pegmatitgång som stryker i öst–västlig riktning och som i brottet förefaller ha en bredd av  
5–6 m, vilket är bredare än vanligt. Pegmatiten är bruten norrifrån in i sidan av gången och brottet har en  
10 m bred front, som är 5 m hög. Fyndigheten innehåller stora, rena partier av kvarts, som omges av en 
blandning bestående av fältspat, muskovit och accessoriskt biotit. Kvartsen är ren och genomskinlig, fältspa-
ten ljusröd-ljusgul medan muskoviten är småbladig. Brytningen har inte varit speciellt omfattande och högar 
med ren kvarts finns nedanför branten. Ett prov taget från en av varphögarna sommaren 1999 analyserades 
och visade sig till 99,3 % bestå av SiO2. I mätbara mängder fanns dessutom MgO 0,03 %, K2O 0,04 %, 
Fe2O3 0,16 %, TiO2 0,018 % samt Cr2O3 0,02 %.

(382) SÖBBEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6468250/1259300

Uppe på höjden öster om Söbben finns traktens största gruva, ett vattenfyllt gammalt pegmatitbrott. Det 
har formen av en lins i ungefär öst–västlig riktning med 4–5 m höga brottväggar ovanför vattenytan. Den 
brutna bergarten är en ljus till vit, brantstående pegmatitgång uppbyggd av gräddfärgad fältspat, vit kvarts 
och muskovit samt accessoriskt granat. Brottet bedöms vara ca 30 x 15 m stort och gångens totala längd 
uppskattas till 65 m. Utmed pegmatitgångens norra sida finns en zon, relativt rik på glimmer och plagioklas 
medan grov fältspat dominerar utmed gångens södra sida. Omgivande bergart är en gnejs som ställvis är 
ådergnejsomvandlad med strykning i nordöst och medelbrant stupning mot väster. 

Statistiken angående produktion av fältspat och kvarts vid gruvorna i Söbbenområdet är svår att särskilja 
på resp. gruva. Redan 1898 påbörjades de första arbetena med brytning i tre olika gruvor, för att under de 
följande två åren endast pågå i en. Efter ett uppehåll var man 1910 igång igen med brytning i tre gruvor 
som blev två 1911 och mellan 1912–1917 pågick arbeten i en gruva. Arbetena återupptogs 1922–1923, 
1926–1930 och sista perioden någon gruva var öppen var under åren 1931–1934. Totalt bröts under alla 
åren 2 934 ton prima, 4 439 ton sekunda och 33 317 ton andra kvalitet fältspat till ett värde av 106 094 kr. 
Från 1915 och framåt bröts 13 711 ton kvarts värderat till 83 517 kr (Sundius 1952). 

(383) SÖBBEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6468250/1259600

Öster om Söbben finns uppe på bergryggen ett 20 x 10 m stort fältspatbrott. Det har formen av en lins 
utsträckt ungefär i öst–västlig riktning. Omgivande bergart är en ådergnejs med nordöstlig strykning och 
medelbrant stupning mot väster. I brottet, som till stora delar är vattenfyllt, finns en ljus pegmatit uppbyggd 
av framförallt vit kvarts, vit fältspat samt muskovit. Kvartsen och fältspaten påträffas i stora rena partier 
medan muskoviten finns i begränsade mängder och dessutom är finbladig. Varphögarna är små varför loss-
bruten mängd fältspat och kvarts troligen gått till avsalu.

(384) FREDENSBORG Kartblad 08B Vänersborg 0b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6468200/1258900

Ungefär 200 m nordväst om Fredensborg är bergarten en gnejs och i nederdelen av branten genomslås denna 
av en pegmatit, som brutits på ett par ställen i några små brott. Dessa är upptagna på de ställen där pegma-
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titen i form av en skiva varit blottad eller där den överlagrande gnejsen, inte varit alltför mäktig. Pegmatiten 
består av en blandning av ljusbrun eller svagt rosa fältspat, kvarts och muskovit. Brytningsinsatserna har varit 
begränsade till stor del beroende på svårigheten att finna tillräckligt rena partier med fältspat.

(385) LIDEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat RN-koordinat 6468000/1259300

Några hundratal meter väster om Liden finns på sydsidan av den höga branten ett 30 m långt och 4 m brett 
stenbrott där frontväggen mot norr är ca 30 m hög. Pegmatiten har hängt som en fastklistrad skiva på den 
omgivande gnejsen i riktning N60°V med stupning 80° mot söder. Fältspaten är ljust gul till vit, homogen 
och i stora partier fri från kvarts och småbladig muskovit. Den bör ha varit lätt att bryta samt givit ett rikligt 
utbyte. 

(386) LIDEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat RN-koordinat 6467900/1259300

Några hundratal meter väster om Liden finns på norra sidan av branten, söder om stigen ett brott i pegmatit. 
Detta påträffas i en 4–5 m bred gång som stryker i N60°V och som stupar 80° mot söder. Brottet är ca  
30 m långt, 2–5 m brett och brant nedskuret med 15 m höga väggar. I brottets östra ände finns en mindre 
parallellgång av pegmatit, som också är bruten, dock inte i samma omfattning. Pegmatiten förefaller att 
delvis vara zonerad vilket resulterat i stora, rena partier av en ljus till svagt gulaktig fältspat. Övriga mineral 
i pegmatiten är kvarts som påträffas antingen i rena partier eller i en gulaktig, finkristallin fältspatblandning 
samt muskovit.

(388) SLUSSEN Kartblad 08B Vänersborg 3c
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6467000/1263100

Längst ut på halvön öster om Slussen finns ett fältspatbrott. Det är ca 40 m långt i nordöstlig riktning,  
2,5–5 m brett och några meter djupt. Brottet är upptaget i en gång, som stupar brant mot sydöst. Fältspaten 
är röd och ibland uppblandad med ren kvarts i vindlande ådror eller klumpar. Omgivande bergart är en röd 
förskiffrad granit som endast tycks uppträda på västra sidan av halvön. Mot öster finns den i trakten vanliga, 
mörka, basiska glimmerskiffergnejsen. Brytningen lär ha skett 1930 med ett uttag av 757 ton fältspat och 
40 ton kvarts (Sundius 1952).

(390) HÄLLTORP  Kartblad 08B Vänersborg 3i
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6466710/1291600

Sydväst om Trollhättan har fältspat och kvarts brutits i en brantstående pegmatitgång som är 4–6 m bred. 
Omgivande bergart är en gråröd, finkornig gnejs med strykning N20°Ö och stupning mot väster. Brottet 
är 25 m långt, ca 5 m djupt och lika brett som gången, samt numera till stor del vattenfyllt. I dess västra 
kant finns en mer eller mindre ren kvartskörtel, som österut övergår i en blandning av kvarts och röd fält-
spat. Dessutom finns mineralen biotit och muskovit. I brottet, som numera är helt utbrutet, uttogs åren 
1946–1947 89 ton fältspat och 12 ton kvarts.

(391) METHOLMEN Kartblad 08B Vänersborg 3h
Fältspat RN-koordinat 6466650/1287300

Vid Öresjöns strand finns ett fältspatbrott som är 100 x 20 m stort, där brytning pågick åren 1947–1958. 
Brottet är brant nedskuret med 10–15 m höga väggar och omgivande bergart är en gråröd, relativt finkor-
nig gnejsig granit med strykning i N55°Ö. Pegmatitgången som huvudsakligen består av fältspat, stryker i  
N35°V, skär över granitens gnejsighet och kan följas ca 30 m öster om brottet. Fältspaten i brottet är mer 
eller mindre totalt utbruten och finns endast synlig i fronten mot öster. Uppe på hällen blir fältspaten upp-
blandad med små kvartskörtlar. Som framgår av varphögarna har pegmatiten även innehållit muskovit och 
flusspat.
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(392) SKÄLSBO Kartblad 08B Vänersborg 3i
Fältspat RN-koordinat 6465990/1290920

Etthundra meter söder om gården Poxen finns ett igenväxt brott där numera ett pumphus är beläget. Brottet 
är upptaget i en pegmatit bestående av vit till svagt rosa fältspat samt kvarts och ställvis har pegmatiten en 
svagt skriftgranitisk utbildning. I mindre mängd påträffas biotit och i accessoriska mängder granater vilka 
är 0,5 cm i diameter och brunröda till färgen. Brytningen har söderut avstannat mot en basisk gnejs. Östra 
brottväggen är ca 12 m lång, fronten 3 m och djupet ca 2–3 m. Produktionen skall ha pågått 1929 med ett 
totalt uttag av 256 ton fältspat.

(393) BODALSHAGEN Kartblad 08B Vänersborg 3h
Fältspat RN-koordinat 6465750/1288180

I en granit vid Bodalshagen finns en pegmatitrygg i riktning N70°Ö. Den är uppbyggd av både grovkristal-
lina och finkorniga blandningar av fältspat och kvarts med i mindre mängd biotit och muskovit. Ställvis 
finns rena fältspatpartier. I ryggens sydvästra ände har fältspat brutits i ett halvcirkelformat brott med ca  
10 m diameter och 5 m höga väggar. Inga uppgifter om brytningsmängden finns. Resultaten av en ICP-
analys på kalifältspat visar: K2O 10,1 %, Na2O 1,9 % och Fe2O3 0,214 %.

(394) S. MUNKEBY Kartblad 08B Vänersborg 3a
Fältspat (kvarts, glimmer) RN-koordinat 6465350/1250900

Bland sommarstugorna vid S. Munkeby finns ett vattenfyllt gammalt stenbrott. Det är 70 m långt i öst– 
västlig riktning och 10–25 m brett. Sommaren 2000 står väggarna 2–4 m höga ovanför vattenytan. Brottet 
är upptaget i en pegmatitgång, som haft relativt flack stupning mot söder. Enligt uppgift skall pegmatiten 
haft en zonal byggnad, där man i de övre delarna brutit en kompakt, vit fältspatblandning, som nedåt ersat-
tes av en centralkvarts och plagioklas. I de yttre delarna av gången lär grovbladig muskovit av god kvalitet ha 
påträffats. Förutom nämnda mineral skall även granat och kolumbit påträffats.

Fyndigheten bröts första gången 1882–1887 av det Norske Grubekompagni. Därefter bröts gruvan i 
olika kampanjer åren 1890–1895, 1897, 1900–1904, 1910, 1917–1920, 1926 samt slutligen 1942. Pro-
duktionen omfattade 7 483 ton prima, 3 602 ton sekunda, 788 ton andra kvalitet samt 11 404 ton ospeci-
ficerad fältspat. Saluvärdet för produktionen av fältspat under 1800-talet finns ej angivet, men från 1900 
till 1942 uppges det vara 37 359 kr. Den totala produktionen av kvarts är 3 437 ton där uttaget av  
607 ton kvarts under de tre kampanjerna 1910, 1917–1920 samt 1926 hade ett värde av 6 398 kr. Under 
de två sista brytningsperioderna åren 1926 och 1942 uttogs även glimmer, 16 resp. 9 ton  värderat till  
25 800 kr (Sundius 1952). 

Ungefär 100 m norr om gruvan skall det finnas ytterligare två mindre dagbrott, där den nordvästliga 
bröts på glimmer under andra världskriget. Detta brott var 1941 40 m långt och 8–10 m djupt och anlagt i 
en pegmatitgång med öst–västlig strykning och brant stupning mot söder. Pegmatiten var en icke brytvärd 
sammanväxning av kvarts, fältspat och ljus glimmer. Den brutna glimmern påträffades rikligare längs gång-
ens sidor i bladpackar med upp till 1 dm diameter. Produktionen av glimmer vid denna gruva torde vara  
35 ton då den totala glimmerproduktion vid Munkeby var 60 ton värderat till 67 800 kr.

Den norra pegmatiten skall ha brutits på 20 m längd och till 10–15 m djup. Pegmatiten var även här 
muskovitförande men brytningsarbetena koncentrerades till en central kvartszon och omgivande utskiljda 
fältspat.

(395) NÄSET 1 Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6465250/1257050

På norra sidan av den lilla höjden vid Näset, i nordvästra delen av Henån finns högst upp en m-bred peg-
matitgång i N60°V. Denna förekomst utgör troligen den som i äldre litteratur kallas Äng och Ängs stenar 
(Sundius 1952). Gången kan följas på en sträcka av 50 m och i dess norra del har den svällt till 4 m bredd. 
Brottet är upptaget i denna del av gången och är 25 m långt, 1,4–4,0 m brett och nedskuret 4 à 5 m. Men 
enligt uppgift lär brytningen ha pågått till 7–8 m djup. Pegmatiten består huvudsakligen av ljust rosa och 
vit fältspat som finns i stora rena partier. Kvartsen påträffas även den i rena avsnitt, om än inte i lika stora. 
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I andra delar av gången finns en mer homogen blandning av fältspat, kvarts och muskovit. Parallellt med 
pegmatitgången  finns en mindre kvartsgång, som brutits på försök, men man har inte tagit ut mer än några 
m3. Omgivande bergart är en glimmergnejs, som förutom pegmatit även innehåller partier med röd granit.

Brytningen vid Äng och Ängs stenar genomfördes första gången åren 1910–1911 då utbytet blev 91 ton 
prima och 119 ton sekunda fältspat värderat till 1 340 kr samt 262 ton kvarts à 1 274 kr. Efter att ha legat 
öde i 7 år återupptogs brytningen 1918–1921 då man utvann 120 ton prima och 150 ton sekunda fältspat 
till ett värde av 4 410 samt 398 ton kvarts till ett värde av 3 430 kr.

(396) SNAREVIKEN Kartblad 08B Vänersborg 3b
Fältspat RN-koordinat 6465100/1255800

Ungefär 600 m sydväst om Snareviken finns på den lilla branta, mer eller mindre kala höjdens västra sida ett 
fältspatbrott. Det har formen av ett dike i nordvästlig riktning, 20 m långt och 4 m brett, brant nedskuret i 
omgivande gnejs. Brottet, som är 4 m djupt, är upptaget i en pegmatitgång, där huvudmineralet är ljust rosa 
till vit fältspat, som uppträder tillsammans med kvarts och finbladig glimmer i mindre mängd.

(397) ST. HARHOLMEN Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464800/1251050

På St. Harholmen har man brutit i en pegmatitgång. Denna lär vara uppbyggd av vit och röd fältspat, kvarts 
och muskovit. Brottet har ej besökts i samband med denna inventering. Litteraturuppgifter (Sundius 1952) 
anger brytningsåret till 1918 då 373 ton fältspat och 26 ton kvarts skall ha utvunnits.

(398) ASKERÖD 1 Kartblad 08B Vänersborg 2h
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464800/1287570

Omkring 750 m västnordväst om gården Askeröd finns ett numera delvis vattenfyllt brott ca 40 x 10 m stort 
med ett uppskattat djup av 5 m. Pegmatiten, som mot norr omgående kilar ut mot amfibolit, består huvud-
sakligen av en rosa kalifältspat och ställvis av mindre kvartskörtlar. I kontaktzonen mellan dessa uppträder 
skriftgranit. Vidare finns sparsamt med biotit. Förekomsten undersöktes 1989 av SGAB bl.a. med provtag-
ning och resultaten från en ICP-analys visar: K2O 12,6 %, Na2O 2,2 % och Fe2O3 0,132 %.  I nedre delen 
av brottets södra vägg finns en 2,5 m bred kvartskärna förorenad av fältspat och biotit. Enligt uppgift finns 
i fyndigheten ca 1000 ton grov pegmatit med K2O-rik kalifältspat per sänkmeter kvar att ta ut. Omgivande 
bergart är en grå, medelkornig gnejs med strykning i N35°Ö och med brant stupning. I det nord–sydliga 
brottet uttogs åren 1928–1929 och 1931, 962 ton fältspat och 347 ton kvarts.

(399) KULLEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464750/1255200

Ca 500 m väster om Dalby har kvarts och fältspat brutits i tre dikesformade brott vilka ligger i rad i nord-
västlig riktning. De enskilda brotten är 20, 10 och 10 m långa åtskiljda av bergribbor om 5 resp. 10 m längd. 
Pegmatiten består av kvarts, ljust röd till vit fältspat samt småbladig muskovit, där enskilda blad inte har 
större diameter än 1 cm. Pegmatiten står brant och brottens bredd överstiger sällan 3 m. Brytningen har 
huvudsakligen varit inriktad på fältspat även om utskrädd kvarts finns i en liten hög. Brotten är vattenfyllda 
med mycket obetydliga varphögar. Längst i sydöst i nederkanten av branten finns ytterligare ett litet vat-
tenfyllt stenbrott.

(400) ASKERÖD 2 Kartblad 08B Vänersborg 2h
Pegmatit RN-koordinat 6464670/1288480

Ungefär 500 m öster om gården Askeröd finns ett 25 x 8 m stort pegmatitbrott med nord–sydlig riktning. 
Förutom kvarts och fältspat förekommer något biotit i cm-breda och dm-långa band liksom accessoriskt 
flusspat. Pegmatiten förefaller uppträda i en gång med  strykningsriktningen N35°Ö, vilket är parallellt med 
strykningen för den omgivande gnejsen. Kontakten mellan gnejs och pegmatit är i regel skarp. På östsidan 
stupar gnejsen ca 60° mot väster medan västsidan däremot har brantare stupning. Pegmatiten fortsätter ca 
50 m norr om brottet med en bredd varierande från några meter till 10 m.
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(401) KATTSTENSGRUVAN Kartblad 08B Vänersborg 2a
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6464550/1253550

Den s.k. Kattstensgruvan är belägen ca 0,5 km norr om Brattås nära sluttningen mot Svinevikskile, dit ut-
lastning skett med linbana. Gruvan är 70–80 m lång i öst–västlig riktning och med en varierande bredd om 
som mest 15 m. Djupet skall enligt uppgift vara max. 15 m. Brottet är upptaget i en i öst–västlig riktning 
gående pegmatitgång, som stupar ca 60° mot söder. Pegmatiten förefaller zonerad med relativt ren kvarts på 
liggsidan och fältspat på hängsidan. Omgivande bergart är en grå gnejs med nordnordöstlig strykning och 
medelbrant stupning mot söder. I kontakten mot denna finns en dm-tjock bård med en småkornig sam-
manblandning av kvarts, fältspat och glimmer, huvudsakligen muskovit. Accessoriskt påträffas även svavel-
kis.

Brytningen pågick under åren 1917–1918 och 1922 då utbytet var 282 ton sekunda och 912 ton lägre 
kvalitet av fältspat till ett värde av 8 613 kr. Under samma period tillvaratogs 1 796 ton kvarts à 16 450 kr. 
Brytningen återupptogs under åren 1929, 1931–1936 för att avslutas 1938 varvid man under denna period 
utvann 42 ton fältspat av lägre kvalitet till ett värde av 336 kr samt 2 370 ton kvarts värderat till 14 843 kr.

(402) ALHAGEGRUVAN Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464550/1253950

Nordöst om Brattås ligger Alhagegruvan anlagd på en i nordväst–sydöstlig riktning strykande pegmatitgång 
med 85° stupning mot sydväst. Gruvan, som sommaren 1998 var helt vattenfylld. har formen av en kil med 
en ca 15 m bred bas i sydöst och spetsen i nordväst på ett avstånd av ca 25 m. Djupet i gruvan skall enligt 
uppgift vara 20 m. Gruvan har brutits på en zonerad pegmatit med ett centralt kvartsparti i sina undre delar 
omgivet av grov fältspat. Vidare påträffas en fältspat-kvartsblandning uppblandat med muskovit, biotit samt 
accessoriskt  ≤ 1 cm stora, mörkröda granater. De utvunna produkterna skall ha varit en blek fältspatbland-
ning och vit kvarts. Omgivande bergart är en metagråvacka med ungefär nordöstlig strykning. Två knack-
prov tagna sommaren 1999 analyserades och resultaten visar för kvartsprovet SiO2 99,7%, Al2O3 <0,01 %, 
CaO <0,01 %, MgO 0,03 %, Na2O <0,01 %, K2O 0,03 %, Fe2O3 <0,01 %, MnO <0,01 % och TiO2 
0,009 %. För fältspatprovet är motsvarande värden SiO2 72,9 %, Al2O3 14,4 %, CaO 0,08 %, MgO 
0,06 %, Na2O 1,41 %, K2O 10,8 %, Fe2O3 <0,08 %, MnO <0,01 % och TiO2 0,011 %.

Alhagegruvan bröts 1899 och 1911 på 107 ton prima och 133 ton sekunda fältspat totalt värderat till  
2 632 kr samt 246 ton kvarts à 1 645 kr. Brytningen återupptogs ånyo åren 1917–1919 då 354 ton prima, 
379 ton sekunda samt 704 ton andra kvalitet fältspat utvanns värderat till 22 114 kr samt 2 623 ton kvarts 
värderat till 35 929 kr.

(403) TIMMERHULT Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat (kvarts, glimmer) RN-koordinat 6464550/1258800

Ungefär 800 m sydväst om Timmerhult finns på östra sidan av en höjdrygg ett fältspatbrott. Bergarten är en 
ljust grå pegmatit bestående av grå mikroklin, vit plagioklas, dito kvarts och finbladig muskovit. Den senare 
uppträder i cm-tjocka packar i anslutning till fältspaten. Accessoriskt finns rödbruna granater. Enligt uppgift 
skall man dessutom i pegmatiten ha påträffat allanit, bertrandit, beryll, kolumbit, monazit, tantalit, zirkon 
samt mikrolit. Den brutna pegmatiten bildar en nordnordöstligt strykande gång, 15–20 m bred utmed östra 
kanten av berget. Angränsande bergart är en grå gnejs, som ställvis är ådergnejsomvandlad med huvudsakli-
gen nordöstlig strykning.

Produktionsstatistik visar att gruvan bröts åren 1902–1904, 1908, 1910, 1914, 1917, 1922–1931, 
1935–1937, 1940 och slutligen 1945–1946. Totalt uttogs 447 ton prima, 5 131 ton sekunda och 8 676 ton 
andra kvalitet fältspat till ett sammanlagt värde av 135 949 kr. Under åren 1922–1925 utvanns vidare 330 
ton kvarts à 1 650 kr och 1940, 1945–1946 ytterligare 60 ton kvarts à 600 kr. Därutöver uttogs 1940 även 
10 ton glimmer med ett saluvärde av 1 000 kr (Sundius 1952).
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(404) KASEN Kartblad 08A Lysekil 2j
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464450/1248350

Några hundra meter sydöst om gården Kasen finns på ömse sidor om vägen vattenfyllda stenbrott. Bägge 
ligger i rad i nord–sydlig riktning och det norra är 20 x 7 m med en upp till 6 m hög och brant frontvägg mot 
öster. Det södra är 10 x 3 m med en 1 m hög frontvägg mot öster. Pegmatitgången, som är helt bortbruten, 
förefaller ha hängt på väggen i skarp kontakt med den grå gnejsen. Av varphögarna framgår att pegmatiten 
har utgjorts av ljusröd fältspat och kvarts samt dessutom i mindre mängd småbladig muskovit i cm-tjocka 
packar. Accessoriskt iakttogs cm-grova mörkgröna amfibolkristaller liksom en mörkröd till lila fältspatvarie-
tet. Fyndigheten bearbetades 1910 under namnet Ängö, då produktionen var 108 ton fältspat och 8 ton 
kvarts (Sundius 1952).

(405) DALBY Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464350/1256350

På norrsluttningen av höjden Jätteborgen, norr om industriområdet Lunden finns ett pegmatitbrott, vilket 
troligen är det som tidigare benämnts Dalby (Sundius 1952). Det är 15 m långt, 4–5 m brett och brant 
nedskuret med upp till 14 m höga synliga väggar. Brottet, som är vattenfyllt, har öst–västlig utsträckning 
med utlastning i väster där öppningen finns. Pegmatitgången, som är zonerad, stupar 80–85° mot söder och 
väggarna är mycket rena med skarp kontakt mot omgivande gnejs. På liggsidan mot norr finns en tunnare 
zon med ljus pegmatitblandning, men i övrigt förefaller kvartsen och fältspaten varit väl åtskilda. Mot öster 
smalnar gången abrupt från 3 m bredd till 0,5–1 m på några meters längd. Utbytet torde ha varit gott, då 
varphögarna är små. 

Produktionsstatistiken omtalar att gruvan öppnades redan en kortare period under 1898. Arbetena åter-
upptogs 1902 och fram till 1908 blev utbytet 1 186 ton prima och 312 ton sekunda fältspat värderat till  
22 206 kr samt 159 ton kvarts med ett saluvärde av 731 kr. Efter en längre tid i vila var gruvan i produktion 
under åren 1921–1922 och 1926–1927 med ett utbyte av 93 ton prima, 207 ton sekunda och 17 ton an-
nan kvalitet fältspat till ett värde av sammanlagt 5 758 kr. Under denna period ökade uttaget av kvarts till  
738 ton värderat till 6 512 kr.

(406) LUNDEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat RN-koordinat 6464250/1256550

Ca 20 m nedanför toppen på sydsluttningen finns i den branta höjden norr om Lundens industriområde 
ett litet brott i en pegmatitgång. Det är 10–12 m långt, 4 m brett och 0,5–1 m djupt och gången stryker i 
N60°V, stupar brant mot söder och skär tvärs över den omgivande gnejsens strukturer. Pegmatiten är zone-
rad och innehåller stora partier av ren kvarts resp. vit till svagt blekrosa fältspat. Mot omgivande gnejs finns 
blandpartier som förutom kvarts och fältspat även är rika på muskovit. Pegmatiten har med största sannolik-
het bearbetats för utvinning av fältspat.

(407) BRATTÅS 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat (kvarts, glimmer) RN-koordinat 6464150/1252850

Ungefär 700 m västnordväst om Brattås finns på nordsidan av en liten höjd ett pegmatitbrott, Brattåsgruvan, 
som även kallats Valentingruvan, enligt uppgift till minne av en omkommen gruvfogde. Brottet har formen 
av en liggande 8 med storleken 20 x 15 resp. 10 x 5 m. Det är till stora delar vattenfyllt och de synliga 
frontväggarna mot söder är branta och ca 10 m höga. Enligt uppgift skall totaldjupet i gruvan vara 20– 
30 m. Gruvan är upptagen på en öst–västlig pegmatitgång som är 5–10 m bred och stupar 60° mot söder. 
I östra gaveln smalnar pegmatiten av och stjärtar ut till en några m bred gång. Pegmatiten skall ha innehål-
lit en central kropp av kvarts medan de bästa fältspattillgångarna skall ha funnits i gruvans västra del där 
man brutit underjordiskt i en 15 m lång ort från gaveln. Gången tycks kila ut både österut och efter 10– 
15 m västerut. I gruvan uppträder kvarts, mikroklin och plagioklas i större, rena ansamlingar medan glim-
mer påträffas där bergarten är mer homogent sammanblandad. Muskoviten påträffas i cm-tjocka packar med 
7–8 cm diameter medan biotit, granat och svavelkis påträffas i accessoriska mängder. Enligt uppgift skall 
även  beryll, fluorapatit, turmalin samt yttrotantalit ha påträffats. Omgivande bergart är en grå gnejs, som 
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ställvis är starkt förskiffrad i nordöstlig riktning med medelbrant stupning mot söder. 
Brytningen vid Brattås genomfördes i en första period åren 1885–1886 av Norska Fältspat Kompaniet 

med en produktion av 147 ton fältspat och 1 747 ton kvarts. Därefter låg gruvan öde fram till åren 
1896–1898 då produktionen var 1 101 ton fältspat värderat till 9 323 kr samt 1 622 ton kvarts värderat 
till 5 520 kr. Därefter var gruvan i produktion periodvis mellan åren 1911–1916, 1920–1923, 1925–1929, 
1930–1933, 1941 samt sista gången 1944. Utvunnen mängd fältspat var 1 020 ton prima, 3 681 ton  
sekunda och 10 457 ton andra kvalitet fältspat totalt värderat till 130 690 kr. Under samma perioder utvanns 
13 400 ton kvarts till ett värde av 85 519 kr. Brattåsgruvans rika glimmerinnehåll gjorde att man under 
brytningsperioderna från och med 1925 även tillvaratog muskoviten, totalt 128 ton värderat till 27 416 kr 
(Sundius 1952).

Kvartsen skall enligt uppgift under gruvans senare produktionsperioder ha använts i smältverk vid  
Iggesunds bruk och på Vargön. Fältspaten exporterades till Stettin i dåvarande Tyskland medan glimmern 
användes inom elektronikindustrin som isolatorer.

(408) LUNDEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6464050/1256600

Väster om Henån, i industriområdet Lunden, finns ett gammalt numera till stor del igenfyllt stenbrott. Om-
givande bergart är en grå gnejs, som ställvis är kraftigt förskiffrad och rik på små glimmerfjäll. Av pegmatiten 
finns inte mycket att se, men den förefaller uppträda i en skivformad kropp, ca 10 m i bred, vilken stupar 
mot söder. I skivans centrala delar tycks den bestå av en relativt finkornig blandning av fältspat-kvarts im-
pregnerad av muskovit, biotit och ställvis tegelröd granat samt accessoriskt svavelkis. Ytterst finns en någon 
meter bred bård av ren fältspat.

Den rena fältspaten lockade till brytning och enligt uppgift skall man ha gått in med en ort mot öster och 
ca 30 m från dagbrottsgaveln finns ett schakt. Ortdrivningen skall dock ha fortsatt till mer än 100 m längd. 
Arbetena pågick under åren 1901–1903 varvid man bröt totalt 2 505 ton prima och 1 629 ton sekunda 
fältspat värderat till 54 900 kr. Gruvan återupptogs ånyo 1921 och 1928 varvid utbytet var 36 ton prima, 
113 ton sekunda och 91 ton andra kvalitet fältspat sammanlagt värderat till 3 500 kr. Under samma period 
uttogs även 540 ton kvarts värderat till 5 720 kr.

(409) BÖN Kartblad 08B Vänersborg 2b
Kvarts RN-koordinat 6464000/1255100

Några hundra meter väster om vägkorsningen vid Bön finns i en bergsänka en mindre kvartsskärpning. Den 
är mer eller mindre cirkelformad, 6 m i diameter och vattenfylld. I skärpningen finns endast en halvmeter 
hög och några meter bred brottvägg exponerad. Kvartsen förefaller ha uppträtt i en flera meter bred lins, 
som på ena sidan står i kontakt med en röd kalifältspat. På andra sidan gränsar kvartsen mot gnejs och i 
kontaktzonen finns då även muskovit, biotit, klorit samt i accessoriska mängder svavelkis. Inga varphögar 
finns i anslutning till brytningsplatsen.

(410) KORSGÅRD Kartblad 08A Lysekil 2j
Pegmatit RN-koordinat 6463880/1247700

Ungefär 200 m norr om Korsgård finns högst uppe på berget en liten pegmatitskärpning. Den är inte mer  
än 1,5 x 2 m stor, vattenfylld och igenväxt. Skärpningen är upptagen i en upp till 1,5 m bred brantstående 
pegmatitgång i nord–sydlig riktning. Gången utgörs till övervägande del av kvarts men ljusröd fältspat finns 
även. Den totala arbetsinsatsen har inte omfattat mer än brytning av max 1 m3 där mesta delen återfinns 
som varp.

(411) LERSKALL 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6463850/1254300

Norr om gården Lerskall finns ett mindre, till stor del igenfyllt fältspatbrott. Det är ca 12 m långt i nord-
västlig riktning, som mest 3 m brett och bedöms inte haft ett djup överstigande 1,5 m. Bergarten är en 
pegmatit, som innehållit renare partier av fältspat. Vidare finns muskovit som uppträder i cm-tjocka packar, 



125MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, INKLUSIVE KOMMUNERNA HABO OCH MULLSJÖ

där enskilda muskovitblad sällan har en diameter överstigande 5 cm. Kvartsen tycks inte ha påträffats i större, 
renare partier. Gruvan var enligt uppgift i drift 1899–1902 och lämnade sammanlagt 124 ton fältspat.
 
(412) BJÖRFJÄLL Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6463750/1254850

Öster om Björfjäll finns en liten, 7 m lång och några meter bred, skärpning i västnordvästlig riktning. Skärp-
ningen är till viss del vattenfylld. Den är upptagen i en pegmatitlins, brant stupande mot norr som tycks 
haft ren kvarts på liggandet vilken täckts av ljusröd kalifältspat. I anslutning till fältspaten finns muskovit. 
Brytningsarbetena har endast omfattat några m3 fältspat under det att kvartsen lämnats obruten. Denna 
förekomst tillsammans med den ca 500 m norrut vid Bön belägna är troligen de som i äldre litteratur  
(Sundius 1952) kallas Kocketorp (Björtjäll) och som åren 1897–1900 tillsammans producerade 276 ton 
fältspat.

(413) LERSKALL 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6463600/1254450

Vid Lerskall finns i den lilla höjden två mindre fältspatbrott. De är bägge upptagna in i sluttningens västra 
bergkant. Bägge har utsträckning i öst–väst, är 6–7 m långa och ett par meter breda samt stupar brant 
mot söder. Brotten är upptagna i pegmatitlinser som innehållit större renare partier av framförallt ljust rosa 
fältspat. Vidare påträffas kvarts och muskovit, ofta tillsammans. Varphögarna är obetydliga varför bruten 
fältspat torde varit ren och inte medfört några mer omfattande skrädningsarbeten.

(414) VÄSTERGÅRD 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6463550/1252700

Väster om Västergård, ca 500 m, finns ett mindre fältspatbrott. Det är ca 9 m långt i öst–västlig riktning, 
4 m brett och till stor del vattenfyllt. Brottväggarna finns blottade som mest en meter ovanför vattenytan. 
Varphögarna är ganska små men det framgår av dessa att bergarten är en vit pegmatit bestående av vit fält-
spat, kvarts och muskovit. Mineralen förefaller ganska väl sammanväxta, vilket resulterat i inte alltför stora 
mängder renskrädd fältspat. Ett knackprov av fältspaten togs för analys sommaren 1999 och resultaten visar; 
SiO2 66,2 %, Al2O3 18,1 %, CaO 0,07 %, MgO 0,05 %, Na2O 2,06 %, K2O 13 %, Fe2O3 0,07 %, MnO 
<0,0 1% och TiO2 0,01 %.

(415) NORDMARKEN Kartblad 08A Lysekil 2j
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6463400/1246800

Söder om Nordmarken på Flatön finns ett brott, som numera till stora delar är vattenfyllt. Det är 20 m 
långt i nordvästlig riktning och 4–5 m brett. Längre mot nordväst har man brutit i samma pegmatitgång 
på en sträcka av 15 m, 2–4 m brett och till ett största djup av 2 m. Pegmatiten är ljus till svagt röd med 
huvudmineralen fältspat, kvarts och muskovit. Den senare finns i dm-stora blad som ligger staplade i upp till 
dm-tjocka packar. Den svagt brunrosa fältspaten finns i upp till 0,5 m stora, rena individer men uppträder 
även gemensamt med kvarts i en grov sammanblandning. Enligt uppgift (Sundius 1952) skall verksamheten 
i dessa brott vid Kihla ha pågått under 1942–1943 och produktionen omfattade bl.a. 6 ton glimmer värderat 
till 9 910 kr.

(416) KRAPPET Kartblad 08B Vänersborg 2a
Glimmer RN-koordinat 6463400/1253600

Uppe på berget intill Krappet finns stora volymer av en vit pegmatit, huvudsakligen bestående av fältspat och 
kvarts. På några ställen innehåller den även småbladig muskovit. En 3 x 1 m stor skärpning finns upptagen i 
ett av de glimmerrikare partierna, i nederdelen av den branta hällen. Den totala brutna mängden överstiger 
inte 10 m3 varför brytningsförsöket inte kan ha resulterat i några större mängder muskovit för avsalu.
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(417) NOLLENS KULLE 1 Kartblad 08B Vänersborg 2b
Kvarts RN-koordinat 6463250/1256700

På östra sidan av Nollens kulle finns ett 50 m långt kvartsbrott liknande ett dike i riktning N30°V. Brottet är 
upptaget i en pegmatitgång, som torde vara den som tidigare benämnts Näverkärr (Sundius 1952), vilken 
är smalast i sydöst, endast någon meter mäktig för att längst i nordväst ha en bredd av ca 5 m. Pegmatit-
gången är zonerad med en kvartskärna i mitten omgiven av en oregelbunden blandning av fältspat, kvarts 
och småbladig glimmer. Gången stupar ca 60° mot sydväst in under stora mäktigheter av metagråvacka. 
Brottdjupet är svårt att fastställa p.g.a. vatten. Mycket kvarts finns kvar att ta ut men överhänget är stort 
vilket troligen försvårat tidigare brytningsaktiviteter. Vid fältbesök sommaren 1999 togs ett kvartsprov för 
analys och resultaten visar SiO2 99,4 %, Al2O3 0,02 %, CaO 0,02 %, MgO 0,06 %, Na2O <0,01 %, K2O 
0,04 %, Fe2O3 0,03 %, MnO <0,01 %, TiO2 0,009 % och LoI 0,2 %.

Brytningen lär ha pågått under åren 1920–1930 med en total volym av 4 814 ton kvarts.

(418) NOLLENS KULLE 2 Kartblad 08B Vänersborg 2b
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6463200/1256480

På sydvästra sidan av Nollens kulle finns en mindre försöksbrytning i en kvartsgång. Gången är några  
meter mäktig, stryker i N30°V och stupar medelbrant mot sydväst. Gången har brutits på en sträcka av ca  
10 m men inga större kvantiteter har tagits ut p.g.a. att kvartsen delvis är uppblandad med röd kalifältspat i 
oregelbundna mönster. Omgivande bergart är en metagråvacka.

(419) VÄSTERGÅRD 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Glimmer RN-koordinat 6463150/1253000

Ungefär 250 m söder om Västergård finns högst uppe i branten en  3 x 2 m stor skärpning, som inte är 
mer än 0,5 m djup. Skärpningen är upptagen i en vit pegmatit med huvudmineralen vit fältspat, kvarts 
och muskovit. Den senare är småbladig och uppträder i några cm-tjocka packar, dock i mycket begränsad 
omfattning. Omgivande bergart är en grå gnejs.

(420) KROKEN Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6463050/1251650

Norr om torpet Kroken finns ett vattenfyllt stenbrott. Det är 10 m långt och 4 m brett, men bara någon 
enstaka meter av brottväggen finns synlig. Pegmatiten är ljust brunröd och utgörs av en tät sammanväxning 
av fältspat, kvarts och småbladig muskovit. Den uppträder i en 3 m bred, väl avskiljd gång i öst–västlig rikt-
ning med brant stupning mot norr. Enligt uppgift (Sundius 1952) skall fyndigheten vid Kroken 1900–1902 
ha lämnat 357 ton fältspat. Omgivande bergart är en grå gnejs.

(421) KOCKETORP Kartblad 08B Vänersborg 2a
Kvarts RN-koordinat 6463050/1254450

Ungefär 250 m sydsydväst om Kocketorp finns ett litet stenbrott, som eventuellt kan vara det som Sundius 
(1952) nämner vid namn Ulgård. Brottet, som har formen av en trekant med basen och höjden 5 m, är vat-
tenfyllt men troligen inte djupare än någon meter. Av brottväggarna framgår att det är öppnat i en kvarts-
körtel med ren kvarts, som omges av en mörk gnejs. Varphögarna på platsen är mycket begränsade. Verk-
samheten skall ha pågått 1924 med ett uttag av 140 ton kvarts. 

(422) HAGEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6463000/1254600

Väster om gården Hagen finns i en liten sänka mellan två höjder ett litet fältspatbrott. Det har formen av 
två diken i rad i ungefär nord–sydlig riktning, totalt 15–20 m långa och skiljda åt av en 5 m bred bergribba. 
Pegmatiten uppträder i en 3–4 m bred gång, som stupar brant mot väster in under berghällen. Brotten är 
vattenfyllda varför djupen och utbruten mängd är svåra att uppskatta. Ren ljus fältspat finns i en ansväll-
ning i hängandet, medan den rena kvartsen på liggsidan, i kontakt med underliggande gnejs innehåller lite 
muskovit.
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(423) HÄSTHAGEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462960/1252500

Östnordöst om Hästhagen finns ett fältspatbrott, som har formen av en droppe, 15 m lång i öst–väst och 
ca 7 m bred. Det är delvis vattenfyllt och väggarna mot söder är 2,5–3 m höga ovanför vattenytan. Brottet 
är upptaget i en pegmatitgång som stupar 60° mot söder och är uppbyggd av grovt utskiljda, relativt rena 
kvarts- och vit till svagt rosa fältspatpartier. I mindre mängd påträffas även finbladig muskovit. I frontväg-
gen, där brytningen avstannat, finns rikligt med kvarts men mindre mängd fältspat. Fyndigheten torde vara 
den som under namnet Kungsviken (Sundius 1952) 1900 och 1911 redovisar en produktion av 108 ton 
fältspat.

(424) HÄSTHAGEN 3 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462950/1252580

Ungefär 500 m östnordöst om torpet Hästhagen finns i skogsområdet på en av de talrika bergryggarna ett 
fältspatbrott. Det har formen av ett 30 m långt dike i öst–västlig riktning och dess bredd är 2 m samt djupet 
1–1,5 m. Brottet är upptaget i en pegmatitgång, som stupar 45–50° mot söder och huvudmineralen är svagt 
rosa till vit fältspat och kvarts. I mindre mängd påträffas ≤ 5 cm stora glimmerblad i som mest cm-tjocka 
packar. Pegmatitens homogena sammanväxning i knytnävsstora klumpar torde ha försvårat en god ekonomi 
på brytningsarbetena.

(425) FUNDESKÄRR 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462950/1254150

Några 10-tal m sydväst om Fundeskärr finns ett mindre stenbrott. Det är upptaget i en pegmatitlins i väst-
nordvästlig riktning där omgivande bergart är en grå gnejs med nordöstlig strykning. Brottet är 7 m långt, 
2–3 m brett och stupar brant mot söder samt är delvis vattenfyllt. Ovanför vattenytan i brottet finns ca  
2 m höga väggar. Pegmatiten utgörs av en ren vit fältspat i hängandet och en kvarts-, fältspat- och musko-
vitblandning på liggandet. Utbruten fältspat har troligen inte behövts skrädas i någon större omfattning då 
varphögarna är mycket små. 

(426) FUNDESKÄRR 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462900/1253100

Ca 300 m väster om Fundeskärr finns i västra kanten av ett mindre hällområde ett litet vattenfyllt fältspat-
brott. Det är 7 m långt och 4 m brett med brytningsfronten mot öster 1,5 m hög ovanför vattenytan. 
Brottet ligger i västra änden av en pegmatitgång med västnordvästlig riktning, som kan följas åtminstone  
100 m. Omgivande bergart är en grå gnejs och bitar av den kan finnas som inneslutningar i pegmatiten. 
Denna är uppbyggd av huvudmineralen ljusröd fältspat i stora, rena partier samt en blandning av vit fältspat 
och kvarts. Även muskovit har iakttagits om än dock i mindre omfattning. Varphögarna i anslutning till 
brottet är obetydliga.

 (427) ÖRSTADSBUKTEN Kartblad 08B Vänersborg 2g
Kvarts RN-koordinat 6462870/1282900

I en kloritförande ögongnejs med strykning N70°Ö och stupning flackt mot nordväst finns en mindre 
kvartsfyndighet. Brottet med utsträckning i riktning N15°V har öppning mot öster, är 17 x 2–3 m stort, ca 
4 m djupt och ligger i kanten av en berghäll. Brytning har skett i en kvartsrik, brant stående ca 3,5–4 m bred 
pegmatitgång. Gången har skarp kontakt mot gnejsen och på dess norra kant finns en några dm bred zon 
med kvarts och röd fältspat sammanblandade. I brottets front mot väster finns rikligt med kalifältspat som 
efter några meter förefaller sluta mot gnejsen, men kontakten är till stor del jordtäckt. Inga uppgifter finns 
om produktion.
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(428) FUNDESKÄRR 3 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Kvarts (glimmer) RN-koordinat 6462850/1253450

I brantens norrsida finns ett kvartsbrott, med formen av ett dike, i sydvästlig riktning in i berget parallellt 
med omgivande gnejs strykning. Brottet är 1,5 m brett och 15 m långt och längst i sydväst är brytnings-
fronten 3,5 m hög. Den kvartsrika pegmatitgången står brant och på dess västra sida i skarp kontakt med 
gnejsen. På dess östra sida däremot finns en tunn ljusröd fältspatbård. Muskovit, oftast mycket finbladig 
finns ställvis och företrädesvis på gångens västra sida. Brytningsverksamhet skall ha pågått 1924–1925 då 
fyndigheten lämnade 628 ton kvarts (Sundius 1952). Även under åren 1942–1943 skall verksamheten ha 
pågått men då koncentrerad på utvinning av glimmer. Produktionsresultaten finns inkluderade i de från 
Vrångeberget. 

(429) HAGEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462750/1254950

Söder om gården Hagen finns uppe på höjdryggen ett relativt stort fältspatbrott. Det har formen av ett  
3 m brett och 35 m långt dike i ungefär öst–västlig riktning som stupar 70° mot söder. Omgivande bergart 
är en gnejs med nord–sydlig strykning. De centrala delarna av brottet är vattenfyllt och bryggas i mitten 
över av en m-bred bergribba. Ovanför vattenytan är brottväggarna 4 m höga men mot ändarna, framför allt 
den södra, något lägre. Pegmatiten utgörs av en ren, svagt gulaktig fältspatansamling på hängandet medan 
liggsidan domineras av en kvarts-, fältspat- och muskovitblandning. Muskoviten uppträder i större, tunna 
bladpackar eller i småbladiga aggregat. Accessoriskt påträffas också små almandingranater. 

(430) HÖGHOLMEN 1 Kartblad 08A Lysekil 2j
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6462700/1249100

På Högholmens västra sida finns ett pegmatitbrott. Det är brutet in i branten och är ett 15 m långt och  
2–4 m brett, vattenfyllt dike i öst–västlig riktning. Den smala öppningen mot väster är 2 m bred i markpla-
net och frontväggen 6 m hög ovanför vattenytan längst in i brottet mot öster. Pegmatiten förefaller haft 
formen av en tillplattad stock, med måtten 10 x 8 m i kortändan, som stupar i ca 60° mot markplanet i östlig 
riktning. I frontväggen syns att den centrala delen, som är 4 m, bred utgörs av m2-stora rena kvartsytor och 
0,5 m2-stora, rena ljusröda fältspatytor. Kvartsen utgör ca 60 %.  Utanför detta rena avsnitt finns en grovkris-
tallin mineralblandning huvudsakligen bestående av vit till ljus fältspat och kvarts. Småbladig muskovit finns 
endast i begränsad omfattning. Mot pegmatitens ytterkanter finns skölzoner av omgivande gnejs inpressade. 
Gnejsen innehåller svarta, basiska sliror/rester som till vissa delar utgörs av amfibolit. Både fältspaten och 
kvartsen torde ha gått till avsalu då varphögar saknas. Mer material finns att ta ut ur gruvan där arbetena 
troligen avslutades p.g.a. för stort överhäng av gnejs. Två prover togs och analysresultaten visar för kvarts-
provet bl.a. SiO2 99,6 %, Al2O3 <0,01, MgO 0,03 %, K2O 0,02 %, Fe2O3 0,36 %, TiO2 0,011 % och Cr2O3 
0,05 %. Fältspatens sammansättning är SiO2 68,3 %, Al2O3 18,4 %, CaO 0,06 %, MgO <0,01 %, Na2O 
1,89 %, K2O 10,9 %, Fe2O3 0,2 %, MnO <0,01 %, TiO2 0,014 %, P2O5 0,02 % och Cr2O3 0,02 %.

(431) HÄSTHAGEN 4 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Glimmer RN-koordinat 6462650/1252550

Öster om Hästhagen, alldeles väster om vägen mellan Torebo och Henån, finns en 7 x 2 m stor och 1 m djup 
skärpning, som till stora delar är överväxt. Av blocken framgår att det är en smal pegmatitgång, ca 0,5 m 
bred, som förutom kvarts och ljus fältspat innehållit en del muskovit i cm-tjocka packar. Omgivande bergart 
är en grå gnejs ställvis innehållande pressade fältspatögon. Försöksbrytningarna har troligen varit inriktade 
mot de glimmerrikare delarna av pegmatiten, men inte resulterat i något större utbyte.

(432) KVARNEBACKEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Pegmatit RN-koordinat 6462600/1253700

Nordväst om torpet Kvarnebacken finns ett stenbrott i en brant liten höjd där bergarten är en mörkgrå gnejs. 
Brottet är vattenfyllt, 12 m långt i öst–västlig riktning och 2–4 m brett. Väggarna är ca 3 m höga ovanför 
vattenytan. Av varphögarna att döma torde inte gruvan vara speciellt djup. Brottet är upptaget i en ljus 
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pegmatit där huvudmineralen är kvarts, vit fältspat samt småbladig muskovit. Mineralen är väl sammanväxta 
och brottet torde inte givit något större utbyte.

(433) KVARNEBACKEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Glimmer (fältspat) 6462600/1254000

Norr om torpet Kvarnebacken finns en försöksbrytning i pegmatit. Brottet är 12 m långt i västnordvästlig 
riktning, ca 3 m brett och vattenfyllt. Det är upptaget i en ganska flack hällkant med en 1 m hög brottvägg 
ovanför vattenytan. Pegmatiten är vit och utgörs av en blandning av vit fältspat, kvarts och muskovit. Omgi-
vande bergart är en grå gnejs. Troligen har brytningen varit inriktad på muskoviten även om också den ljusa 
fältspaten tillvaratagits. Av varphögarna att döma torde inte verksamheten resulterat i några större mängder 
för avsalu.

(434) KILA Kartblad 08A Lysekil 2j
Fältspat RN-koordinat 6462500/1246600

På Rapön några hundra meter söder om byn Kila finns uppe på den branta höjden ett fältspatbrott.  Det 
har formen av ett 30 m långt, 2 till 4 m brett dike med 1,5 till 4 m höga brottväggar ovanför vattenytan. 
Diket går i nordvästlig riktning och pegmatiten står brant. Den förefaller delvis vara uppdelad i en relativt 
ren kvartskropp och en dito ljusröd fältspatkropp som i kontaktytan även innehåller muskovit. Ca 20 m 
mot sydöst finns ytterligare ett inhägnat 20 x 5–10 m stort brott anlagt i en fältspatrikare del av pegmatiten. 
I detta brott är väggarna mot väster upp till 4 m höga och i dessa syns en grovkristallin ljusröd fältspat 
uppblandad med kvarts och muskovit. Enligt uppgift (Sundius 1952) skall brottet varit i drift 1910–1911 
och produktionen omfattade 198 ton prima, 448 ton sekunda och 437 ton andra kvalitet fältspat samman-
lagt värderat till 10 714 kr samt 437 ton kvarts till ett värde av 2 827 kr. Fältspaten lär ha exporterats till 
Tyskland.

(435) LÅNGGRUVAN Kartblad 08B Vänersborg 2h
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6462450/1285980

I en bergkulle ca 250 östsydöst om Hästhagen finns en mörkgrå gnejs i vilken ett oregelbundet pegmatitstråk 
drar fram. Pegmatiten varierar i bredd mellan 15 och 25 m. På ytan består den huvudsakligen av laxröd och 
vit fältspat samt något kvarts. Brottet är ca 50 x 10 m stort, delvis vattenfyllt och väggarnas höjd varierar mel-
lan 0,5 m längst i öster och ca 8 m i sydväst. Här och var syns gnejs i brottväggarna. Gruvan har brutits på 
laxröd kalifältspat. Något kvarts samt relativt gott om muskovit finns även. Det senare mineralet ligger i regel 
jämnt fördelad i mm-tunna stick, framförallt i den ljusa fältspaten. Ställvis är pegmatiten skriftgranitisk och 
här och var förekommer biotit i cm-breda skikt. I stråket anstår gott om pegmatit men den oregelbundna 
sammanblandningen av fältspat orsakade troligen problem vid skrädningen. Produktionen (Sundius 1952) 
var åren 1930–1931 och 1936, 1 406 ton fältspat och 20 ton kvarts.

(437) SKOGSTORP Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462400/1252850

Ungefär 500 m sydväst om Skogstorpet finns uppe på den branta bergshöjden ett stort stenbrott. Det är 
upptaget i en 15 m bred pegmatitgång, som har nordvästlig riktning. Omgivande bergart är en metagråvacka 
med brantstående östnordöstlig strykning. Brottet är ca 23 m långt i gångens längdriktning. Bredden på 
botten av det vattenfyllda brottet är mellan 7 och 9 m med som mest 7 m höga brottväggar. Upptill bedöms 
brottet ha en bredd av 12 m. Pegmatitgången står vertikalt varför brottväggarna är branta. Pegmatiten är 
sammansatt av ljust brun fältspat, vit dito, kvarts, biotit samt muskovit. Renare partier av fältspat finns men 
de innehåller ofta mindre packar av biotit, men dessa torde inte ha orsakat några större skrädningsproblem. 
Ca 30–40 m mot nordväst finns ytterligare ett litet brott där man i bergväggen brutit en 7–8 m lång pegma-
titlins, som innehållit ganska ren, ljusbrun fältspat.
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(438) ANGETEGEN Kartblad 08A Lysekil 2j
Fältspat RN-koordinat 6462360/1246950

Berggrunden sydväst om gården Angetegen är en grå gnejs, som innehåller oregelbundna pegmatitgångar 
med varierande bredd. Pegmatiten består av ljus fältspat, kvarts samt muskovit. Ett 8 x 5 m stort fältspatbrott 
finns här upptaget med 7 m höga, lavtäckta, otillgängliga väggar ovanför vattenytan. Tillfarten till gruvan 
sker från norr och enligt uppgift genomfördes brytningsarbetena under 1920-talet. 

(439) TOREBO 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462350/1250550

Ungefär 500 m nordväst om Torebo finns på sydsidan av en liten höjd två små skärpningar. De ligger i rad 
i nordöstlig riktning på ca 40 m avstånd. Den nordöstliga som är några m2 stor finns i en pegmatitskiva 
i bergbranten. Skivan stupar 60° mot sydöst och är uppbyggd av ett m-brett parti av centralkvarts vilken 
omges av en några meter bred, svagt ljusröd fältspatbård. Denna innehåller även kvartspartier och i mindre 
mängd småbladiga tunna packar av muskovit. Den sydvästliga skärpningen är 3 x 2 m stor, men inte mer än 
någon meter djup. Pegmatiten här är densamma men brytningsarbetena har mer varit av försökskaraktär.

(440) HÄSTHAGEN 5 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462350/1252150

I en linsformad pegmatitkropp ungefär 500 m sydväst om gården Hästhagen finns ett fältspatbrott. Linsen 
har ungefärlig utsträckning i nordvästlig riktning och dess största bredd uppskattas till 7–8 m och längden 
ca 20 m. Pegmatiten består av vit fältspat, kvarts och muskovit i en tät homogen blandning. Inga större 
renare, enskilda partier tycks förekomma. Brottet utgörs av en 5–6 m lång front som drivits 5 m in i hällen 
från väster. I brottväggarna, 3–4 m höga, framgår att kontakten mellan pegmatiten och omgivande gnejs är 
skarp.

(441) VRÅNGEBERGET Kartblad 08B Vänersborg 2a
Glimmer RN-koordinat 6462350/1252600

Högt uppe på sydsidan av den höga branten, ca 500 m norr om gården Kasen, domineras berggrunden av 
en grå gnejs. I sluttningen finns en 1 m bred ljus till vit pegmatitgång med öst–västlig strykning och 40° 
stupning mot söder. Förutom fältspat och kvarts innehåller pegmatiten muskovit i upp till dm-tjocka packar 
vilka har en diameter av en decimeter. Den har påträffats i ett tunt skikt i pegmatiten, vilken mot norr täcks 
av stora överhäng av gnejsen. Muskoviten har brutits i ett grunt brott på den branta sluttningen inom ett  
40 x 20 m stort område som nu är översållat med varp. Enligt uppgift (Sundius 1952) bröts åren 1942–1943 
på Vrångeberget och vid Fundeskärr tillsammans 36 ton glimmer till ett värde av 11 790 kr.

(442) VRÅNGVATTEN Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462330/1251660

Öster om Vrångvatten, ca 500 m, finns uppe på den lilla bergknallen en mindre fältspatskärpning. Den är 
4–5 m lång, några meter bred men helt vattenfylld sommaren 1999. Omgivande bergart är en grå gnejs. 
Brytningen har varit inriktad på ljus fältspat som uppträder tillsammans med kvarts och muskovit. Pegma-
titen förefaller ha en oregelbunden form och inte någon större uthållighet.

(443) TOREBO 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462290/1251050

Ungefär 600 m nordöst om Torebo har uppe på höjden fältspat brutits i två brott, vilka skiljs åt av en några 
meter bred bergribba. Brytningsområdet är ca 20 m långt, 3–4 m brett och någon meter djupt samt vatten-
fyllt. Brotten är upptagna i en pegmatitgång i öst–västlig riktning med brant stupning mot söder. Pegmatiten 
förefaller delvis vara zonerad med kvarts på liggsidan och ren fältspat i hängandet. Fältspaten är ljus till svagt 
brunfärgad och i anslutning till de kvartsrikare partierna finns muskovit. Omgivande bergart är en gnejs.
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(444) BRATTÅS 2 Kartblad 08B Vänersborg 2h
Fältspat RN-koordinat 6462250/1285580

Ett litet brott 4 x 2 m stort och ca 1 m djupt är upptaget högst upp på en bergshöjd som till stor del utgörs av 
pegmatit, men med inslag av mörkgrå, basisk ortognejs. Pegmatiten består av röd och vit fältspat, kvarts och 
i mindre mängd muskovit samt biotit. Glimmern finns mest i små, cm-tjocka packar. Ställvis blir pegmatiten 
skriftgranitisk. 

(445) BÅTSBRÄCKA 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6462200/1254050

Under åren 1897–1898 samt 1902 bröts 145 ton fältspat norr om Båtsbräcka. Brottet, som upptar en  
10 x 5 m stor yta i dagen, är sommaren 1999 näst intill helt vattenfyllt och endast en några meter lång 
och 0,5 m hög pegmatitkant syns. Brottet är upptaget i en i nord–sydlig riktning gående pegmatitgång som 
stupar mot öster in under omgivande metagråvacka.  Av varphögarna att döma tycks både fältspat och kvarts 
ha tillvaratagits.

(446) BÅTSBRÄCKA 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462150/1253900

I branten finns en försöksbrytning, som öppnades på 1950-talet i en fältspatrik pegmatit. Huvudmineral är 
en vit till mycket svagt rosa fältspat som dessvärre innehåller rikligt med ”stick” av biotit. Vidare finns kvarts 
och muskovit. Pegmatiten uppträder i en 10 m bred gång som har ungefär öst–västlig strykning och medel-
brant stupning mot söder. Omgivande bergart är den i trakten dominerande metagråvackan, som stryker i 
nord till syd med 60° stupning mot öster.

(447) BÅTSBRÄCKA 3 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6462050/1254000

På gården Båtsbräcka finns i en framstickande häll ett litet brott. Det är ca 7 m långt i öst–västlig riktning, 
4 m brett och väggarna är några meter höga. Pegmatiten uppträder i en gång och dess huvudsakliga mine-
ralsammansättning utgörs av ljus fältspat, kvarts och glimmer, företrädesvis muskovit. Omgivande bergart 
är en grå metagråvacka. Brytningen har karaktären av en försöksbrytning och torde inte resulterat i större 
mängder ren fältspat.

(448) VALLARNA Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6461900/1251750

På norrsidan av den lilla höjden sydväst om Vallarna, väster om sjön Rödvatten, finns ett stort brott och 
några små skärpningar. De är samtliga upptagna i en ljus pegmatit. Det största brottet finns i en 4 m bred 
pegmatitgång som stryker i öst–västlig riktning och stupar 80° mot söder. Brottet är 12 m långt, brant ned-
skuret med 6 m höga brottväggar mot söder. Pegmatiten är ljus med svagt rosa fältspat, kvarts och muskovit. 
Ställvis innehåller pegmatiten väl utskiljda fältspatpartier vilka utgjort den attraktiva ingrediensen i pegma-
titen.

Inom en sträcka av 100 m mot väster finns ytterligare två mindre brott. I dessa är kvartsen, fältspaten och 
muskoviten tätt ihopväxta vilket skapat dålig lönsamhet varför arbetena snart avslutats.

(449) HÄLLARN Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6461850/1253550

Några hundratal meter sydväst om gården Hällarn finns en mindre försöksbrytning. Skärpningen är belägen 
på västra sidan av en liten bergknalle och upptagen i en 7 m bred pegmatitgång som är utsträckt i nordvästlig 
riktning. Den är brantstående, men omgivande gnejs stupar 45° mot nordöst. Pegmatiten är uppbyggd av 
en blandning av vit och svagt rosa fältspat där den rosa i regel är innesluten i den vita. Vidare finns kvarts, 
muskovit och biotit. Det är en ganska homogen blandning och inga större renare partier med fältspat har 
iakttagits. Maximalt har 20 m3 brutits i brottet då det var i drift under 1940-talet.
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(451) DALEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 2d
Fältspat RN-koordinat 6461720/1265050

På ett avstånd av ca 400 m östnordöst om gården Dalen finns två små fältspatbrott. De är belägna i var sin 
ände av en 50 m lång, pegmatitgång i riktning N60°V och stupande 60° mot söder. Gången är 3 m bred 
och huvudmineralen är vit fältspat, kvarts och i mindre mängd muskovit och biotit. Omgivande bergart är 
en gnejs.

Det västra brottet är störst, ett 20 m långt, vattenfyllt dike och endast i dess östra ände finns häll blottad. 
Bergarten är den ljusa pegmatiten, som kan följas mot öster 30–40 m där nästa brott finns. Även det är vat-
tenfyllt, 3–4 m långt och några meter brett. Inte i något av brotten torde brytning pågått till något större 
djup av de små varphögarna att döma.

(452) ASPARNA Kartblad 08A Lysekil 2i
Kvarts RN-koordinat 6461700/1244050

Längst i söder på Skaftölandet väster om Rågårdsvik finns uppe på berget ett gammalt, vattenfyllt stenbrott, i 
äldre litteratur kallat Fossa (Sundius 1952). Det har formen av ett 3 m brett och 25 m långt dike. Brytningen 
har dock pågått ytterligare 15 m österut utmed bergbranten. Brottet är upptaget i en pegmatitgång som 
stupar 80° mot söder. Åtminstone i sin östra del förefaller den delvis vara zonerad med en centralkropp 
av kvarts som dock stjärtar ut. Väster om brottet blir gången uppblandad med brottstycken av omgivande 
gnejs. Pegmatiten utgörs av kvarts och fältspat, både svagt ljusröd och vit. Finbladig muskovit finns i begrän-
sad omfattning. Enligt uppgift skall fyndigheten under åren 1923–1924 ha lämnat 848 ton kvarts.

(453) RÖDVATTNET Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6461700/1251800

På västra sidan om sjön Rödvatten, söder om Vallarna finns ett 10 m långt pegmatitbrott som i form av ett 
svagt vindlande dike finns upptaget i en framstickande pegmatitkant. Några större mängder har troligen inte 
brutits av varphögarna att döma. Pegmatiten är ljus och utgörs av fältspat, kvarts och muskovit. I utskrädda 
högar finns framförallt kvarts men även fältspat om än i mindre omfattning. Pegmatitgången stupar mot 
söder in under omgivande gnejs.

(454) HÄRÖD Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat RN-koordinat 6461350/1257300

Nordväst om Häröd finns på Hissfjällets östsluttning två pegmatitbrott. De är upptagna i en oregelbunden 
pegmatitkropp, ca 40 m lång i sydvästlig riktning och uppskattningsvis 10 m bred. Pegmatiten uppträder 
parallellt med strykning och stupning i omgivande gnejs men även inne i pegmatiten finns gnejssliror. I det 
nordliga, mindre brottet är kvarts det dominerande mineralet. Knappt 15 m mot sydväst finns det större, 
vattenfyllda brottet som är 8 m långt i öst–västlig riktning och 5 m brett med 2–3 m höga väggar mot norr, 
väster och söder. Pegmatiten är ljus till vit och består i allmänhet av väl sammanväxt fältspat och kvarts 
och ställvis småbladiga muskovitpackar. Pegmatitkroppen är stor, men man får ett intryck av att den inte 
innehåller några större, renare utskiljningar av vare sig fältspat, kvarts eller muskovit. Brytningsarbetena skall 
enligt äldre litteraturuppgifter (Sundius 1952) ha skett 1926 och resulterat i 250 ton fältspat.

(457) LIDEN 3 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6461300/1252450

Alldeles intill gården Liden finns ett gammalt vattenfyllt stenbrott vilket troligen är det som i äldre litteratur 
(Sundius 1952) kallas Kolbuxeröd. Det är utsträckt i öst–väst, 20 m långt och 5 m brett. Brottväggarna  
är endast synliga på en sträcka av ett par meter. Omgivande bergart är en gnejs. Pegmatitgången förefaller 
till stor del ha utgjorts av relativt ren, svagt gulröd fältspat, som i mindre mängd innehåller knytnävsstora 
kvartsklumpar. Vidare finns muskovit i upp till dm-stora blad som ligger i cm-tjocka packar. Varphögarna är 
mycket begränsade och brytningen skall ha skett 1899–1900 med ett uttag av 97 ton fältspat.



133MALMER, INDUSTRIELLA MINERAL OCH BERGARTER I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN, INKLUSIVE KOMMUNERNA HABO OCH MULLSJÖ

(458) DALEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 2c
Fältspat RN-koordinat 6461300/1264850

Ungefär 250 m sydsydöst om gården Dalen finns ett fältspatbrott. Det är upptaget i en pegmatitgång som 
stryker N60°V och stupar brant mot söder. Gången, vari röd och vit fältspat, kvarts samt muskovit och 
biotit är huvudmineral, är 3 m bred. Fältspat, som uppträder rikligast och kvarts påträffas åtskilda i stora, 
rena partier. Det finns två brott varav det västliga är vattenfyllt och 15 m långt, 3 m brett och 4 m djupt. 
Mot öster följer så ett ca 15 m långt obrutet pegmatitavsnitt innan ytterligare ett brant nedskuret, ca 10 m 
långt brott påträffas. Bredden på detta östligare brott, som uppskattas till 4 m och med ett djup av 5 m är 
torrlagt och har sin utlastningsöppning mot öster. Omgivande bergart är en mörk gnejs som ställvis uppvisar 
kalifältspatögon och förefaller omkristalliserad i kontaktzonen mot pegmatiten.

(459) RÖD 1 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6461100/1252400

Sydväst om gården Liden finns på norrsluttningen av höjden ett mindre, delvis vattenfyllt stenbrott som är 
7 m långt och 4 m brett. Pegmatiten är ljus och mineralen är ljus fältspat, kvarts och muskovit i en homogen 
sammanblandning. Inga större, rena fältspatpartier är synliga eller tros ha förekommit. Alldeles intill brottet 
finns en 4–5 m hög bergkant, som till viss del utgörs av ljus pegmatit. Även här har man försökt tillgodogöra 
sig renare fältspatpartier dock inte med någon större framgång. Muskoviten finns i packar vilka som mest är 
någon cm tjocka.

(460) HÄLLORNA Kartblad 08B Vänersborg 2g
Fältspat RN-koordinat 6461100/1284150

Cirka 1 km nordnordväst om Utby vägkorsning finns i en brant bergvägg mot söder, röd pegmatit. I den 
sydligaste bergkanten syns en några meter bred amfibolit, som i kontakt mot pegmatiten är skölartad och 
innehåller rikligt med klorit. Amfiboliten är veckad och stryker nord–syd med 45° stupning mot väster. I 
nederkanten på södra bergväggen har en liten provbrytning gjorts. Arbetena har inneburit att några ”släp-
por” skjutits ner. Bergarten består till övervägande del av röd kalifältspat i ca 0,5 m2 stora körtlar. Dessa 
ligger inbäddade i oregelbundna massor av ljusbeige fältspat och muskovit. Den senare är ungefär 1 cm2 i 
diameter och ligger jämnt spridd i bergarten. Kvarts finns sparsamt och förekommer tillsammans med den 
ljust ockrafärgade fältspaten av vilken en del återstår i brottet. Enligt uppgift bröts här åren 1930 och 1934 
totalt 666 ton fältspat.

(461) RÖD 2 Kartblad 08B Vänersborg 2a
Fältspat RN-koordinat 6460600/1252750

Några hundra meter väster om Röd finns ett fältspatbrott. Det är upptaget i en mindre höjd och har formen 
av ett 15 m långt och ca 5 m brett dike i öst–västlig riktning. Diket är vattenfyllt och mot söder finns en 
några meter hög brottvägg. Ytterligare 5–6 m mot väster finns längre ner mot basen av branten en halvort 
in i berget. Här har man brutit några meter in i branten i pegmatitgångens förlängning. Fältspatbrottet är 
upptaget i en pegmatitgång som stupar 45° mot söder och som innehåller en centralkropp av relativt ren 
kvarts omgiven av svagt gulröd fältspat. Denna kan i kontaktzonen mot omgivande gnejs innehålla dm-
tjocka packar av muskovit. Bården av fältspat finns på bägge sidorna om kvartsen och är någon meter tjock. 
Fyndigheten skall ha brutits 1897–1899 samt 1902 och lämnat 616 ton fältspat.

(462) UTBYGRUVAN Kartblad 08B Vänersborg 2g
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6460600/1284630

Den s.k. Utbygruvan utgörs av en gruvort in i berget i riktning N30°V. Efter ca 30 m svänger gruvgången 
30° och går ytterligare 15 m i N60°V samtidigt som gruvbotten höjs ca 5 m. Brytningen har skett i en 
pegmatitgång med renare utskiljningar av kvarts och fältspat vilka även kan finnas sammanblandade och då 
innehåller rikligt med muskovit och biotit. Gången stryker N60°V med varierande stupning mellan 45 och 
70° mot norr. Pegmatiten utgörs av en 1,5–3 m bred centralkvarts som på norrsidan har en skarp kontakt 
mot en kvartsrik kloritsköl. På liggsidan närmast kvartsen förekommer däremot ljusröd kalifältspat med 
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muskovit och biotit som övergår i en blandning av kvartsbreccia, gnejs och kloritsköl. Den del av gruvan 
som ligger under vatten fortsätter enligt ortsbefolkningen ganska långt in i berget. Produktionen var här 
åren 1927–1931 och 1934 787 ton prima, 450 ton sekunda och 160 ton andra kvalitéer fältspat värderat till  
22 789 kr samt 958 ton kvarts med ett saluvärde av 5 935 kr.

(464) HÄLLENE Kartblad 08B Vänersborg 2c
Pegmatit RN-koordinat 6460350/1264800

Öster om Myckleby och ca 600 m öster om Hällene har på ett hygge i flack terräng utförts ett brytningsför-
sök. Det har formen av en 3 x 2 m stor vattenfylld grop. I gropens norrsida finns en några dm hög och någon 
meter lång blottlagd kant av pegmatit. Huvudmineralen i denna är röd fältspat, kvarts, muskovit och biotit. 
Omgivande bergart är en mörk gnejs som innehåller cm-stora ögon av vit fältspat. Inga block eller varphögar 
finns som skulle kunna ge ytterligare besked om fyndigheten, men att verksamheten varit av försökskaraktär 
är ställt utom all tvivel.

(465) RÄMMEDALEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 2b
Fältspat RN-koordinat 6460100/1256250

På västra sluttningen av höjden ca 400 m nordöst om Rämmedalen finns några mindre skärpningar. De 
utgör alla försöksbrytningar i en pegmatit bestående av ljust rosa och vit fältspat, kvarts och småbladig mus-
kovit. Den största skärpningen är cirkelformad med 3 m i diameter och någon meter djup. Omgivande 
bergart är en grå gnejs. Försöksbrytningarna har inte lett till någon reguljär produktion.

(466) L. RÖRA Kartblad 08B Vänersborg 2a
Kvarts RN-koordinat 6460050/1253700

Väster om L. Röra finns en liten skärpning i nedre kanten på en mindre hällrygg. Skärpningen är ca 5 m 
lång och har en 1 m hög frontvägg mot väster. Av denna framgår, att det är en av kvarts till 90 % dominerad 
pegmatit som endast i mindre mängd innehåller röd kalifältspat. Denna uppträder centralt i några större 
rena utskiljningar medan muskovit påträffas accessoriskt. Mycket kvarts finns kvar i anslutning till brottet, 
som inte torde ha lämnat något större utbyte för avsalu. 

I äldre litteraturuppgifter (Sundius 1952) anges en förekomst vid L. Röra som varit föremål för brytning 
1934–1938 då 899 ton kvarts skall ha utvunnits. Det är osäkert om denna förekomst är identisk med den 
nu besökta.

(467) KAMPERHOLMEN Kartblad 08A Lysekil 1j
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6459950/1242900

På Kamperholmen skall det finnas ett gammalt pegmatitbrott, som 1911 levererade 178 ton kvarts och  
17 ton fältspat (Sundius 1952). Fyndigheten har inte besökts i samband med denna inventering.

(468) RÄMMEDALEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 1a
Kvarts RN-koordinat 6459800/1255900

Några hundra meter väster om gården Rämmedalen finns på norra sidan av en mindre höjd ett litet sten-
brott. Det är upptaget i en kvartsgång i nordnordvästlig riktning, som stupar flackt mot väster. Gången 
bedöms vara 4 m bred och brytningen har skett i ett ca 10 m långt dike som har en 3 m hög front mot söder. 
Det totala uttaget beräknas till ca 70 m3. Omgivande bergart är den i trakten vanliga gnejsen.

(469) HÖGHOLMEN 2 Kartblad 08A Lysekil 1i
Fältspat RN-koordinat 6459700/1241600

Enligt uppgift skall det finnas ett litet fältspatbrott på Högholmen. Brytningen av fältspat ur en pegmatit-
gång skall på försök ha genomförts under andra världskriget. Förekomsten har inte besökts i samband med 
denna inventering.
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(470) KÄLLEBACKEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 1a
Kvarts RN-koordinat 6459400/1255000

Norr om Källebacken, i hästhagen öster om den lilla grusvägen finns en liten kvartsskärpning. Den är tro-
ligen inte djup men trots det dy- och vattenfylld. I den 1 m höga och 7–8 m långa brytningsfronten mot 
väster finns en ganska ren, flackt liggande kvartsskiva. Omgivande bergart är en grå gnejs, som uppträder i 
skarp kontakt mot kvartsen. Troligen har inte mer än något 10-tal m3 brutits varav allt forslats bort. 

(472) KÄLLEBACKEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 1a
Kvarts RN-koordinat 6459300/1254900

Väster om Källebacken en bit upp på höjdens östsluttning finns ett litet vattenfyllt stenbrott. I den grå 
gnejsen finns en kvartskörtel ca 4 x 5 m stor, som stjärtar ut i form av en m-bred gång vilken upphör efter 
7–8 m mot sydväst. 

Kvartsen provtogs sommaren 2000 och analysresultaten visar bl.a. SiO2 99,5 %, Al2O3 <0,01 %, MgO 
0,03 %, K2O 0,02 %, Fe2O3 0,32 %, TiO2 0,012 % och Cr2O3 0,04 %.

(474) KÄRRA 1 Kartblad 08B Vänersborg 1a
Fältspat RN-koordinat 6458950/1254500

Före första världskriget bröts fältspat i östra delen av byn Kärra. I nederkanten på västra sidan av en mindre 
höjd finns ett brott, som är 7 x 5 m stort och sommaren 1999 helt vattenfyllt. Av väggarna framgår att 
bergarten är en ljust rosa, fältspatrik pegmatit innehållande mindre mängd av knytnävsstora kvartsbitar. 
Uppe på hällen finns större utskiljda rena kvartspartier. Pegmatiten innehåller även muskovit fast i mindre 
mängder. Enligt uppgift skall pegmatiten, som uppträder i en gång i N75°Ö, ha brutits mot väster i en ort 
in under markytan. Omgivande bergart i hällen är en mörkgrå gnejs med utpräglad strykning i N30°V och 
brant stupning mot nordöst.

Uppe på höjden har någon senare utfört provsprängningar i pegmatiten, som här är en vit, homogen 
blandning av kvarts, vit fältspat samt muskovit i cm-tjocka packar.

(475) KÄRRA 2 Kartblad 08B Vänersborg 1a
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6458900/1254150

Söder om Kärra finns på den lilla höjden i beteshagen ett fältspat- och glimmerbrott. Det har sommaren 
1999 formen av ett 20 m långt dike i öst–västlig riktning med en bredd varierande mellan 2 och 5 m. Brottet 
är helt vattenfyllt men av väggarna framgår att bergarten är en ljus pegmatit vari finns stora rena partier av 
en ljust rosa fältspat. Övriga mineral är kvarts, ljus och mörk glimmer. Enligt uppgift bearbetades fyndighe-
ten åren 1902 och 1910–1918 på fältspat varvid produktionen blev 264 ton. Efter en viloperiod öppnades  
gruvan åter 1943 då brytningen var fokuserad på glimmer och för avsalu levererades 29 ton till ett värde 
av 58 176 kr. Pegmatiten uppträder i en gång som 10 m väster om brottet stjärtar ut. I brottet är frontväg-
gen mot öster 4 m som bredast, men ytterligare 10–15 m mot öster har den tunnat ut och försvunnit och 
ingenting syns av pegmatiten i den omgivande mörkgrå gnejsen.

(476) LILLA HÄRMANÖ 1 Kartblad 08A Lysekil 1i
Fältspat RN-koordinat 6458800/1240050

På västra sidan av Lilla Härmanö finns ett mindre fältspatbrott upptaget i en pegmatitgång, strykande i 
öst–väst med brant stupning mot norr. Det bearbetades under andra världskriget. Omgivande bergart är en 
grå gnejs med nord–sydlig strykning och medelbrant stupning mot öster. I brottet, som är upptaget i en  
3–4 m hög hällkant har pegmatiten en ansvällning på några meters bredd. Det totala uttaget beräknas 
till endast 20 m3 ur det i markytan 2 x 3 m stora brottet, som sommaren 2000 är vattenfyllt. Flera små 
brytningsförsök har gjorts i samma gång men inget har drivits till större djup. Pegmatiten består av en tät 
sammanväxning av kvarts och vit till svagt gulbrun fältspat i knytnävsstora bitar samt muskovit i mindre 
mängd. 
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(472) LILLA HÄRMANÖ 2 Kartblad 08A Lysekil 1i
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6458500/1240600

På södra delen av Lilla Härmanö finns ett stort stenbrott som enligt uppgift var i drift under andra världs-
kriget. Det är upptaget i en pegmatitgång med öst–västlig riktning som stupar 400 mot söder. Gången har 
i markytan haft en bredd av några meter men bredden förefaller öka med tilltagande djup i brottet. Brottet 
är 30 x 4 m stort och sommaren 2000 till stora delar vattenfyllt med som mest 3 m höga väggar ovanför 
vattenytan. Omgivande bergart är en grå gnejs med nord–sydlig strykning och 50° stupning mot öster. Peg-
matiten är uppbyggd av gulbrun fältspat och i mindre mängd vit dito, kvarts, muskovit och biotit. 

Enligt uppgift (Sundius 1952) skall fyndigheten under åren 1941–1944 lämnat bl.a. 33 ton glimmer 
värderat till 23 740 kr.

(478) HÖPALLEN  Kartblad 08A Lysekil 1i
Fältspat (glimmer) RN-koordinat 6458400/1240000

På stranden öster om fyren Hättan på Stora Härmanö finns en liten pegmatitskärpning. Den är upptagen 
i en i öst–väst orienterad pegmatitgång, som är 3-4 m bred och stupar 45–60° mot söder. Fältspaten är vit 
och svagt gulbrun och påträffas i som mest 30 x 40 cm stora partier. Oftast är emellertid pegmatiten en grov 
sammanväxning mellan fältspat och kvarts i dm-stora utskiljningar. Muskovit är ganska vanligt förekom-
mande i cm-tunna packar med 4–5 cm diameter. Försöksbrytningen skall ha genomförts under 1940-talets 
första hälft. Fyndighetens dåliga läge ur transportsynpunkt samt svårigheter att skräda fram ren fältspat  
resulterade i att den snart övergavs.

På Härmanö skall under åren 1941–1944 förutom fältspat även glimmer ha tillvaratagits.

(481) BACKEN 1 Kartblad 08B Vänersborg 1b
Fältspat  RN-koordinat 6457200/1256300

På norra sidan av den branta höjden ca 400 m sydöst om gården Backen finns ett fältspatbrott. Dess längsta 
sida är orienterad i riktning N30°V vilket är parallellt med strykningen i omgivande gnejs. Brottet är 12 m 
långt, 8 m brett och ca 4 m djupt samt ligger i norra delen av en pegmatitgång, som kan följas 20–30 m 
mot söder. Pegmatiten utgörs av en sammanblandning av knytnävsstora kvartsansamlingar i en svagt rosa 
fältspat. Vidare finns muskovit i upp till cm-tjocka packar. Av varphögen att döma har lossbrutet material 
krossats till knytnävsstor storlek varefter fältspaten urskiljts för avsalu. Utbytet torde dock inte ha varit alltför 
rikligt.

(482) BACKEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 1b
Pegmatit RN-koordinat 6457050/1255800

Ca 500 m sydsydväst om gården Backen är berggrunden på höjden en mörkgrå gnejs med ungefär nord-
västlig strykning och 60° stupning mot nordöst. På östra sluttningen innehåller gnejsen pegmatitådror och 
-gångar parallellt med gnejsens strykning. Ibland finns bredare ansvällningar och mer eller mindre rena 
kvartsådror. Den största som iakttogs var ca 2 m bred, men tunnar efter 10 m ut i en spets. På ett ställe finns 
en mindre skärpning, några m2 stor och 0,5 m djup. Brytningsarbetena har utförts för att tillvarata den ljust 
laxrosa fältspaten som i pegmatiten uppträder sammanblandad med kvarts och något muskovit. Inte mycket 
fältspat torde ha bortforslats.

(484) KYRKERÖD Kartblad 08B Vänersborg 1b
Kvarts RN-koordinat 6456650/1256250

Ungefär 650 m nordväst om Kyrkeröd finns nästan högst uppe på höjden ett kvartsbrott. Det har formen av 
en 13 m lång droppe i nordvästlig riktning. I dess norra del är brottet 8 m långt och 5–6 m brett och som 
mest 3 m djupt. I svansen mot sydöst är kvartsen inte mer än några meter bred och kan följas 5 m. I brot-
tet tycks kvartsen ha en mäktighet av 4 m och stupa ca 60° mot öster. Ytterligare kvarts finns kvar att bryta 
liksom möjligheten att omhänderta all kvarts i varphögarna. Omgivande gnejs uppträder i skarp kontakt 
med kvartsen när den smiter runt dess droppform. Ett prov från varphögarna analyserades och resultaten 
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visar bl.a. SiO2 99,5 %, Al2O3 <0,01 %, MgO 0,03 %, K2O 0,02 %, Fe2O3 0,37 %, TiO2 0,011 % och 
Cr2O3 0,06 %.

(486) STORA HÄRMANÖ Kartblad 08A Lysekil 1h
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6456220/1238750

Enligt uppgift skall fältspatbrottet, som finns på Stora Härmanö vid Stenviken, varit i drift under andra 
världskriget. Pegmatiten uppträder som en ca 20 m bred gång i nord–syd i en bandad gnejs med strykning/
stupning N–S/75° mot öster. I brytningsområdet finns flera små brott och skärpningar i vilka den gulvita 
fältspaten brutits. Av varphögarna att döma förefaller det som om även kvartsen tagits tillvara för avsalu. I 
övrigt innehåller pegmatiten muskovit fast i mindre mängd. 

(491) GUSTORP Kartblad 08B Vänersborg 1a
Fältspat RN-koordinat 6455450/1253700

Brottet några hundra meter söder om Gustorp är upptaget i en pegmatitgång med riktning N45°V. Bryt-
ningen har skett på en längd av 40 m till ett uppskattat djup av 7 m, men brottväggarna finns sommaren 
1999 endast blottade 4 m ovanför vattenytan. Bredden på brottet överstiger inte 4 m. Den totalt brutna 
volymen beräknas till ca 1000 m3. I pegmatiten, som är uppbyggd av ljusröd och vit fältspat, kvarts, finbla-
dig muskovit samt biotit i upp till dm-stora skikt, uppträder relativt stora, rena fältspatpartier. Antalet av 
dessa renare fältspatpartier har troligen inte varit alltför talrikt varför arbetena med att skräda fältspaten inte 
resulterat i några större volymer. Varphögarna runt brottet är omfattande. Omgivande bergart är en mörk 
gnejs med brantstående, ungefär öst–västlig strykning.

(492) SKÖRTORP Kartblad 08B Vänersborg 1a
Glimmer RN-koordinat 6455300/1254100

Ungefär 500 m väster om gården Gärdet finns ett glimmerbrott, tidigare benämnt Skörtorp (Sundius 1952) 
som var i produktion åren 1942–1943 för AB LM Ericsson. Brottet har formen av ett 20 m långt dike i öst– 
västlig riktning och bredden är 3 m. Brottet är delvis vattenfyllt men djupet uppskattas till max. 3 m. Glim-
mern uppträder i en pegmatitgång som stupar 85° mot söder. Gången omges av en mörk gnejs. Pegmatiten 
utgörs till övervägande del av ljus fältspat och kvarts i en homogen sammanblandning. Företrädesvis i anslut-
ning till kvartsen uppträder muskovit i upp till som mest några cm-tjocka packar. Diametern på dessa packar 
överstiger sällan 5 cm. I vissa delar av pegmatitgången uppträder relativt stora, rena partier av röd kalifält-
spat som accessoriskt kan innehålla biotit. I pegmatiten har vidare amazonsten iakttagits och enligt uppgift 
skall rikligt med cleavelandit ha påträffats. Den totala produktionen omfattade 4 ton glimmer värderat till  
8 000 kr.

(493) GÄRDET Kartblad 08B Vänersborg 1a
Fältspat (glimmer)  RN-koordinat 6455250/1254900

Öster om gården Gärdet, ca 500 m, finns ett stort fältspatbrott, som troligen bröts i början på 1940-talet. 
I äldre litteratur kallas brottet Långeby (Sundius 1952). Det är 60–70 m långt i N30°V, 3–5 m brett och 
nedskuret till ca 4 m djup. Pegmatiten är ljus och består av vit till svagt rosa fältspat, kvarts och relativt 
rikligt med muskovit som uppträder i en gång med en bredd, som varierar mellan 3–8 m. Gångens strykning 
varierar mellan nordvästlig och väst–östlig och stupningen mellan medel västlig till flack sydlig.  Muskoviten, 
som ställvis är litiumhaltig uppträder i tunna packar vars diameter i regel endast är några cm. Vidare påträf-
fas amazonsten, mörk kvarts och röd granat. Pegmatiten förefaller homogen i sin sammanblandning, dvs. 
inga större renare partier av vare sig fältspat, kvarts eller glimmer finns utskiljda vilket bör ha gett ett magert 
resultat. Så är också varphögarna mycket stora och omfångsrika. Enligt uppgift upptogs gruvan ursprungli-
gen av AB LM Ericsson på glimmer men inget utbyte finns redovisat. För 1947 uppger firma HJ. Andrén 
produktionen till 1 509 ton fältspat värderat till 45 270 kr.
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(494) BRO Kartblad 08A Lysekil 1i
Kvarts RN-koordinat 6455150/1244500

Ungefär 500 m söder om Bro finns i östra delen av den markerade dalgången nordnordöst om Hällviks-
strand ett ca 120 m långt och 20 m brett stenbrott. Det är utsträckt i nord–syd med den max. 20 m höga 
brottväggen mot öster. I sina djupare delar är brottet sommaren 1998 vattenfyllt. Den brutna bergarten är 
en vit till svagt rosatonad kvartsgång, som står brant och är genomsatt av brantstående sprickor i nordöstlig 
riktning. Delvis är kvartsen förorenad av rost, mest i norra delen av brottet. De renaste delarna skall ha varit 
i gångens mellersta och södra delar. Omgivande bergart är en grå gnejs, med brant stupning mot nordöst, 
som ibland innehåller vita, kvartsfyllda sprickor. Kvartsgångens västra kant är breccierad medan det utmed 
dess östra finns en väl definierad gräns mot omgivande gnejs. Totalt skall det ha brutits 91 772 ton kvarts i 
brottet under åren 1927–1941 värderat till 439 769 kr.
 
(495) SKANTORP  Kartblad 08B Vänersborg 0a
Fältspat RN-koordinat 6454900/1253450

Intill Hagån, ca 500 m öster om Skantorp finns på bergsidan ett mindre fältspatbrott. Fältspaten har brutits 
ur en ljus pegmatit, som dessutom innehåller kvarts, muskovit, biotit, cleavelandit och accessoriskt amazon-
sten. Fältspaten är ojämnt ihopväxt med kvartsen och inga rena, större partier kan ha påträffats. Muskoviten 
uppträder i upp till dm-tjocka packar som kan vara upp till en decimeter i diameter. Pegmatiten uppträder 
som en på bergsidan hängande skiva i nordvästlig riktning med 50° stupning mot sydväst. Tjockleken på 
skivan torde ha varit 4–5 m och den hänger på en grå gnejs med öst–västlig strykning och brant stupning 
mot norr. Skivan har brutits på en sträcka av ca 30 m, dvs. hela dess blottade längd. Utbytet torde dock varit 
magert.

(497) ANEFORS Kartblad 08B Vänersborg 0a
Fältspat RN-koordinat 6454650/1254350

Några hundratal meter norr om Anefors, norr om riksväg 178, finns uppe på höjden två stenbrott. Bägge är 
upptagna i nordvästlig riktning och ca 15 m långa. Det västra brottet är 6 m brett med 6 m höga väggar mot 
öster och 2 m höga mot väster. Det östra brottet är ett vindlande 4 m brett dike, som är 2 m djupt. Brotten 
är upptagna i pegmatitgångar med nordvästlig strykning och medelbrant stupning mot öster. Gångarna lig-
ger konkordant med omgivande gnejs strykning, som i anslutning till brotten innehåller partier av grönsten. 
Vid det västra brottet finns en ansvällning i pegmatitgången, som torde ha uppgått till 8 m mäktighet. Peg-
matiten består av stora, ljusröda kalifältspatindivider och en väl sammanväxt blandning av vit fältspat, kvarts 
samt småbladiga cm-tjocka packar av muskovit. Accessoriskt påträffas även biotit.

(501) MÄLLBY Kartblad 08B Vänersborg 0a
Glimmer RN-koordinat 6454100/1252900

Väster om Mällby finns ett ganska stort stenbrott. Det har formen av ett vinklat dike med skänklarna  
15 m resp. 25 m och brottväggarna mot söder resp. väster är mellan 2 och 4 m höga ovanför vattenytan. 
Den brutna bergarten är en väl sammanväxt pegmatit innehållande vit till svagt ljusröd fältspat, kvarts samt 
muskovit. Accessoriskt kan även litiumglimmer påträffas. Pegmatiten uppträder som en brantstående lins i 
nordvästlig riktning, vilken på sin västra sida har en rak, skarp kontakt mot omgivande grönsten. På linsens 
östra sida finns en oregelbunden ansvällning som kan bli så bred som 15 m. Grönstenen uppvisar ett möns-
ter av sprickor som är fyllda med kvarts. Enligt uppgift bröts 1944 6 ton glimmer värderat till 58 000 kr.

(502) LUNNESLÄTT Kartblad 08B Vänersborg 0a
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6454000/1252550

Några hundratal meter norr om Nyborg finns uppe på klipporna två vattensamlingar, som troligen utgör 
den fyndighet som tidigare benämnts Lunneslätt (Sundius 1952). Bägge är ungefär 7 m långa, 4–5 m breda 
och med okänt djup. Bergarten i hällarna är en gnejs innehållande pegmatit vilken uppträder i en zonerad 
gång med separerade rena kvarts- och fältspatpartier. Gången stupar brant mot söder med ren kvarts på 
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liggsidan och ljus fältspat samt lite biotit på hängsidan. Kvartsen kan bli upp till 2,5 m bred och följas 20 m 
mot öster. Därefter tunnar den ut och övergår i en pegmatitblandning. 

Brotten, som ligger i rad i öst–västlig riktning, skiljs åt av en några meter bred kvartsrygg. Brytningsar-
betena skall ha pågått 1910–1911 med en produktion av 163 ton fältspat och 174 ton kvarts. Ett prov av 
den rena kvartsen togs sommaren 1999 i gången öster om brytningsplatsen och analysresultaten visar; SiO2 
98,7 %; Al2O3 <0,01 %; CaO <0,01 %; MgO 0,03 %; Na2O <0,01 %; K2O 0,03 %; Fe2O3 0,01 %; MnO 
<0,01 %; TiO2 0,009 % och LoI 0,25 %.

(503) HAGA GRUVA Kartblad 08B Vänersborg 0a
Fältspat (kvarts, glimmer) RN-koordinat 6453900/1253200

Ungefär 500 m sydsydväst om gården Mällby finns ett ca 40 m långt fältspatbrottt i öst–västlig riktning 
vilket i äldre litteratur kallas Haga gruva (Sundius 1952). Det är upptaget i en pegmatitgång, som är  
3–4 m bred i öster, avsmalnande mot väster och med ca 75° stupning mot söder. Brottväggen mot söder 
är som mest 6 m hög ovanför vattenytan och området norr om brottet är täckt av omfattande varphögar.  
Omgivande bergart är en grå gnejs med ungefär öst–västlig strykning. Pegmatiten består av en blandning av 
röd mikroklinpertit, kvarts, plagioklas och finbladig muskovit. Rikligt med vit cleavelandit lär ha uppträtt 
i ett åder- eller breccienät, vidare har amazonsten och svagt rödaktig litiumglimmer iakttagits. Inga större 
renare partier av vare sig fältspat eller kvarts kunde iakttagas vid fältbesöket sommaren 1999. 

Gruvan bröts 1929 på 10 ton prima, 110 sekunda och 105 ton fältspat av annan kvalitet värderat till 
2 400 kr samt 50 ton kvarts à 550 kr. Efter att legat öde en längre tid öppnades gruvan ånyo 1942, då 
brytningsarbetena resulterade i 17 ton glimmer värderat till 33 286 kr. Året därpå bröt AB LM Ericsson  
5 ton glimmer med saluvärde 10 000 kr.

(506) TVETEHÖGEN Kartblad 08B Vänersborg 0a
Glimmer RN-koordinat 6452950/1251050

Ungefär 500 m öster om Tvetehögen finns ett glimmerbrott, i äldre litteratur (Sundius 1952) benämnt 
Holm, upptaget i en pegmatitskiva som stryker i västnordväst och stupar 65° mot sydsydväst. Brottet har 
svag kilform, är 6 m brett längst i öster och inte mer än 1,5 m brett 40 m längre mot väster. Brottet är 
till stor del vattenfyllt och i dess östligaste del enligt uppgift mer än 10 m djupt. Dessutom skall det på bot-
ten i denna del av brottet finnas en ort driven något 10-tal meter mot sydsydväst. Glimmern uppträder i 
en ljus till vit fältspat-kvartsblandning i flera cm-tjocka och dm-långa packar. Pegmatiten innehåller ställvis 
rikligt med cleavelandit och som sällsynthet något flusspat tillsammans med cleavelanditen samt blågrön 
kalifältspat. Fyndigheten bröts i två kampanjer under 1940-talets första hälft, senast 1945. Enligt uppgift 
var 15–20 arbetare anställda vid full drift. För 1944 redovisas en produktion av 0,35 ton glimmer med ett 
saluvärde av 346 kr medan produktionen året efter var 23 ton värderat till 44 000 kr.

(513) VÄSTERLANDA Kartblad 07B Göteborg 9g
Glimmer (fältspat) RN-koordinat 6448500/1282200

Brottet på höjden 2 km nordnordväst om Västerlanda kyrka, vilket i äldre litteratur (Sundius 1952) kallas 
Berghem, är ca 60 x 15 m stort och anlagt i en pegmatitgång med nordöstlig strykning och medelflack stup-
ning mot nordväst. Brottet är sommaren 2000 delvis vattenfyllt med som mest 15 m höga väggar ovanför 
vattenytan. Gången, som är 14–18 m bred, har en svag, zonal uppbyggnad med grov fältspat i mitten, vilken 
omges av en pegmatit bestående av  muskovit, kvarts och ljus till lätt röd fältspat. Omgivande bergart är 
ortognejs med nord–sydlig strykning och brant stupning mot väster. Pegmatiten var i hela sin längd glim-
merförande, rikligast utmed liggväggen och i gränszonerna mot gnejsen. Enligt muntlig uppgift var den 
maximala diametern på glimmerpackarna 35–40 cm och ca 10 cm tjocka. Mestadels hade packarna dock en 
diameter av 25 cm. Brytning pågick åren 1941–1944 och totalt uttogs 215 ton glimmer. Ur varphögarna 
handskräddes 1956 144 ton fältspat, som exporterades till Tyskland. 

Omkring 100–150 m väster om glimmerbrottet vid Berghem finns ytterligare ett brott, 30 x 7 m stort, 
som har en utsträckning i N35°Ö. En rosafärgad kalifältspat förefaller att vara det dominerande mineralet. 
Brytningen tycks ha varit inriktad på såväl kvarts som fältspat. Omgivande bergart är även här en basisk 
gnejs med nordöstlig strykning och brant stupning mot nordväst.
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(511) SÄCKEBÄCK Kartblad 07B Göteborg 9b
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6448660/1259085

I sydvästra delen av Säckebäck finns ett gammalt brott, som numera är helt återfyllt med sprängsten. Enligt 
uppgift (Sundius 1952) bröts här 1910 176 ton fältspat och 131 ton kvarts.

(515) BORGEN Kartblad 07B Göteborg 9g
Glimmer RN-koordinat 6448100/1282200

I södra änden av den lilla höjdryggen finns en liten skärpning. Den är 6 m lång i nord–sydlig riktning,  
1 m bred och upptagen i en framstickande hällkant. Bergarten är en vit pegmatit vars huvudmineral kvarts, 
vit fältspat och muskovit är väl sammanväxta. Omgivande bergart är en mörkgrå ortognejs med nordöstlig 
strykning. Brytningen förefaller ha varit koncentrerad till pegmatitens muskovitrikare delar men det spar-
samma utbytet har inte motiverat några större arbetsinsatser.

(516) LILLA ASKERÖN Kartblad 07B Göteborg 9b
Kvarts RN-koordiant 6447840/1259740

Brottet ligger i en pegmatitgång, som till 90 % består av kvarts. Här bröts kvarts för export till Tyskland i 
slutet av 1800-talet enligt lokalbefolkningen. Brottet ligger bara ett 50-tal meter från stranden och materialet 
lastades direkt på båt. Brottet är ca 14 x 6 m stort, vattenfyllt och inhägnat.

(520) IGLASJÖN Kartblad 07B Göteborg 9i
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6446500/1293450

Sydväst om Iglasjön finns uppe på den lilla höjden Balltorps fältspatbrott som är vattenfyllt och drygt 15 m 
långt i N70°Ö. Bredden är störst i brottets västra del, ca 12 m med 3–4 m höga väggar mot söder. Bergarten i 
kullen är en mörkgrön gabbro, som ställvis har omvandlats till metagabbro. Brottet är upptaget i en zonerad 
pegmatitlins, som stupar ca 70° mot söder, där centrumkvartsen har haft en bredd av 7–8 m. Kvartsen om-
gavs av en bård bestående av vit och köttröd kalifältspat vilken förefaller varit tunnast på brottets norrsida. 
På sydsidan däremot påträffas en bred ansvällning av framförallt röd kalifältspat, vilken bör ha varit attraktiv 
ur brytningssynpunkt. Den brant stupande pegmatitlinsen tunnar snabbt ut och mot sydväst kan den följas 
uppe på hällen ett knappt 10-tal meter. Den blir kvartsrikare mot nordöst där den kan  följas lika långt men 
linsen är här 6–7 m bred. 

Gruvan har brutits i flera omgångar med början omkring 1912 och senast 1952. Under 1940-talet var 
gruvans fältspat den mest attraktiva råvaran. Tillgänglig produktionsstatistik är ofullständig och noteringar 
finns endast från 1914 då gruvan lämnade 200 ton fältspat och 1 000 ton kvarts. Sveriges Geologiska AB 
undersökte fyndigheten 1990 och konstaterade därvid att fyndigheten torde innehålla 1 205 ton kvarts ner 
till 4 m djup i pegmatitens östra ände (Fors & Håkansson 1990). Innehållet av föroreningar är i genom-
snitt 78,0 ppm i 10 analyserade prover. Slutsatsen av undersökningen är att fyndigheten innehåller en liten 
mängd högren kvarts som finns kvar att ta ut.

Ett kvartsprov som togs sommaren 2000 analyserades och resultaten visar bl.a. SiO2 99,4 %, Al2O3 <0,01 
%, MgO 0,03 %, K2O 0,03 %, Fe2O3 0,37%, TiO2 0,011 % och Cr2O3 0,05 %. Vid samma tillfälle togs 
även ett knackprov av fältspaten och analysresultaten visar SiO2 65,1 %, Al2O3 18,5 %, CaO 0,06 %, MgO 
0,02 %, Na2O 1,55 %, K2O 13,5 %, Fe2O3 0,18 %, MnO <0,01 %, TiO2 0,01 %, P2O5 <0,01 % och Cr2O3 
0,02 %.

(531) ÄNGEVIKEN Kartblad 07(A)B Göteborg 8j
Pegmatit RN-koordinat 6442250/1246100

På Koön är bergarten en grå gnejs innehållande basiska amfibolitrika partier liksom ljusa mer eller mindre 
kvartsrika pegmatitkroppar. På öns sydöstra sida finns alldeles i strandkanten ett mindre brott i en dylik 
pegmatit. Brottet är ca 10 x 4 m stort och den flackt stupande pegmatitskivan är ca 1 m mäktig. Förutom 
kvarts och vit till svagt gulaktig fältspat finns även något muskovit. I anslutning till brottet finns varphögar 
med utskrädd fältspat och kvarts. 
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(541) BLEKET Kartblad 07(A)B Göteborg 6j
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6433340/1249250

På Tjörns sydspets finns norr om Bleket det stenbrott som  i äldre litteratur kallas Aröd (Sundius 1952). 
Pegmatiten består av en grov sammanväxning av kvarts, fältspat och muskovit. Brottet är upptaget i en 
15–20 m bred pegmatitgång som mot nordväst delar upp sig i två gångar. Dagbrottet, som är vattenfyllt, är 
25 x 20 m stort och enligt uppgift skall härifrån en ort ha drivits in i den sydligare pegmatitgången i syfte att 
utvinna glimmer. Sydväst om dagbrottet finns ytterligare ett 5 x 5 m stort, vattenfyllt brott.

Under åren 1912–1914 lämnade gruvan 759 ton prima och 392 ton sekunda fältspat med ett samman-
lagt värde av 13 799 kr samt 1 726 ton kvarts värderat till 4 168 kr.

(546) RISHED Kartblad 07B Göteborg 5g
Fältspat RN-koordinat 6428200/1281360

En pegmatitgång med strykning N75°Ö och brant till medelbrant stupning mot söder genomsätter, ca  
300 m sydväst om Rished, en svagt förskiffrad grönsten. Pegmatiten, som förefaller vara zonerad och  
ca 8 m bred, är grovkornig. Ett brott som är 15 x 6 m stort är upptaget i denna med endast några meter 
av brottväggarna synliga ovanför vattenytan. Brytningen har mot öster avstannat mot ett 5 m brett och 2 m 
högt kvartsparti. Kvartsen omges på liggsidan huvudsakligen av röd kalifältspat medan på hängsidan gulvit 
fältspat dominerar. Lite biotit iakttogs i varphögarna. 

Ungefär 100 m öster om ovanstående fyndighet finns ett vattenfyllt, helt utbrutet 50 x 3 x 4 m stort 
brott. Ytterligare 150 m söder om detta finns ännu ett torrlagt brott även det helt utbrutet och 35 x 4 x  
4 m stort. 

Det utbrutna materialet har troligen inte enbart varit fältspat men produktionsstatistik avseende kvarts 
saknas. Av tillgänglig statistik framgår att under åren 1900–1901 uttogs 557 ton prima och 801 ton sekunda 
fältspat värderat till 16 476 kr.

(547) NOL Kartblad 07B Göteborg 5f
Fältspat RN-koordinat 6427200/1278200

Enligt uppgift skall det äldsta brottet för fältspatbrytning i västra Sverige ha funnits i Nol. Vid förfrågning 
efter brottets läge framkom det att brottet numera troligen är igenfyllt och området bebyggt med villor. Bryt-
ningen skall ha pågått i slutet på 1860-talet men redan 1870 låg gruvan öde. Fyndigheten blev känd p.g.a. 
att mineralet euxenit och den s.k. noliten, senare identifierad som samarskit först påträffades här. Gruvan 
skall ha legat ca 500 m söder om järnvägsstationen i närheten av dåvarande gästgivaregården. Koordinaten 
ovan är ingen exakt angivelse!

(549) USPASTORP Kartblad 07B Göteborg 5g
Fältspat RN-koordinat 6426690/1281280

I en svagt skiffrig grönsten finns en pegmatitgång, som stryker i N60°Ö och stupar brant mot nordväst. 
Gången ligger på sydsidan av en bergkulle och försvinner under markytan mot sydväst och nordöst. I gång-
ens sydvästra ände är pegmatiten blandad med grönsten som i  några decimetertjocka amfibolitbankar finns 
på liggsidan under pegmatiten. Gången är 50 x 10 m och består i sin centrala del av tämligen ren kvarts 
omgiven av ljusröd–vit fältspat, samt biotit. Brottet är upptaget i pegmatitgångens sydvästra ände och har en 
yta av 12 x 10 m. Intaget är från sydöst och gavlarna är 5–6 m höga. Produktionen har troligen varit inriktad 
på fältspat eftersom centralkroppen av kvarts återstår.

(550) GALLÅS Kartblad 07B Göteborg 5f
Pegmatit RN-koordinat 6425930/1278840

I en grå, basisk gnejs finns en pegmatitgång ca 650 m norr om kartans triangelpunkt 106.3. Den är orien-
terad i N75°V, 150 m lång och 5–10 m bred. Gången stupar brant mot söder. Pegmatiten består av en 
centralkropp av kvarts, som omges av ljusröd och vit fältspat. Biotit finns ställvis rikligt. På flera ställen 
har provbrytningar gjorts i gången. Det största brottet är ca 15–20 m långt och finns i västra änden. Brott-
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väggarna är 2–7 m höga och branta och brytningen avslutades österut mot kvarts. Enligt uppgift pågick 
brytning i början på 1960-talet och anordningarna vid gruvan var ganska omfattande med rälsbana och 
utlastningsficka. Ytterligare ca 30 m västerut i branten anstår pegmatit. Av övriga provbrytningar i pegma-
titgången syns nu endast mindre vattenfyllda hålor.

(552) NÖDINGE Kartblad 07B Göteborg 4f
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6424150/1278090

Fyndigheten är belägen 400 m sydsydöst om Nödinge kyrka på nordvästsidan av en höjd. Brottet har en 
utsträckning i N55°V, går ca 12 m in i berget och är 4–5 m brett. Väggen längst in är ca 7 m hög. Brytningen 
har här avstannat mot en centralkropp av tämligen ren kvarts, som omges av gulvit fältspat. Kvartsen och 
fältspaten ligger som en skiva stupande ca 30° mot sydväst. På kvartsens ovansida finns en ca 1 m tjock 
zon med gulvit fältspat, därpå följer en basisk gnejs, med samma orientering som pegmatitgången. Under 
kvartsen syns en blandning av kvarts och fältspat med kristallstorlekar på 4–5 cm. År 1935 och 1937 uttogs 
149 ton fältspat och 410 ton kvarts. I dessa siffror är även inräknat produktionen vid Bönabo.

(554) BÖNABO Kartblad 07B Göteborg 4f
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6422400/1279450

Nordväst om gården Bönabo finns två pegmatitgångar, en som är 5–6 m bred och en sydväst om denna som 
är 4–8 m bred. Bägge gångarna har innehållit centralkroppar av kvarts omgivna av grov, i regel skriftgranitisk 
fältspat, samt lite biotit.

I den nordöstliga pegmatitgången finns ett  5 x 2 m stort brott upptaget i östra kanten av Gåsemossen. 
Gången, som till stor del utgörs av kvarts är brantstående och stryker i N75° V. Kvartsen innehåller gulvit 
fältspat i små mängder. 

Cirka 80 m sydväst om ovannämnda brott finns ett större, 21 m långt brott med varierande bredd mellan 
3 m och upp till som mest 7 m på mitten. Väggarna är max. 5 m höga och branta. Brottet är upptaget på 
fältspat i en öst–västligt orienterad pegmatitgång som omges av en biotitrik granit. Fältspaten är röd–gulvit 
till färgen och dominerar helt i den västra väggen. Accessoriskt innehåller fältspaten något biotit och i brot-
tets östra gavel förekommer en kropp av kvarts mot vilken brytningen har avstannat. 

Enligt uppgift pågick brytningen 1935 och 1937 och tillsammans med produktionen vid Nödinge-
gruvan uttogs 37 ton sekunda och 112 ton andra kvalitet fältspat till ett värde av 1 000 kr och 410 ton kvarts 
värderat till 2 420 kr.

(561) SKÅRDAL Kartblad 07B Göteborg 4f
Kvarts RN-koordinat 6420270/1275750

Förekomsten är belägen ca 500 m västsydväst om en liten sjö och utgörs av en brantstående pegmatitgång 
med strykning N35°Ö. Sidostenen är en grönsten, som ställvis är förskiffrad. Området är nästan helt över-
växt, men på vissa ställen syntes m2-stora ytor av pegmatiten. Gången är 35–40 m lång och max. 15 m 
bred. Pegmatiten, som består av kvarts, ljusgulvit fältspat och biotit, innehåller en 3,5 m bred kvartskärna. 
Brytningsförsök har gjorts på ett flertal ställen. Det största är 8 x 20 m stort och ca 1 m djupt. Omkring 
25–30 m från den gamla skärpningen övergår pegmatiten till en rödlätt, medelkornig granit.

(582) BJURSLÄTT Kartblad 07B Göteborg 1d
Pegmatit RN-koordinat 6407580/1269280

Fyndigheten ligger i en 40 m lång och 5 m bred, linsformad amazonstensförande pegmatit. Den är oriente-
rad i västnordväst–ostsydost och klipper en gråröd, gnejsig granit (RA-granit). Brottet är ca 4 x 8–10 m och 
bedöms ha varit någon eller några meter djupt. Numera är brottet till stora delar igenfyllt och överväxt.
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(594) SKÄLVARÅS Kartblad 07C Borås 0i
Kvarts RN-koordinat 6401730/1341240

Öster om Skälvarås finns i hagen ett delvis återfyllt och igenväxt kvartsbrott i en zonerad, grovkornig peg-
matit. Brottet är 10 x 4 m stort och ca 1 m djupt. Gången stryker i nord–sydlig riktning och innehåller 
en centralkropp av gråvit kvarts omgiven av orange kalifältspat och därutanför blandat kvarts, fältspat och 
glimmer. Kvartsen kan i häll följas ca 6 m mot söder där den gränsar mot en 1 m bred pegmatit som i sin tur 
gränsar mot omgivande rödaktiga gnejs, vars strykning/stupning är öst–väst/40°N. Kvartsen är i regel rost-
färgad eftersom den innehåller svavelkis och biotit. Resultat av en analys utförd av SGAB visar att kvartsen 
innehåller 6 372 ppm föroreningar.
 
(598) HÖGSBO Kartblad 06B Kungsbacka 9d
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6399750/1269700

Vid Högsbo finns i och ovanför branten öster om industriområdet flera brott upptagna i två pegmatitgångar 
med strykning N70°V och ca 60° stupning mot söder (Sundius 1952). Den mindre gången som är ca 6 m 
bred hade 1949 brutits i två mindre brott på krönet av berget. I den andra pegmatitgången, som är 12–15 m 
bred, finns det egentliga huvudbrottet, den s.k. Gavelgruvan. Denna utgjordes 1949 av en 18 m hög front 
som drivits ca 20 m in i branten. Pegmatiten i bägge gångarna är sammansatt av kvarts, blekröd mikroklin, 
obetydligt plagioklas samt något muskovit. Blandningen är speciellt i den bredare gången grov och möjlig-
gör skrädning. Plagioklas och glimmer finns anrikade utmed pegmatitens kantzon, i den mindre gången på 
en bredd av 2–4 dm, i den större med en bredd av 1–1,5 m. I mindre mängd har även violett och grönaktig 
flusspat, beryll, columbit och brunsvart monazit påträffats.

Brytningen vid Högsbo började 1945 och pågick till 1949. Produktionsstatistik tom. 1948 anger 967 
ton prima, 2 441 ton sekunda och 701 ton lägre kvalitet fältspat tillsammans värderat till 154 380 kr. Under 
samma period tillvaratogs 1 208 ton kvarts med ett saluvärde av 17 390 kr. Enligt uppgift skall brytningen 
ha återupptagits under 1950-talet.

(615) BJÖRSTORP Kartblad 06C Kinna 4f
Fältspat RN-koordinat 6374450/1328500

Vid denna lokal finns det två brott, ett nordligt ca 10 x 8 m stort och ett sydligt ca 25 x 10 m. Maximalt 
är brotten 10 m djupa och upptagna i en pegmatitgång med nordnordöst–sydsydvästlig riktning och flack 
stupning mot västnordväst. Gången som är 10–12 m bred är zonerad med grövre fältspat i mitten vilken 
omges av en grovkristallin blandning av kvarts och fältspat. I denna blandning uppträder kvartsen i meter-
stora partier eller körtlar medan kalifältspaten har en storlek av ca 0,5 m i diameter. I södra brottets västra 
kant finns kvartsen i metertjocka körtlar, stupande flackt mot väster. Av övriga mineral iakttogs endast bio-
tit i några enstaka kontaktytor mellan kvarts och fältspat. Omgivande bergart är en grå till ljusröd, svagt 
förskiffrad granit. Fyndigheten bröts första gången 1905 varefter den låg öde till åren 1910–1911. Den  
sammanlagda produktionen utgjorde 1 038 ton prima och 294 ton sekunda fältspat med ett saluvärde av  
17 058 kr.

(616) BOCKSBOLSJÖN Kartblad 06C Kinna 4f
Fältspat RN-koordinat 6374400/1327825

Intill Bocksbolsjön finns ett mindre brott som är utsträckt i öst–väst, ca 8 x 5 m stort och 2 m djupt. Brottet 
är mer eller mindre igenväxt och på väggarna syns nästan enbart kalifältspat. I östra kortväggen anstår ren 
kvarts, uppskattningsvis 3 m bred och synlig ytterligare 7–8 m åt öster. Kvartsen har troligen varit samlad i 
en centralkropp omgiven av fältspat. Intilliggande område är till stor del täckt av morän och mossa men här 
och var syns att sidostenen är röd, medelkornig granit.

SGAB analyserade 1989 centralkvartsen vilken befanns innehålla endast 143 ppm föroreningar.
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(617) KÄRRALUND Kartblad 06C Kinna 4e
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6372600/1321230

Ett vattenfyllt brott ligger omedelbart söder om avtagsvägen till torpet Kärralund. Det är ca 10 m långt 
i västlig riktning, 3–4 m brett och enligt uppgift ca 3 m djupt. Av varphögarna framgår att pegmatiten 
innehållit kvarts, fältspat, muskovit och biotit. Brytningen skall ha pågått samtidigt som vid Spjutås och 
Brattåsen, dvs. mellan åren 1955–1958.

(618) BRATTÅSEN Kartblad 06C Kinna 4e
Pegmatit RN-koordinat 6372420/1321280

Fyndigheten ligger i anslutning till vägen mellan gårdarna Strixbol och Brattåsen i nederkanten av höjden 
Brattåsen. Enligt uppgift skall fyndigheten ha brutits mellan åren 1955–1958 och brottet, som är vattenfyllt 
är upptaget i nordlig riktning, ca 10 m långt, 2–3 m brett med ett bedömt djup av 2–3 m. Av varphögarna 
framgår att pegmatiten varit uppbyggd av kvarts, fältspat och muskovit. Omgivande bergart är en grå gnejs.

(619) SPJUTÅS Kartblad 06C Kinna 4e
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6371550/1322780

En knapp km söder om gården Spjutås bearbetades ett fältspatbrott under åren 1955–1958. När arbetena 
avstannade var brottet ca 12 m långt i öst–västlig riktning, 3–4 m brett och ungefär lika djupt. Pegmatiten 
lär ha haft en centralkropp av kvarts, vilken omslutits av ljus fältspat innehållande muskovit. Enligt uppgift 
har bl.a. mineralen uraninit, euxenit, zirkon och uranofan påträffats.
 
(620) FAGERHULT Kartblad 06C Kinna 4e
Kvarts RN-koordinat 6370860/1323800

Nordöst om gården Fagerhult finns ett litet pegmatitbrott, som öppnades i slutet på 1940-talet. Pegmatiten 
lär ha varit uppbyggd av en liten centralkropp av kvarts som omgavs av en ljus mikroklinfältspat medan 
muskovit och biotit påträffades i kvarts-fältspatblandningen. Pechblände skall ha påträffats i kontaktytorna 
mellan kvarts och fältspat liksom de sekundära uranmineralen curit och uranofan. Brottet är numera beläget 
under vattenytan i en liten damm, men enligt uppgift skall man ha tillvaratagit och till Vargöns Bruk sålt  
130 ton kvarts.

(621) HOLSLJUNGA Kartblad 06C Kinna 4f
Kvarts RN-koordinat 6370430/1329340

I en grå till ljusröd, finkornig, svagt förskiffrad aplitliknande granit finns en liten kvartsfyndighet ca 300 
m norr om Ljungsjön, i äldre litteratur kallad Stommen (Sundius 1952). Brottet, som är vattenfyllt och 
igenväxt, är max. 10 x 15 m stort och ca 3 m djup. Det har en utsträckning i nord–syd. Brytning har skett 
på en centralkvarts, som omges av en grovkristallin blandning av röd kalifältspat och kvarts. Inga uppgifter 
om brytning och mängd finns.

SGAB analyserade kvartsen 1989 och resultaten visar att den innehåller 2 087 ppm föroreningar medan 
en precisionsanalys visar endast 44 ppm föroreningar.

(622) ULVÅS Kartblad 06C Kinna 3g
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6366180/1333200

Fyndigheten, som började brytas 1950, är belägen ca 300 m nordöst om gården Ulvås vid vägen mellan Hid 
och Holsljunga. Brottet är upptaget i och nedanför en bergbrant och är ca 8 m långt i nordlig riktning och ca 
6 m brett. Pegmatiten förefaller ha haft en centralkropp av kvarts som omgetts av fältspat delvis innehållande 
glimmermineralen muskovit och biotit. Omgivande bergart är en grå gnejs. Enligt uppgift skall förutom 
koppar- och svavelkis även bl.a. mineralen euxenit, samarskit, uraninit och uranofan ha påträffats.
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(623) NÄVSHULT  Kartblad 06D Gislaved 3b
Kvarts RN-koordinat 6365650/1357775

Förekomsten utgörs av en kvartsgång som 1947 bröts på 3 216 ton kvarts och driften var fortfarande igång 
1949. Det gamla brottet var i mitten på 1980-talet drygt 100 m långt, 10 m brett och 10 m djupt. Mot 
nordöst, ca 150 m, fanns ytterligare ett mindre kvartsbrott i samma gång som strök mot nordöst och stupade 
flackt mot nordväst. I såväl ligg- som hängväggen anstod svart, medelkornig amfibolit.

I slutet av 1980-talet undersöktes området mellan kvartsbrotten med stötborrning och  projektörens 
beräkningar antydde att fyndigheten innehöll ca 70 000 ton ren kvarts. Gångens största mäktighet uppskat-
tades till 18 m medan medelmäktigheten bedömdes till endast 10 m. Företaget Ultraren Kvarts AB jordav-
rymde vissa partier och bröt ca 250 ton i anslutning till det gamla kvartsbrottet. Utförda analyser på ca  
50 ton visade på en mycket ren kvarts där den sammanlagda föroreningsgraden var i storleksordningen  
150 ppm, huvudsakligen bestående av aluminiumföroreningar.

De första åren under 1990-talet genomförde därefter Ultraren Kvarts AB ett omfattande analysarbete 
men resultaten visade på problem med att erhålla en tillräckligt ren slutprodukt för de planerade mycket 
kvalificerade användningsområdena.

Sedan slutet av 1990-talet pågår i brottet kampanjvis ballastbrytning. Verksamheten är inriktad på att 
utvinna den svarta amfiboliten som bryts i en front som sommaren 2000 är 110 m bred i östnordöstlig 
riktning. Arbetena har pågått ca 80 m in i höjdryggen och fronten mot  sydöst är ca 20 m hög. I brottets 
kantvägg i nordöst syns den ljusa till svagt rosa pegmatit, huvudsakligen bestående av fältspat och kvarts, 
som tidigare varit föremål för brytningsarbeten avseende dess innehåll av kvarts. Pegmatiten ligger i form av 
en grund skål med 20° stupning mot nordväst. Den ljusa pegmatiten är 1–1,5 m mäktig och kvarts finns 
endast synlig i skålens mest basala delar. I sydvästra delen av brottet finns ingen pegmatit utan endast några 
m2-stora kvartsansvällningar.

(624) RUD 1 Kartblad 06C Kinna 2e
Pegmatit RN-koordinat 6364970/1323080

Det norra brottet i Rud vid Mjöasjön har öst–västlig utsträckning och är ca 10 m långt, 3 m brett och 
delvis vattenfyllt. Omgivande bergart är en grå, förskiffrad granit. På brottväggarna syns nästan enbart röd 
kalifältspat, men i botten förefaller det som om ren kvarts anstår i en mindre körtel. I övrigt påträffas endast 
något biotit.

(625) STACKEBOGRUVAN Kartblad 06C Kinna 2g
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6364860/1332820

Stackebogruvan, som är en av de större i Västra Götalands län, utgörs av ett kvarts- och fältspatbrott i öst–
västlig riktning med en totallängd av ca 75 m och en bredd av ca 20 m. På grund av vatten syns numera 
endast några meter av brottväggarna. Runt omkring en centralkropp av kvarts finns en zon med röd kalifält-
spat, som på södra väggen stupar 80° mot söder. I östra delen av brottet är pegmatitblandningen av kvarts 
och röd fältspat oregelbunden med slingrande kvartsådror. Ungefär mitt i brottet finns, i den norra brottväg-
gen, ett område med gulbrun och röd kalifältspat. Av andra mineral syntes endast lite biotit på en kant i 
östra delen av brottet. Enligt uppgift tömdes gruvan på vatten under senare delen av 1950-talet varefter 
euxenit och pechblände med hammare och mejsel knackades loss ur brottväggarna. I varphögarna skall även 
mineralen koppar- och svavelkis, zirkon, uranofan, kasolit, ilmenit och fluorapatit ha påträffats. Fyndigheten 
förefaller mer eller mindre helt utbruten. 

Under åren 1905–1906 lämnade gruvan 1 120 ton prima och 1 005 ton sekunda fältspat värderat till  
16 460 kr. Gruvan var ånyo i drift under åren 1943–1947 och produktionen blev då 2 671 ton prima och 
3 736 ton sekunda fältspat med ett saluvärde av 199 631 kr. Under samma period uttogs även 8 292 ton 
kvarts värderat till 79 388 kr.

SGAB tog 1989 ett samlingsprov av kvartsen och resultaten från en ICP-analys visar att kvartsen innehål-
ler 3 348 ppm föroreningar.
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(626) RUD 2 Kartblad 06C Kinna 2e
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6364840/1323100

En långsträckt pegmatit slår vid Mjöasjöns nordvästspets igenom en grå, medelkornig, basisk gnejs. I peg-
matiten har ett brott upptagits med som mest 25–30 m längd i öst–västlig riktning. Största bredd är 8 m, 
avsmalnande till endast några meters bredd i ändarna. Brottet är vattenfyllt men på norra kanten finns häll 
där bl.a. fältspat kan iakttagas. I de mycket små varphögarna återfinns huvudsakligen kvarts, som innehål-
ler biotit i decimeterlånga tunna flak. Mellan åren 1910–1912 uttogs 1 009 ton prima fältspat värderat till  
16 883 kr och 57 ton kvarts, för vilket saluvärdet var 171 kr.

(627) GRÄNE Kartblad 06C Kinna 2f
Kvarts (fältspat) RN-koordinat 6364770/1326240

I en brantstående pegmatitgång, ca 15 m bred med nordöstlig strykning och flack stupning mot nordväst, 
har brytning av kvarts och fältspat skett norr om L. Hallånger. Brottet är ca 20 x 15 m stort med 20 m höga 
väggar. I sydvästra änden av brottet anstår en centralkropp av kvarts, relativt högt upp på väggen. Denna 
omges bl.a. av en kvarts-fältspatblandning, som är mycket grovkornig. Enskilda kalifältspatindivider kan bli 
flera decimeter i diameter. Tjockleken av denna kvarts-fältspatblandning tilltar mot nordöst och innehåller 
accessoriskt biotit och granat. Centralkroppen av kvarts omges dessutom högt uppe på brottväggen mot 
sydväst av relativt ren röd fältspat som av vad man kan se på släppytorna stryker östnordöst–västsydväst 
och stupar 80° mot sydöst. Fyndigheten bröts åren 1904, 1924 och 1936 och lämnade 666 ton prima och  
25 ton sekunda fältspat med saluvärdet 9 960 kr samt 970 ton kvarts värderat till 4 850 kr. Enligt uppgift 
skall euxenit ha påträffats och enligt mineralstatistiken tillvaratogs 1925 100 kg. Av euxeniten tillverkades 
s.k. ”radiumdukar”, dvs. pulveriserad euxenit insytt i dukar avsedda att bota reumatism. 

En SGAB-analys från 1989 indikerar att kvartsen är ren och endast innehåller 843 ppm föroreningar.

(628) NYA STACKEBO Kartblad 06C Kinna 2g
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6364200/1332450

Fyndigheten är belägen på södra sluttningen av höjden Klevarna och den öppnades i slutet av 1950-talet. 
Brottet är ca 12 x 10 m stort och frontväggen mot norr är 7–8 m hög. Pegmatiten skall enligt uppgift ha 
bestått av en centralkropp av kvarts omgiven av ljus fältspat. Brytningen upphörde till följd av ekonomiska 
problem och fyndigheten lär enligt uppgift innehålla mer brytbar pegmatit. I accessoriska mängder har bl.a. 
euxenit, uraninit, fluorapatit och zirkon påträffats. Vidare finns uppgifter om att de sekundära uranminera-
len torbernit, autunit, uranofan samt kasolit iakttagits.

(629) BACKEN 3 Kartblad 06C Kinna 2e
Pegmatit RN-koordinat 6363740/1324700

Omkring 400 m nordnordöst om gården Backen finns ett brott som har utsträckning i öst–västlig riktning 
och en storlek av 20 x 8 x 4 m. Hällytorna i brottet är mer eller mindre helt moss- och lavbeklädda. Bergarten 
är en kvarts-fältspatblandning innehållande både vit och rosafärgad fältspat. Den omgivande bergarten är 
en grå ortognejs. Av varphögar syntes nästan ingenting, då materialet troligen har använts för byggande av 
tillfartsvägar.

(630) TOCKNARÅSKVARN Kartblad 06C Kinna 2e
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6362750/1323750

Vid Mjöasjöns sydöstra strand finns i en granit en större urskiljning av kvarts och fältspat. Här pågick 1910 
brytning av fältspat och kvarts i ett numera med trädgårdsavfall mer eller mindre igenfyllt brott. Brottet 
är trappstegsformat i öst–västlig riktning, ca 15 m långt och 4–5 m brett. De huvudsakliga arbetena har 
inriktats på uttag av röd kalifältspat. Kvarts finns i mindre mängd framförallt i södra, övre delen av brottet 
och förekommer mellan kalifältspat och omgivande, rostvittrade och förskiffrade granit. Kontakten mot 
graniten är ojämn och vid sjöstranden finns en kvarts-fältspatblandning, som når ca 5 m in under graniten. 
Totalt uttogs 220 ton fältspat och 11 ton kvarts.
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(631) KÄLLEBERG Kartblad 06C Kinna 2a
Fältspat RN-koordinat 6362580/1302620

I den grå gnejsen förekommer en mindre pegmatitgång, vilken som bredast är 5–6 m. Pegmatiten stryker 
N25°V och stupar 30° mot väster och består i sin centrala del av meterstora kvartskörtlar, som är omgivna 
av röd-vit fältspat. Dessutom finns relativt gott om glimmermineralen muskovit och biotit samt accessoriskt 
magnetit. Fyndigheten är ett numera delvis vattenfyllt brott 40 x 4 m stort och brant nedskuret till 2–7 m 
djup. Pegmatiten fortsätter söderut längre än brottet, parallellt med gnejsens strykning. Kvartsen är domine-
rande mineral i pegmatitens södra del medan brytningen tycks ha varit inriktad på fältspat, som förekommer 
rikligast i dess norra del.

(632) HÅS Kartblad 06C Kinna 2a
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6362180/1303000

Vid Hås finns en pegmatitgång i en basisk gnejs med strykning N80°Ö och brant stupning mot söder. I peg-
matitgången har brytning skett av en grovkristallin kvarts-fältspatblandning. Brottet har en längdutsträck-
ning i N80°Ö, är 40 m långt och 7–8 m brett. Fyndigheten är numera delvis vattenfylld och igenväxt. Kvarts 
och fältspat finns i meterstora körtlar. Öster om brottet fortsätter pegmatiten, men tycks smalna av och bli 
något oregelbunden. Smärre brytförsök har gjorts här och var. Accessoriska mineral som hittades i varphögen 
är muskovit, biotit, granat och klorit. Under åren 1906, 1913–14 bröts här 2 105 ton fältspat och 948 ton 
kvarts.

SGAB provtog 1989 kvartsen som befanns innehålla 2 204 ppm föroreningar.

(633) SKILLNABO Kartblad 06C Kinna 2g
Fältspat RN-koordinat 6361900/1331110

Väster om Lilla Hissjön finns ett pegmatitbrott i östra sidan av en höjd. Brottet är utsträckt i öst–västlig rikt-
ning, ca 10 x 20 m stort och frontväggen mot väster är ca 10 m hög. Pegmatiten omges av grå, medelkornig, 
ställvis svagt förskiffrad granit. På norra sidan av brottet är kontakten mot graniten brant, medan den på 
södra sidan stupar ca 60° mot söder. Ren kvarts bildar en centralkropp i västra väggens nedre del, ca 2,5 m 
hög och 8 m bred. Kvartsen är innesluten i röd fältspat, som är ca 8 m mäktig uppåt och 0,5–2 m mäktig på 
sidorna. Vid södra kanten bildar vissa kvartsytor mot granitkontakten skölytor innehållande biotit, muskovit 
och klorit. Vidare skall magnetit ha påträffats i upp till flera dm-stora kristaller eller klumpar samt även ortit. 
Fyndighetens djupare delar var i mitten på 1980-talet vattenfylla, men vissa partier av ren kvarts resp. fältspat 
kunde trots detta iakttagas. Under 1905 uttogs 336 ton prima och 48 ton sekunda fältspat värderat till  
4 800 kr. Därefter låg gruvan öde till omkring 1942 då Forshammars Bergverk AB återupptog brytningen. 
Tillgångarna sinade emellertid 1950 vilket fick till följd att all verksamhet upphörde samma år.

(634) LÖVÅSEN Kartblad 06C Kinna 2a
Pegmatit RN-koordinat 6361840/1304620

Cirka 900 m östnordöst om Björkelycka finns, i en gnejs med nordöst–sydvästlig strykning, en grovkristal-
lin pegmatitisk blandning av kvarts och fältspat. Pegmatiten har formen av en ca 100 m lång rygg och med 
en största bredd om ca 25 m längst i sydväst. I nordöst däremot är pegmatiten ej mer än 10–12 m bred. 
Kvartsen och fältspaten påträffas i knytnävsstora ansamlingar ofta tillsammans med biotit och ibland golf-
bollsstora magnetitklumpar. På pegmatitryggens sydöstsida har provbrytningar skett på flera platser.

SGAB provtog 1989 fältspaten och resultaten visar K2O 12,3 %, Na2O 2,5 % och Fe2O3 0,106 %.

(635) YTTERLIDA Kartblad 06C Kinna 2e
Fältspat (kvarts) RN-koordinat 6361660/1324150

Väster om Överlida, ca 400 m sydöst om Ljungåsa göl finns ett igenväxt pegmatitbrott, som har en yta av 
20 x 3–8 m. Brytning har skett i öst–västlig riktning där brottväggarna är 1–3,5 m höga. Den omgivande 
bergarten är en grå till svagt rödaktig gnejs som sticker fram lite här och var. Pegmatiten består av sam-
manblandad kvarts och röd och vit fältspat. Inga större renare partier kunde iakttagas. Möjligen är bergarten 
rikare på kvarts i brottets västra ände. Muskovit förekommer rikligt i sprickzoner medan magnetit påträf-
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fas, som körtlar och mindre ansamlingar i kontaktzonen mellan pegmatit och sidoberg. Enligt uppgift har 
mineralet thortveitit (Sc,Y-mineral) påträffats tillsammans med euxenit och zirkon. Pegmatiten bröts 1910 
då produktionen omfattade 65 ton fältspat och 50 ton kvarts.
 
(636) USSBO Kartblad 06C Kinna 2a
Pegmatit RN-koordinat 6360610/1303470

Söder om Ussbo finns en pegmatitgång, 45–50 m lång och 20 m bred på östsidan av en mindre höjd. Den 
stryker i nord–syd och är omgiven av grå gnejs med samma strykningsriktning. Pegmatiten består till över-
vägande del av en blandning av kvarts och röd kalifältspat. Biotit förekommer på ytorna mellan kvarts och 
fältspat. Accessoriskt finns cm-stora magnetitklumpar. I den östra kanten av höjden ligger ett litet brott,  
12 x 4 m stort med en utsträckning i nord–syd. Brytningen vid denna fyndighet har inte varit omfattande.

(637) DRAGÅSEN Kartblad 06C Kinna 1e
Kvarts RN-koordinat 6359850/1323900

Uppe på höjden Dragåsen finns ett inhägnat brott av vilket endast syns två vattenfyllda hål, ca 5 m i diame-
ter. Enligt muntliga uppgifter skall de vara 20–25 m djupa varför kvartsen bör ha stått som en vertikal kropp. 
Bergarten i intilliggande hällar är en bandad gnejs vars strykningsriktning förefaller vara sydsydväst–nord-
nordöstlig medan stupningen är brant.

4.2.13 Stenindustriella bergarter (block-, gat- och kantsten)

Med stenindustriella bergarter avses i föreliggande rapport sådana bergarter, som används för  tillverkning av 
gat-, kant-, mur-, beklädnads-, ornament- och monumentsten. Under denna rubrik sammanförs sålunda de 
inom länet påträffade och utnyttjade bergarterna amfibolit, diabas, gnejs, granit, kalksten, sandsten, skiffer 
och täljsten.

Av avgörande betydelse för användningen av bergarter utomhus är deras förmåga att motstå vittring och 
när det gäller gat- och kantsten även slitage och nötning. Idag sker ingen mer omfattande brytning inom lan-
det i syfte att producera gat- och kantsten. Den epoken inföll i Sverige framför allt i början av förra seklet och 
under 1930-talet. Gatsten började exporteras redan 1875. Produktionen var tidvis mycket omfattande, ca 
800 000 ton per år och under åren 1907–1939 exporterades 14,4 miljoner ton att jämföra med motsvarande 
export för kantsten, som var 1,3 miljoner ton. Idag genomförs gatubeläggning och kantsättning som bekant 
i stor utsträckning med modernare ersättningsprodukter som asfalt och betong. Inom Västra Götalands län 
och framför allt i Bohuslän har tidvis omfattande brytning genomförts med avsikt att producera gat- eller 
kantsten. 

Brytning av stenindustriella bergarter idag sker huvudsakligen genom uttag av stora råblock. Dessa ex-
porteras i stor utsträckning till Italien, Polen och Tyskland för sågning och polering varefter vidareexport sker 
till de stora avnämarländerna Tyskland, England, Japan och USA, där materialet  huvudsakligen används till 
fasadbeklädnad. Brytningen styrs till stora delar av modesvängningar och impulser, som skapas av utländska 
arkitekter och nybyggnationer i de stora stadskärnorna.

Naturstensbrytning för byggnadsändamål sker oftast genom skonsam sprängning, jetbränning eller såg-
ning med diamantsatt vajer. Kvalitetskraven på den brutna stenen är mycket stränga och bergarten i blocken 
måste vara helt homogen och får inte innehålla sprickor eller gångar av andra bergarter. Detta innebär att 
brytningen resulterar i stora mängder block vilka inte uppfyller ställda kvalitetskrav. Dessa s.k. ”skrotstenar” 
saknar oftast saluvärde och tippas i stora högar, vilka kan upplevas som störande. Skrotstensprocenten kan 
bli så hög som 80–90 % och vid brytningen av vissa eftertraktade kvaliteter kan man tolerera en skrotstens-
procent på 95 %. Marknadens kvalitetskrav, konjunkturkänslighet och trender resulterar därför ofta i att 
dagens stenbrytning upplevs som brutala och vårdslösa ingrepp i naturen. Då man på senare tid har börjat 
krossa skrotstenen till makadam och på så sätt till vissa delar kan finna avsättning för de stora skrotstensmas-
sorna minskar på sikt de synliga ingreppen något. Makadam är dock en billig produkt, som i regel inte tål 
några högre transportkostnader.
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4.2.13.1  Amfibolit, diabas, gnejs, granit, granodiorit och porfyr

Amfibolit är namnet på en mörkt färgad, medel- till grovkornig, omvandlad bergart huvudsakligen bestående 
av mineralen amfibol och plagioklas. Bergarten uppvisar ofta tydlig foliation i form av skiffrighet p.g.a. en 
parallellorientering av de prismatiska amfibolkristallerna och eventuellt förekommande tavelformade biotit-
kristaller.

Diabas är en mörk till svart eruptivbergart, som bildats genom kristallisation av en basaltisk magma. 
Huvudmineral är plagioklas och pyroxen. Andra mineral som kan förekomma i mindre mängd är olivin, ti-
tanförande magnetit, apatit och olika omvandlingsmineral, ibland även biotit. Fältspatkristallerna förekom-
mer ofta i form av långsträckta lister som är oregelbundet fördelade i bergarten. Härvid uppkommer ett 
karakteristiskt ”ofitiskt” mönster.

Gnejs är en omvandlad bergart, som kan ha ett såväl vulkaniskt som sedimentärt eller magmatiskt ur-
sprung och följaktligen ha stora variationer i utseende. Olika metamorfos- och deformationsgrad resulterar 
dessutom i ett stort antal strukturella former som t.ex. bandgnejs eller ådergnejs.

Granit är en magmatisk bergart vars huvudmineral är fältspat och kvarts. I växlande mängd finns biotit 
och muskovit samt accessoriska mineral som apatit, zirkon, ortit och titanit. Oftast är graniterna jämnkor-
niga eller porfyriska och i det senare fallet finns i bergarten större mineralkorn som ibland kallas ögon, vilka 
i regel utgörs av mikroklin. De inom stenindustrin ibland omtalade ”svartgraniterna” är i geologisk mening 
inga graniter utan diorit, syenit, diabas eller hyperit.

Granodiorit är en granitliknande bergart där plagioklas uppträder i något större mängd än kalifältspat.
Porfyr är en magmatisk gångbergart eller ytbergart som innehåller strökorn av kvarts och/eller fältspat i 

en finkornig grundmassa.  Porfyren har under lång tid använts som ornamentsten.

(12) RAMBERGET Kartblad 10A Svinesund 1j
Granit RN-koordinat 6557350/1246200

På Rambergets norra sluttning söder om Ödegården finns ett par blockstensbrott i en grå, medelkornig 
Bohusgranit. Brytningen har skett i framstickande hällkanter och brotten har flera brytningsfronter på olika 
höjder. Blocken tycks sällan haft en storlek överstigande 1/3 m3. 

(18) STORA BERGA  Kartblad 10 C Åmål 1e
Granit  RN-koordinat 6556570/1321970

På fastigheten Stora Berga 1:20 m.fl. bedriver Dalia Red AB blockstensbrytning i röd granit för användning 
till främst byggnadsinredningar. Merparten av produktionen levereras på export till Ostasien. Under år 1999 
utvanns knappt 2 000 ton blocksten ur brottet.

(20) SEGERSBYN Kartblad 10C Åmål 1e
Granit  RN-koordinat 6556400/1321350

Vid Segersbyn, 4 km norr om Åmål, utvinner Dalia Red AB granit som blocksten i liten skala. Graniten är 
medelkornig, gråröd till röd och används till byggnadsinredningar.

(21) VETTEBERGET Kartblad 10A Svinesund 1i
Granit RN-koordinat 6555350/1243000

Uppe på Vetteberget finns i ett 150 x 50 m stort område ett flertal små brytningsfronter. I regel har inte mer 
än något 10-tal m3 brutits i framstickande hällkanter. Bergarten är en grå, finkornig granit med huvudmi-
neralen kvarts, fältspat och biotit. Brytningen har inte varit speciellt omfattande och graniten har huggits till 
byggelement och storgatsten.

(22) VÄSTGÅRD Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6554200/1243500

I bergbranten väster om byn Västgård har brytning skett på en sträcka av 90 m och till en bredd av ca  
20 m. Brytningsfronten mot väster är som mest 12 m hög. Brytningen har skett med hjälp av jetbränning 
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och bergarten är en grå, medelkornig Bohusgranit. Naturliga sprickplan i graniten medför att blocken sällan 
är tjockare än 1 m.

(23) KLINGARBACKEN Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6554100/1244250

På berget Klingarbackens sydvästsida finns ett stort antal små brott, där man brutit i lämpliga, framstickande 
hällkanter. Det största brottet är 25 x 20 m stort, delvis vattenfyllt men bedöms inte ha ett djup överstigande 
4 m. Bergarten är en grå Bohusgranit, som sällan p.g.a. naturliga svallplan tagits ut i större tjocklekar än 1m. 
Enligt uppgift skall Fernströms AB drivit täkten några år på 1960-talet.

(24) MÄLLEGÅRDEN Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6554000/1243950

Vid Mällegården finns ett 70 x 40 m stort stenbrott där det sommaren 2000 inte pågick någon verksam-
het. Bohus Kooperativa AB räknar dock med att återuppta brytningen, som lades ner i mitten av 1990- 
talet. Brottet är 5–6 m djupt och nästan helt torrlagt. Bergarten, en grå, medelkorig granit, är mycket ho-
mogen och fri från sprickor och har brutits med hjälp av jetbränning.

(25) KASEBACKEN Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6554000/1245600

I byn Kasebacken finns ett oregelbundet format blockstensbrott med ett flertal m-höga brytningsfronter. 
Brytningen har skett i framstickande hällkanter och bergarten är en grå, medelkornig granit, som huggits till 
mur- och byggstenar för lokal användning.

(26) VÄSSBY Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6553800/1242650

Uppe på berget norr om Hästhagen finns inom ett 200 x 100 m stort område flera stora blockstensbrott. 
Bohus Kooperativa AB bröt tidigare den grå, medelkorniga graniten. Arbetena avslutades dock men har på 
senare år återupptagits av ett enmansföretag, som bl.a. tillverkar mur- och trappstenar.

(27) ÄLGSJÖN 1 Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6553600/1246280

Öster om Älgsjön finns utmed en liten skogsbilväg ett flertal små blockstensbrott. Brytningen har skett i 
mindre, framstickande hällar. Det största brottet bedöms uppta en yta av 15 x 10 m med en 2 m hög front-
vägg mot öster. Bergarten är den vanliga grå till svagt bruntonade, medelkorniga graniten, vars huvudmine-
ral är kvarts, fältspat och biotit. Brottet är sedan länge övergivet.

(28) GALEJERÖD Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6553550/1245100

På den flacka bergryggen norr om Galejeröd finns några små brytningsfronter i framstickande hällkanter. 
Bergarten är en grå medelkornig granit. Brytningen har inte i något brott omfattat mer än 10 m3 och grani-
ten har huggits till mindre byggnadsstenar.

(29) NEDGÅRD 1 Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6553500/1242450

Ungefär 700 m nordnordväst om Nedgård driver Bohus Kooperativa AB ett 200 x 100 m stort blockstens-
brott. Bergarten är en grå, medelkornig granit, som efter bearbetning exporteras i så stora block som möjligt. 
Produktionen omfattade 1999 ett par hundra ton.
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(30) NÄSINGE Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6553500/1243650

Intill vägen finns i Näsinge ett litet övergivet stenbrott. Det är 25 x 20 m stort och har en som högst 4 m 
hög brytningsfront mot sydöst. Bergarten är en grå, medelkornig granit. Frigjorda block har sällan haft en 
storlek överstigande 1 m3.

(31) ÖSSBY Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6553350/1244350

Vid Össby finns ett 100 m långt och 25 m brett stenbrott, som delvis är återfyllt och sommaren 2000 även 
delvis vattenfyllt. Frontväggen mot öster är 3–4 m hög ovanför vattenytan. Bergarten är en grå, medelkornig 
granit, som huggits till stora block.

(32) NEDGÅRD 2 Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6553100/1242250

Väster om Nedgård har brytning av blocksten skett på flera platser i bergbranten. Brytningen är sedan länge 
avslutad och bergarten är den i trakten vanliga grå, medelkorniga graniten. 

(33) TEGEN 1 Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6552950/1245750

Vid gården Tegen finns ett 20 x 10 m stort, sedan länge nedlagt brott, där svallytorna stupar 5–10° mot 
öster. På grund av dessa har uttagen blocktjocklek varit 1,2–1,5 m. Brytningsfronten mot öster är 4 m hög. 
Bergarten är en grå, medelkornig granit som bearbetats till byggnadssten.

(35) STENLIDEN Kartblad 10A Svinesund 0i
Granit RN-koordinat 6551750/1244250

Vid Stenliden finns intill vägen ett litet stenbrott i en flack häll. Bergarten är en grå, medelkornig granit 
vars naturliga sprickplan medför, att blockens tjocklek sällan överstiger 1 m. Blocken har använts vid lokala 
byggnationer.

(36) BJÖRNERÖD Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6551150/1248200

I anslutning till åkerkanten finns en blottlagd häll i vilken ett mindre blockstensbrott finns upptaget. Verk-
samheten är sedan länge avslutad och det totala uttaget av den grå, medelkorniga graniten torde inte över-
stiga 200 m3 fast mått. Graniten har huggits till mur- och byggnadssten för lokal användning.

(37) STRANDEN  Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6551050/1248900

I norra delen av Krokstrand finns ett stort gammalt, övergivet blockstensbrott. Det är 100 x 80 m stort med 
10 m hög frontvägg mot norr. Bergarten är en grå, medelkornig granit, som efter brytning huggits till mur- 
och byggnadssten.

(39) KROKSTJÄRN Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6550950/1248550

Norr om Krokstjärn, ca 500 m finns i bergbranten ett stort blockstensbrott där driften avslutades på 
1970-talet. Den totala längden på brytningsfronten bedöms till ca 150 m och den består av 2 pallar, där den 
övre har en 20–25 m hög front mot norr. Bergarten är den i trakten vanliga grå, medelkorniga graniten.
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(40) KROKSTRAND Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6550550/1248750

I bergbranten vid Krokstrand har den grå, medelkorniga graniten brutits inom ett stort område. Det finns 
ett antal små brytningsfronter, som är låga och oregelbundna. Graniten har huggits till byggnadssten för 
lokal användning.

(41) KROKENS GÅRD  Kartblad 10A Svinesund 0j
Granit RN-koordinat 6550100/1249450

Intill vägen finns här ett gammalt övergivet stenbrott där bergarten är en grå till svagt rödtonad, medelkornig 
granit. Brottet ligger i östsluttning med svallplanen stupande 30° mot öster. Brottet är 60 x 30 m stort och 
graniten är uttagen till ca 5 m djup.

(42) KASEBY Kartblad 09A Strömstad 9j
Granit RN-koordinat 6549920/1247650

Väster om Krokstjärnet finns ett gammalt, delvis igenfyllt blockstensbrott, som är 100 x 40 m stort. Front-
väggen, huvudsakligen mot söder är 3–4 m hög och bergarten är en grå, medelkornig granit, som huggits 
till mur- och byggnadssten. Sommaren 2000 har viss verksamhet återupptagits i begränsad omfattning i och 
med att skrotstenen krossas till vägbyggnadsmaterial.

(43) STENE 1 Kartblad 09A Strömstad 9h
Granit RN-koordinat 6549300/1237500

På höjdryggen norr om Stene har blockstensbrytning skett i ett stort antal små brytningsfronter. De flesta är 
endast ≤10 m långa och pallhöjden överstiger sällan någon meter. Bergarten är en grå, medelkornig granit, 
som förutom att den huggits till byggnadssten troligen även i viss omfattning huggits till storgatsten.

(44) STENE 2 Kartblad 09A Strömstad 9h
Granit RN-koordinat 6549250/1237700

Uppe på den östra bergryggen nordväst om Stene har blocksten brutits inom ett stort område. Det finns 
ingen enhetlig brytningsfront utan ett stort antal mindre, där lämpliga hällar varit blottade. På grund av 
naturliga sprickplan överstiger pallhöjden sällan 2 m, i regel är den <1 m hög. Bergarten är en grå, medel-
kornig, biotitförande gnejsig granit som troligen huggits till mindre byggnadsstenar.

(45) FLÅGHULTTJÄRNET 1 Kartblad 09A Strömstad 9j
Granit RN-koordinat 6549200/1247100

På bergryggen nordväst om Flåghulttjärnet finns en ca 200 m lång brytningsfront mot väster, som är  
≤3 m hög. Bergarten är en ljusgrå, medelkornig granit, som huggits till blocksten eller olika byggnadsstenar. 
Brytningsfronten är ojämn, men enskilda pallhöjder överstiger sällan 2 m p.g.a. naturliga sprickplan. Det 
totala uttaget är svårt att uppskatta p.g.a. det ostrukturerade brottet.

(47) NEDRE FÄRINGEN Kartblad 09A Strömstad 9h
Granit RN-koordinat 6548750/1238500

På det branta berget väster om sjön Nedre Färingen har blocksten brutits i ganska stor omfattning. Hela 
södra sidan av berget är sönderhackat i ett stort antal oregelbundna brytningsfronter. Bergarten är en ljus-
brun, medelkornig granit, vars huvudmineral är fältspat, kvarts och biotit. Brytningen har resulterat i stora 
högar med skrotsten efter det att graniten huggits till blocksten och olika byggnadsstenar.

(48) FLÅGHULT Kartblad 09A Strömstad 9j
Granit RN-koordinat 6548700/1249700

Knappt 2 km öster om Flåghult finns på det höga berget vid Idefjorden ett gammalt stenbrott. Det är 
drygt 100 m långt i ungefär öst–väst med 15–20 m höga brottväggar mot söder. Brytningen har pågått ca  
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40 m in i berget och bergarten är en ljus till vit, medelkornig granit med huvudmineralen kvarts, vit fältspat 
ibland i form av 5 mm långa och några millimeter breda lister samt biotit. Brottet är stort och skrotstens-
högarna imponerande. Graniten har huggits till blocksten och olika byggelement.

(49) POTTEN Kartblad 09A Strömstad 9h
Granit RN-koordinat 6548500/1235700

På den södra sidan av höjden öster om Potten finns en mer än 100 m lång brytningsfront. Den är oregelbun-
den och enskilda block har sällan en tjocklek överstigande 1 m p.g.a. i graniten förekommande sprickplan. 
Graniten är ljus till svagt röd, medelkornig, ställvis med grovkorniga fältspatindivider. Graniten har troligen 
till största delen huggits till byggnadssten.

(50) FLÅGHULTTJÄRNET 2 Kartblad 09A Strömstad 9j
Granit RN-koordinat 6548400/1246800

Väster om Flåghulttjärnet finns på sydsluttningen av berghöjden inom ett 200 x 100 m stort område många 
små skärpningar. De olika brytningsfronterna ligger spridda och brytningen har skett i lämpliga framstick-
ande hällkanter. Sällan har palltjockleken överstigit 0,5 m. Bergarten är en grå, medelkornig granit. Det 
förefaller som om den brutna graniten till övervägande del huggits till gatsten.

(102) FITORP Kartblad 09D Mariestad 7j
Amfibolit RN-koordinat 6538000/1399300

Väster om Fitorp, 50 m öster om riksväg 64, invid stigen upp mot triangelpunkten 99,1 har på båda sidor 
om denna i två mindre blockstensbrott utvunnits en mörkgrå, relativt grovkornig amfibolit/ultramafit för 
byggnads- och gravstensanvändning. Brotten är vardera ca 5 x 3 m och maximalt 2 m djupa. Bergarten 
består av mineralen pyroxen, olivin, amfibol och plagioklas samt i och omkring vissa glidplan talk. Acces-
soriskt förekommer också något magnetit. Blockstenen har använts endast lokalt i slutet av 1800- och början 
av 1900-talet. 

(180) HEDEBERG Kartblad 09A Strömstad 2j
Granit RN-koordinat 6511750/1246155

På nordvästra sluttningen av Hedeberget finns ett mindre stenbrott. Fronten mot öster är 20 m lång och  
5 m hög. Brytningen har genomförts ca 6 m in i hällen, varför det totala uttaget kan beräknas till ca 600 m3. 
Bergarten är en grå, medelkornig granit, homogen och ganska fri från sprickor (fig. 40). 

Fig. 40. Blockstensbrottet vid Hedeberga. Foto Nils-Gunnar Wik.
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(186) VASSÄNDEN Kartblad 09B Dals-Ed 1a
Granit RN-koordinat 6506450/1250450

Vid sjön Vassänden finns ett övergivet, ca 50 x 25 m stort stenbrott, som sommaren 1998 var helt vattenfyllt. 
Bergarten är en grå, medelkornig, jämnkornig granit, starkt uppsprucken i ca 1 m tjocka skivor som stupar 
österut. Dessa sprickplan har med all sannolikhet begränsat möjligheterna till lönsam brytning för firman 
K. Anderssons Stensliperi, som i mitten på 1990-talet bröt 150 m3.

(198) HAMBURGSUND Kartblad 09A Strömstad 0h
Granit RN-koordinat 6502350/1237250

På ömse sidor om vägen till Fjällbacka finns stenbrott med oregelbundna former. Brytningsområdet är 100 x 
60 m stort och brytningsfronterna är korta pallar av varierande längd och höjd. Bergarten är en gråröd granit 
ställvis med röda pegmatitådror. Graniten är uppsprucken vilket ibland begränsar uttagen blockstorlek till 
ca 1 m tjocklek. Graniten har huggits till blocksten och med största sannolikhet använts vid byggnationer 
i Hamburgsund.

(226) GISSLEGÄRDE Kartblad 08 A Lysekil 9i
Granit RN-koordinat 6498150/1244400

I höjden nordväst om Gislegärde finns ett stort, gammalt blockstensbrott med branta täktväggar. Skrotsten 
finns inom ett stort område och bergarten är en röd, medelkornig granit, relativt fri från sprickor, vilket 
medgivit uttag av stora block.

(237) BOTTNA Kartblad 08A Lysekil 9i
Granit RN-koordinat 6496150/1242450

På höjden norr om Sandliden, nordöst om Bottna finns två gamla blockstensbrott. Det norra, på ovan 
angivna koordinat, är 80 m långt i öst till väst och 20 m brett och med som mest 5 m höga brottväggar 
mot norr. Det södra brottet, beläget ca 150 m mot sydsydväst är 20 x 20 m stort med som mest 3 m höga 
frontväggar. Bergarten är en grå till svagt röd, medelkornig granit ställvis innehållande pegmatitgångar upp 
till några dm breda. Graniten är homogen och ganska sprickfri. 

(253) ÄVJA Kartblad 08A Lysekil 8j
Granit RN-koordinat 6493750/1245100

Norr om Fålbengsröd driver Bohusläns Kooperativa AB sitt s.k. Ävjabrott. Brottet har varit i drift sedan 
1965 och f.n. arbetar här ett 20-tal man. Brottet är 140 x 90 m stort och som djupast ca 15 m. Bergarten 
är en grå, medelkornig granit, som innehåller flacka mer eller mindre horisontella sprickplan med som mest 
3 m inbördes avstånd. Brytningen, som sker med hjälp av wiresågning, uppgick 1999 till ca 5 000 ton och 
erhållna block exporteras eller huggs och bearbetas till olika mur- och byggnadsstenar. 

(257) BOVALLSTRAND Kartblad 08A Lysekil 8h
Granit RN-koordinat 6492500/1238800

Centralt på höjden inne i Bovallstrand finns ett stort, delvis återfyllt blockstensbrott. Brytningsområdet 
upptar en yta av 150 m längd och som mest 100 m bredd. Bergarten är den i trakten vanliga röda Bohus-
graniten.

(266) SKARSTAD 1 Kartblad 08A Lysekil 8j
Granit RN-koordinat 6491750/1249400

Uppe på Skottfjället driver Hallinden Granit AB ett stort blockstensbrott. Det är upptaget på en sträcka av 
250 m och det finns ett flertal brytningsfronter huvudsakligen riktade mot öster. Bergarten är en svagt rödto-
nad, medelkornig granit, som kan innehålla cm-breda pegmatitgångar. Graniten är mycket sprickgenomsatt 
varför storleken på blocken blir begränsad. Den högsta pallhöjden är 3–3,5 m, men i regel endast 1–1,5 m 
hög till följd av flacka sprickplan. Under 1999 omfattade produktionen ca 2 500 ton färdig blocksten.
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(269) GISTAD Kartblad 08A Lysekil 8i
Granit RN-koordinat 6491600/1243900

Vid Gistad finns i bergbranten ett medelstort, numera övergivet blockstensbrott. Frontväggen mot öster är 
mer än 20 m hög och bergarten är en gråröd, medelkornig Bohusgranit, som huggits till gat- och kantsten.

(273) ÄNGEN Kartblad 08B Vänersborg 8j
Granit RN-koordinat 6491200/1296550

Vid gården Ängen några km öster om Frändefors finns ett mindre stenbrott. Det är upptaget i västra kanten 
av en flack, mindre höjd. Brottet har halvcirkelform och är 20 m i diameter med som mest 3 m höga väggar 
och djupet in i berghällen är ca 6 m. Bergarten är en röd, ögonförande, svagt gnejsig granit, som använts vid 
lokala byggnationer. Det totala uttaget torde inte överstiga 150 m3. 

(276) STRANDHAMN Kartblad 08A Lysekil 8h
Granit RN-koordinat 6490600/1237650

Öster om Strandhamn finns högt uppe på udden Valefjälls sydvästra sida ett stort, gammalt stenbrott. Bryt-
ningsområdet med skrotstenshögar täcker en yta av 200 x 200 m. Bergarten är en röd, grovkornig Bohus-
granit.

(278) VALLA Kartblad 08A Lysekil 8i
Granit RN-koordinat 6490400/1241550

Norr om Svalebacka finns ett blockstensbrott som drevs av Hallindens Granit AB. Sommaren 2000 arbe-
tade 3 man i brottet och volymen av sten för avsalu var 800–1000 m3/år. Bergarten är en grå, medelkornig 
Bohusgranit, som exporteras till Tyskland, Frankrike och Italien. Graniten innehåller rikligt med ”lökskals-
sprickor” vilket kan tyda på spänningar i bergkroppen. Blocken tas ut genom sprängning, jetbränning och 
wiresågning. På grund av sprickplanen går det inte att ta ut lika tjocka block som i traktens röda granit. 
Dessutom förorsakar sprickplanen ett högt vatteninnehåll vilket ger brytningsproblem under vintern.

(280) GATAN 2 Kartblad 08B Vänersborg 8h
Granit RN-koordinat 6490350/1285600

Ungefär 1 km sydöst om Tjärtakan finns uppe på höjden ett flertal små skärpningar. Samtliga är upptagna i 
framstickande hällkanter men ingen är mer än några m3 stor. Bergarten är en röd, medelkornig granit, som 
kan innehålla cm-stora fältspatögon medan den på andra ställen kan ha ett mer aplitiskt utseende.

(286) HALLINDEN Kartblad 08B Vänersborg 7a
Granit RN-koordinat 6488900/1250050

Hallindens granitbrott var i full drift sommaren 1998 med 5 man. Brytningen pågick i flera fronter och 
omfattade ca 1200 m3/år huvudsakligen för export. Bergarten är en röd Bohusgranit med mörka ”stick” 
innehållande pegmatitsliror. Ställvis är graniten starkt sprickig, vilket inte medger uttag av speciellt stora 
block, i regel mindre än 2 m3.

(288) RÖSEBO Kartblad 08B Vänersborg 7h
Gnejs RN-koordinat 6488550/1285800

I en liten bergknalle i Rösebo finns ett gammalt stenbrott. Det har halvcirkelform med ca 20 m diameter 
och är upptagen i en brant hällvägg med fronten mot väster. Frontväggen är 6–7 m hög och bergarten en 
gråröd gnejs med cm-stora kalifältspatögon. I gnejsen finns partier av en svagt rödbrun aplitisk granit. Den 
brutna gnejsen har använts som byggnadssten vid lokala byggnationer.
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(290) BRATTEBY  Kartblad 08A Lysekil 7h
Granit RN-koordinat 6487650/1238400

Ett 100 x 60 m stort, f.n. övergivet blockstensbrott, som brutits i ett antal olika höga pallar. Brottväggarna 
är som mest totalt 20 m höga och bergarten är en gråröd, medelkornig granit, som är genomdragen av både 
horisontella och brantstående sprickplan.

(292) FUTTEN Kartblad 08B Vänersborg 7h
Granit RN-koordinat 6486900/1288550

Alldeles norr om Futtenkanalen mellan sjöarna Östra och Stora Hästefjorden finns ett 15 m långt och  
10 m brett stenbrott med 2 m höga kanter. Bergarten är en röd, grovkornig granit med huvudmineralen 
kvarts, fältspat och hornblände. Den brutna stenen har kluvits i block och troligen använts till att bygga den 
intilliggande stenbron över Futtenkanalen.

(294) DISSINGETAKAN Kartblad 08B Vänersborg 7i
Granodiorit RN-koordinat 6486050/1293700

I en som mest 5 m hög och 20 m lång, brant bergvägg har sprängningsarbeten utförts. Bergarten, som är 
en mörk granodiorit, har en viss förskiffring vilket givit lämpliga sprickplan. Det lossprängda materialet har 
huggits till block och använts vid lokala byggnationer.

(296) DERNÄS Kartblad 08B Vänersborg 7h
Granit RN-koordinat 6485550/1288900

En knapp km norr om Dernäs finns uppe på höjden ett litet stenbrott. Det är upptaget i en framstickande 
hällkant där bergarten är en röd, grovkornig, sprickfattig granit. Den har brutits i ett 15 m långt och 6 m 
brett brott varefter stenen huggits till murstenar, grindstolpar med mera.

(297) BROBERG Kartblad 08A Lysekil 7j
Granit RN-koordinat 6485500/1248550

Här finns ett stort gammalt nedlagt blockstensbrott, som är upptaget i en svagt rödtonad, grå, medelkorig 
granit.

(299) BJÖRKEHAGEN Kartblad 08A Lysekil 7j
Granit RN-koordinat 6485150/1248650

På höjdryggens södra sida, ca 1 km sydöst om Broberg finns ett gammalt nedlagt blockstensbrott. I skogen 
finns ett antal några meter höga brytningsfronter ur vilka den rödaktiga till grå, medelkorniga graniten  
uttagits.

(300) NOTEKÄRR Kartblad 08A Lysekil 6j
Granit RN-koordinat 6484850/1248150

Ca 1 km öster om Brodalen driver Broberg Granit AB ett blockstensbrott. Det är ca 150 x 60 m stort med 
en upp till totalt 15 m hög frontvägg mot norr, uppdelad i ett flertal pallar. Bergarten är en grå, medelkornig 
granit, som är mycket homogen i sin sammansättning. Graniten bryts i upp till 4 m långa block och det 
mesta exporteras enligt uppgift till Polen.

(301) ST. HEDE Kartblad 08A Lysekil 6j
Granit RN-koordinat 6484750/1249200

I höjden vid St. Hede finns ett stort gammalt övergivet stenbrott, som är ca 100 m långt med en 10 m hög 
brytningsfront mot öster. Bergarten är den svagt grå, medelkorniga graniten, som är vanlig i trakten. En viss 
brytningsverksamhet tycks pågå om än i mycket begränsad omfattning.
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(302) VESE Kartblad 08A Lysekil 6j
Granit RN-koordinat 6484200/1245750

Sydväst om Vese finns i bergshöjden ett blockstensbrott med pågående täktverksamhet. Brottet är ostruk-
turerat och den rödaktiga, medelkoriga graniten ganska sprickgenomsatt. Verksamheten bedöms vara av  
ganska blygsam omfattning.

(303) RÅGÅRDSDAL Kartblad 08A Lysekil 6i
Granit RN-koordinat 6484100/1243750

På södra sidan av en bergshöjd norr om Rågårdsdal finns ett gammalt stenbrott i den gråröda Bohusgraniten. 
Täktväggarna mot norr är branta och 10 m höga. Skrotstenen finns samlad i flera upplag inom det tidigare 
täktområdet.

(304) IMMESTAD Kartblad 08A Lysekil 6j
Granit RN-koordinat 6484000/1247750

Väster om Immestad finns ett stort, numera delvis återfyllt, gammalt stenbrott. Det är ca 130 m långt och 
som mest 60 m brett. Den röda, medelkorniga Bohusgraniten har tagits ut i flera pallar där de högsta varit 
5 m. Naturliga, mot sydöst flackt stupande sprickplan medför att uttagna blockstenar sällan är tjockare än 
1,5 m. 

(305) TORSBO Kartblad 08B Vänersborg 6h
Granit RN-koordinat 6483450/1285200

I en liten berghöjd mellan Torsbo och Rotenässjön finns några små blockstensskärpningar. Brytningsarbe-
tena har varit av begränsad omfattning och mest bestått i att man utfört sprängningar i framstickande häll-
kanter. Bergarten är en röd, medelkornig gnejs, ställvis genomsatt av mindre pegmatitådror.

(306) ANNESLÄTT Kartblad 08A Lysekil 6h
Granit RN-koordinat 6483300/1239700

En knapp km öster om byn Anneslätt finns ett gammalt täktområde, där man tidigare producerat gat- och 
kantsten. Brytningen har skett i sydkanten av höjden där bergarten är en röd Bohusgranit.

(310) BRASTAD 1 Kartblad 08A Lysekil 6j
Granit RN-koordinat 6483050/1248700

I den lilla höjden nordöst om Brastad har den grå till svagt rödtonade graniten brutits i flera små oregel-
bundna fronter.

(311) SKINDELSRÖD Kartblad 08A Lysekil 6h
Granit RN-koordinat 6482900/1239100

På norrsidan av ett flackt bergområde vid Skindelsröd finns ett gammalt täktområde. Det upptar en yta av 
ca 200 x 100 m och bergarten är en röd Bohusgranit.

(313) BRASTAD 2 Kartblad 08A Lysekil 6j
Granit RN-koordinat 6481950/1248400

Firma Lander Granit AB driver ett blockstensbrott vid Brastad som är upptaget i en röd medelkornig, jämn-
kornig Bohusgranit. För närvarande finns möjligheter att ta ut mycket stora block ur ett sprickfritt hällparti 
och den uttagna volymen under 1999 var ca 4 000 ton.
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(314) ST. HÄSTEFJORDEN Kartblad 08B Vänersborg 6h
Gnejs RN-koordinat 6480850/1289650

Vid St. Hästefjordens sydöstligaste vik finns ett litet stenbrott i en mindre berghäll. Det har halvcirkelform 
med ca 20 m diameter och 2–4 m höga väggar ovanför den återfyllda brottbotten. Bergarten är en rödgrå 
gnejs, som med all sannolikhet huggits till mindre block och använts vid lokala byggnationer.

(315) LIDEN 4 Kartblad 08B Vänersborg 6i
Gnejs RN-koordinat 6480750/1294700

I en mindre häll norr om vägen finns ett litet halvcirkelformat blockstensbrott med en diameter av ca 10 m. 
Det totala uttaget torde inte överstiga 25 m3. Bergarten är en gnejs med nord–sydlig strykning och brant 
stupning. Gnejsen är gråröd och fint melerad av röda kalifältspatrika ådror, som lokalt innehåller svagt ut-
bildade ögon av fältspat.

(316) LIDEN 5 Kartblad 08B Vänersborg 6i
Gnejs RN-koordinat 6480600/1294650

Söder om och i anslutning till vägen mot Rösebo finns i Liden ett blockstensbrott. Det är ca 20 m långt 
i sydvästlig riktning och som mest 10 m brett. Delvis är brottet vattenfyllt men torde inte ha ett djupt 
överstigande några meter. Det totala uttaget bedöms vara ca 150 m3 och bergarten är en gråröd gnejs med 
nord–sydlig strykning och brant stupning. Gnejsen är relativt finkornig och genomdragen av tunna röda 
kalifältspatådror. Ställvis övergår gnejsen i en förskiffrad, aplitisk granit.

Tabell 10. Mindre blockstensbrott i Bohusgranit, Sotenäs kommun.

Lokal Kartblad RN-koordinat

Säm 1 08A 8i 6493000/1240600
Säm 2 08A 8i 6493000/1240900
St. Kö-ö 08A 8h 6492000/1237650
Gullviksberget 08A 8h 6492100/1237900
Klev 08A 8h 6490750/1239250
Holmeberget 08A 8h 6491250/1237400
Ulebergshamn 08A 8h 6490150/1237600
Ellene 08A 7h 6489700/1238200
Knutsdal 08A 7h 6487900/1238700
Ödby ö 08A 7h 6487500/1235900
N. Stensjön 08A 6i 6484550/1242100
S. Stensjön 08A 6i 6483600/1241400
Rished 2 08A 6i 6484100/1240450
Germunderöd 08A 6i 6482980/1240450
Amhult östra 08A 6i 6482380/1240550
Amhult västra 08A 6i 6482300/1240400
Ö. Rörvik 08A 6h 6481500/1239550
Tullboden 08A 6h 6480000/1239800
Nedergård 08A 6h 6481600/1239000

(319) RIXÖ Kartblad 08A Lysekil 5j
Granit RN-koordinat 6479850/1245500

På Rixö finns ett mycket stort stenbrott vars brytningsfront mot norr är 500 m bred. Den svagt rödtonade 
graniten har brutits i flera pallar och f.n. drivs verksamheten av Bohus Vital AB.

(321) NOLBY                      Kartblad 08A Lysekil 5j
Granit RN-koordinat 6479700/1247750

Vid Nolby finns ett granitbrott, som sedan 1995 drivs av Fyrstads stenproduktion AB. Brottet låg tidigare 
öde sedan början av 1980-talet då verksamheten lades ner av Fernströms AB. Graniten är grå, medelkornig, 
jämnkornig och med en svag ton i rött. Brottet är 150 x 100 m stort med ca 20 m höga brottväggar. Graniten 
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är fri från sprickor och slag och uttaget är f.n. årligen ca 1 000 m3, som bearbetas till gravvårdar och används 
vid olika byggprojekt. Bergarten tillåter uttag av mycket stora block i längder upp mot 6 m.

(322) SLÄVIK                   Kartblad 08A Lysekil 5i
Granit RN-koordinat 6479650/1241350

På Nolängebergets norra sluttning finns ett av de större brotten i Lysekils kommun. Täktområdet är 400 x 
200 m stort och den brutna bergarten var den rödgrå, medelkorniga Bohusgraniten. Skrotstenshögarna är 
mycket stora och upp till 10 m höga.

Tabell 11. Mindre blockstensbrott i Bohusgranit, Lysekil kommun.

Lokal Kartblad Koordinat

S. Axtveten 08A 7j 6488250/1249500
Backa 08A 6j 6482550/1247400
Brastad 08A 6j 6482050/1247100
Tuntorp 08A 6j 6482000/1248080
Medbo 08A 6j 6481500/1245450
Flågberget 08A 6i 6484800/1244850
Svee 08A 6i 6480700/1242600
Ö. Fågelviken 08A 6i 6480900/1241800
V. Fågelviken 08A 6i 6480850/1241550
Kleva 08A 6i 6480150/1242050

(323) KRISTINELUND          Kartblad 08B Vänersborg 5i
Gnejs RN-koordinat 6479450/1293000

Nordväst om Kristinelund, ca 1 km, finns intill vägen mot N. Siviken ett gammalt blockstensbrott. Det 
är mycket litet och till stora delar återfyllt med skrot och övervuxet. Brytningen har skett i ett par fram-
stickande hällkanter där bergarten varierar. I den ena delen av brottet är det en svagt brunröd, aplitisk granit 
medan bergarten i den andra delen är en grå, biotitrik gnejs. Det totala uttaget torde inte överstiga 15 m3.

(326) MALMÖN Kartblad 08A Lysekil 5h
Granit RN-koordinat 6478450/1237600

På Bohus Malmön har stenbrytning skett i betydande omfattning, speciellt på öns västra sida. Här finns 
många täkter, Stallebrottet, Rävdalsbrottet, Gulldalsbrottet, Kullebrottet, Västerbrottet och Uddestensbrot-
tet. Verksamheten pågick mellan 1840-talet och fram till slutet av 1970-talet varvid den grå, medelkorniga 
graniten inte bara höggs till gatsten utan även till byggnadssten.

(327) LAHÄLLA Kartblad 08A Lysekil 5j
Granit RN-koordinat 6478300/1245400

Invid Brofjorden har den röda Bohusgraniten brutits i två områden, som skiljs åt av en dalsänka. Huvudtäk-
ten ligger högt i den södra höjden och innehåller stora volymer skrotsten. I den norra höjden har brytningen 
däremot skett i grunda brott.

(329) TORSBERG Kartblad 08B Vänersborg 5c
Granit RN-koordinat 6477400/1263850

Ca 1 km nordnordväst om Torsberg, finns ett granitbrott för blocksten uppe på den ca 1 km långa hällryg-
gen. Brottet har oregelbunden form och brytningen har skett i framstickande hällkanter. Den högsta pallväg-
gen är 4 m, men ingen enhetlig planlagd brytningsfront finns. Bergarten är en ljus, medelkornig granit med 
ca 1–2 mm stora kvartskorn, plagioklas samt mycket finbladig muskovit. Bergarten tycks inte ha något för-
skiffringsplan, som underlättat brytningen. Av varphögarna att döma tycks heller inte utbytet blivit speciellt 
rikligt.
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(330) NORRKILA Kartblad 08A Lysekil 5j
Granit RN-koordinat 6477000/1246850

Söder om Norrkila finns ett blockstensbrott, som är 100 x 50 m stort. Det är utsträckt i öst–västlig riktning 
med upp till 20 m höga frontväggar mot öster. Bergarten är en gråröd, medelkornig granit, som innehåller 
ett stort antal flacka sprickplan vilka delar in graniten i ca 1 m tjocka skikt. Brottet är vattenfyllt och djupet 
bedöms som stort. Graniten har huggits till byggnadssten och troligen också till storgatsten (fig. 41). 

(339) VÄLEMYR Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6474700/1242900

Den röda, medelkorniga Bohusgraniten har brutits i flera små brott och huggits till gat- och byggnadssten.

(341) RAMSVIK 1  Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6474450/1242150

Intill vägen finns i branten ett stort blockstensbrott i den röda, medelkorniga graniten. Frontväggen mot 
väster är hög och graniten har tagits ut i flera pallar.

(343) RAMSVIK 2  Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6474050/1242350

I branten vid Ramsvik finns ett stort blockstensbrott. Bergarten är en röd, medelkornig granit, som huggits 
till byggnadssten.

(344) RAMSVIK 3 Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6473950/1242600

I en flack, renslipad häll finns mindre brott i framstickande hällkanter. Bergarten är den vanliga röda,  
medelkorniga Bohusgraniten som huggits till gat- och byggnadssten.

Fig. 41. Blockstensbrottet vid Norrkila. Foto Nils-Gunnar Wik.
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(348) SKUMMEDAL Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6473700/1243800

På bergryggen öster om Skummedal finns inom ett 1 km långt område i nordöstlig riktning, som är ca 500 
m brett, ett mycket stort antal brytningsfronter. De flesta är inte mer än någon meter höga och upptagna 
i framstickande hällkanter. I enstaka brott finns brytningsfronter, som är upp till 6 m höga. Bergarten är 
en röd medelkornig granit, som ställvis är förgrovad till pegmatit. Graniten har huggits både till grova bygg-
nadsstenar och i mindre omfattning till gatsten.

(349) N. GRUNDSUND 1 Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6473550/1242700

I strandnära hällar har den röda, medelkorniga Bohusgraniten brutits och huggits till gatsten.

(350) KOLLERÖD Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6473300/1242750

I flacka hällar har den röda, medelkorniga Bohusgraniten brutits och huggits till gat- och byggnadssten i små 
brott.

(351) BJÖRNEVIK Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6473050/1244100

Ca 1 km sydväst om Berga sommarstugeområde finns uppe på den kala bergryggen ett blockstensbrott. Det 
är 30 x 20 m stort och djupet bedöms till 5 m. Bergarten är den röda Bohusgraniten som kan innehålla 
pegmatitiska förgrovningar. Den brutna graniten har huggits till olika byggnadselement.

(352) GETHOLMEN Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6473000/1242800

På Getholmen finns ett antal mindre blockstensbrott, där man huggit den röda, medelkorniga graniten till 
gatsten.

(353) N. GRUNDSUND 2 Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6472850/1243150

På halvön i N. Grundsund finns ett stort antal mindre blockstensbrott. De är sällan mer än någon meter 
djupa och bergarten är den röda, medelkorniga graniten, som huggits till gatsten.

(354) BOCKHOLMEN Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6472700/1242900

På Bockholmen finns ett antal mindre blockstensbrott, där man huggit den röda, medelkorniga graniten till 
gatsten.

(355) DALSKOGEN 1 Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6471750/1244550

Några hundratal meter söder om campingplatsen finns uppe på den branta höjden ett antal små stenbrott. 
Inget torde ha en längd överstigande 10 m eller en frontvägg överstigande 1 m höjd. Den brutna röda, 
medelkorniga graniten har huggits till gat- och kantsten.

(358) DALSKOGEN 2 Kartblad 08A Lysekil 4j
Granit RN-koordinat 6471300/1245000

Utmed vägen till Trellebystrand finns vid Dalskogen ett blottat hällområde. I framstickande hällkanter har 
den röda, medelkorniga graniten brutits och huggits till gat- och byggnadssten.
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(359) DALSKOGEN 3 Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6471250/1244200

I västra delen av Dalskogen finns stora områden med blottade hällar. Bergarten är en röd, medelkornig granit 
med enstaka pegmatitådror, som sticker fram i m-höga kanter. Graniten har på ett flertal platser brutits i små 
brott och stenen har huggits till gatsten och olika byggnadsstenar.

(362) STENSGÅRDEN Kartblad 08D Skara 4c
Gnejs  RN-koordinat 6471050/1361250

I en ny vägskärning, längs väg 184, har vid Stensgården en vackert bandad, röd, medelkornig, sprickfattig 
gnejs blottlagts. Enligt uppgift (Munthe 1903) har blockstensbrytning för lokal avsättning tidigare förekom-
mit vid Milsmaden i närheten av Stensgården. Några tydliga tecken efter den tidigare blockstensbrytningen 
har inte återfunnits vid denna inventering.

(365) DALSKOGEN 4 Kartblad 08A Lysekil 4j
Granit RN-koordinat 6470850/1245000

I ett flackt hällparti, där bergarten är en röd medelkornig granit med enstaka grövre pegmatitiska ådror, finns 
ett flertal stenbrott. Samtliga är mycket små och kännetecknas av att man brutit i framstickande 0,5–1 m 
höga hällkanter. Den brutna stenen har huggits till gatsten och mindre byggnadssten.

(366) TRÖTEMYR Kartblad 08A Lysekil 4j
Granit RN-koordinat 6470700/1245050

Ungefär 500 m öster om Trötemyren finns i anslutning till villabebyggelse ett flackt hällområde. I flera små 
fronter har den medelkorniga röda, graniten brutits och huggits till gat- och kantsten.

(367) ROTEMYR Kartblad 08A Lysekil 4j
Granit RN-koordinat 6470550/1245150

Nordöst om Rotemyr, ca 500 m, finns vid vattentornet blottade hällar i ganska stor omfattning. Den röda, 
medelkorniga graniten har en tendens att uppträda i 0,5 m tjocka bankar, som på ett flertal ställen brutits 
och huggits till mindre byggnadssten.

(368) LYSEKIL Kartblad 08A Lysekil 4i
Granit RN-koordinat 6470400/1243900

Utmed vägen till stadens reningsverk finns ett flertal små brott i den röda, medelkorniga graniten. Den har 
huggits till gatsten och byggnadssten.

(376) GALLEBERGET Kartblad 08A Lysekil 3i
Granit RN-koordinat 6469700/1242750

På Galleberget i Lysekil finns ett stort antal små stenbrott. Den röda, grovkorniga graniten har brutits i 
framstickande hällkanter och huggits till gat- eller byggnadssten avsedda för olika användningsområden.

(379) STÅNGE HUVUD Kartblad 08A Lysekil 3i
Granit RN-koordinat 6469100/1242650

I bergryggen, som i nordväst avslutas med Stånge huvud och i sydöst av Pinneviksbadet, finns ett flertal 
små brytningsfronter. Höjden på dessa överstiger sällan några meter och längden är i allmänhet mindre än  
10 m. Bergarten, som är en röd, mycket jämnkornig, grovkornig granit, har huggits till olika stora byggnads-
stenar.
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(387) HULLSJÖN Kartblad 08B Vänersborg 3j
Gnejs RN-koordinat 6467750/1398100

Väster om Hullsjön finns ett gammalt, övergivet, mindre stenbrott. Brytningen har skett i kanten på en liten 
framstickande häll. Det totala uttaget torde inte överstigit 150 m3. Bergarten är en grå gnejs, som troligen 
huggits till grindstolpar, husgrunder osv.

(436) TORPET Kartblad 08A Lysekil 2j
Gnejs RN-koordinat 6462400/1247300

Norr om gården Torpet på Flatöns sydöstra del finns uppe i skogen ett litet blockstensbrott. Det är ca 20 m 
långt och man har brutit i en liten, flack, framstickande häll. Frontkanten är inte mer än någon meter hög. 
Bergarten i området är en grå gnejs. Brottet har dock upptagits i en mörk till svart, svagt förskiffrad, amfi-
bolitisk inneslutning i gnejsen. Den brutna stenen har med all sannolikhet använts vid lokala byggnationer.

(456) ILANDA FORS Kartblad 08A Lysekil 2j
Gnejs RN-koordinat 6461340/1249500

Några hundratal meter norr om Ilanda fors finns uppe på berghöjden en liten blockstensskärpning. Uttagen 
mängd ur den 3–4 m breda och 1,5 m höga bergribban är ca 4 m3. Bergarten är en grå gnejs med nordöstlig 
strykning och brant stupning mot nordväst.

(528) BYGGET Kartblad 07E Jönköping 8a
Diabas RN-koordinat 6444600/1404000
Några hundratal meter östnordöst om torpet Bygget finns en liten försöksbrytning i en diabashäll. Denna 
utgör den nordliga delen av en i nord–syd gående diabasgång. Brottet har en bredd på 10 m och en 3 m hög 
front mot söder, som är bruten 5 m in i hällen. Diabasen är svartgrå, medelkornig och fri från rostbrunfär-
gande svavelkis. Hällen är sprickgenomsatt i ett oregelbundet mönster, vilket troligen varit en av orsakerna 
till att arbetena snart avslutats.

(532) GRENABOLET Kartblad 07E Jönköping 8a
Diabas RN-koordinat 6442250/1404300

Ungefär 200 m söder om torpet Grenabolet finns i bäckravinens östra sluttning ett övergivet stenbrott. 
Brytningsområdet är ca 50 m långt och det finns två halvcirkelformade brott, ungefär 15 m långa och med 
som mest 6 m höga frontväggar mot öster. Det totala uttaget torde inte överstiga 150 m3. Bergarten är en 
gråsvart, medelkornig, svagt ofitisk diabas, som delvis är uppsprucken utmed brantstående sprickplan.

(533) HÄLDEHOLM Kartblad 07E Jönköping 8a
Diabas RN-koordinat 6440800/1404350

Ungefär 1 km västsydväst om Häldeholm finns på norrsidan av en mindre höjd ett igenvuxet diabasbrott. 
Det har en något oregelbunden form med flera ”påhugg” i den blottade hällen. Generellt sett har diabasen 
tagits ut i 3 pallar om vardera 3 m höjd. Ogynnsam sprickriktning och -frekvens har troligen försvårat bear-
betningen till lämpliga byggelement. Diabasen är svartgrå, medel- och jämnkornig. Texturen är svagt ofitisk 
och den tycks fri från svavelkis och därmed sammanhängande rostbrunfärgning.

(534) SÅGARETORPET Kartblad 07E Jönköping 8a
Diabas RN-koordinat 6440100/1404350

Ungefär 600 m nordöst om Sågaretorpet finns ett gammalt blockstensbrott i svart, medel- till grovkornig 
diabas. Denna innehåller kloritrika skölytor och är i regel dessutom rostbrunfärgad på sprickytor. Brottet 
är upptaget i östra sidan av en i nord–sydlig riktning gående gång. I brytningsområdets södra del finns ett 
större brottet, som numera är vattenfyllt och liknar en mindre sjö med ca 20 m diameter. Av varphögarna 
att döma torde brottet vara djupt. På senare tid har skrotstenen i varphögarna till stora delar krossats och 
sorterats i högar med olika fraktioner <300 mm.
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(540) BASKARP 2 Kartblad 07E Jönköping 6a
Diabas RN-koordinat 6433550/1401900

Norr om Fagerhult, vid Baskarp finns ett litet delvis igenvuxet diabasbrott, som redan 1920 markerats på det 
geologiska kartbladet Gränna. Brottet är upptaget i den nordligaste, nedre delen av en i nord–sydlig riktning 
markerad rygg. Fronten mot söder är ca 20 m bred och som mest är 3 m hög. Det totala uttaget uppskattas 
till 300 m3. Diabasen är mörkgrön, tät, finkornig och på friliggande ytor i allmänhet rostbrunfärgad. Den 
innehåller brantstående sprickor varav ett system har riktningen N30°V. Den brutna och huggna diabasen 
har troligen använts lokalt i socklar och murar.

(562) FÄLLHULT Kartblad  07D Ulricehamn 3b
Granit RN-koordinat 6416350/1357600

Ca 2 km sydväst om Timmele, sydväst om Fällhult finns en liten försöksbrytning i en rödbrun, aplitisk 
granit. Huvudmineral i graniten är kvarts, fältspat och något muskovit. Graniten finns blottad i en liten 
framstickande häll och brottet utgörs av en 7 x 7 m vinklad front mot väster, vilken inte är mer än max. 2 m 
hög. Arbetena har troligen inte resulterat i någon större mängd färdighuggna block.

(563) SÄVE Kartblad 07B Göteborg 3d
Granit RN-koordinat 6415940/1268500

Norr om Säve finns i den lilla höjdens östra sluttning en handfull små blockstensbrott. Brotten är små, det 
största 25 x 10 m och till stora delar igenväxta. Bergarten utgörs av gråröd, ögonförande granit (Askims-
granit). 

(564) BJÄTTLUNDA Kartblad  07D Ulricehamn 3b
Granit RN-koordinat 6415900/1357000

En dryg km östnordöst om Bjättlunda finns på östra sidan om höjden ett mindre stenbrott. Det har en ca 
15 m lång och 1–2 m hög front mot väster. Bergarten i den igenvuxna brytningsfronten är en rödbrun, 
medelkornig aplitgranit som är fri från sprickor. Dessvärre förefaller den även fri från goda spaltningsplan 
varför huggning till lämpliga block försvårats.

(565) STIGABO Kartblad 07D Ulricehamn 3g
Granit RN-koordinat 6415600/1382650

På toppen av den lilla höjden ca 650 m öster om Stigabo finns ett flertal mindre stenbrott. Det största 
har en 20 m lång brytningsfront i nordnordöstlig riktning och har en högsta höjd av 2 m. Bergarten är en 
rödbrun, aplitisk granit innehållande småbladig muskovit. Denna ligger anordnad i svaga förskiffringsplan, 
vilket medför att graniten låtit sig relativt lätt huggas till gatsten. Graniten uppvisar sprickplan med ungefär 
1 m mellanrum vilket gör att pallhöjden vid brytningen blir av samma höjd.

(566) STORRYDET Kartblad  07D Ulricehamn 2c
Granit RN-koordinat 6414050/1362000

I en liten häll finns ett mindre stenbrott, som har formen av en ca 4 m bred, 10 m lång och någon meter 
djup grav. Bergarten är en rödbrun, aplitisk granit, som på försök har huggits till byggnadssten.

(567) HYÅSEN Kartblad  07D Ulricehamn 2c
Amfibolit RN-koordinat 6414000/1362950

I norra delen av en mindre höjd alldeles väster om Hyåsen finns ett stenbrott i en mörkgrön, medelkornig 
amfibolit, vars huvudmineral är amfibol, biotit och plagioklas. Brottet utgörs av en ca 10 m lång front, som 
är 2–3 m hög. Troligen har inte brytningen omfattat mer än några hundratal m3 men av varphögarna att 
döma har inte mycket bortforslats. Den huggna stenen har troligen använts vid lokala byggnationer.
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(568) KVILLEHED Kartblad 07B Göteborg 2c
Gnejs RN-koordinat 6413060/1264770

I den lilla berghöjden söder om Kvillehed är bergarten en grå, gnejsig, migmatitiserad metagråvacka tillhö-
rande Stora Le–Marstrandgruppens bergarter. Uppe på höjden finns ett litet blockstensbrott, som inte är 
mer än 6 x 6 m stort och 2 m djupt.

(571) ULRICEHAMN 1 Kartblad 07D Ulricehamn 2b
Granit RN-koordinat 6411200/1356250

Längst i nordväst på den branta höjden väster om Ulricehamns villastad finns ett antal oregelbundet formade 
överväxta stenbrott. Inget av brotten är speciellt djupt eller stort, 10 x 5 m som mest i markytan och någon 
meter djupt. Bergarten är en rödaktig, aplitisk, medelkornig granit innehållande biotit. Stenen har huggits 
till lämpliga byggnadselement men även i mindre omfattning till gatsten.

(572) ULRICEHAMN 2 Kartblad 07D Ulricehamn 2b
Granit RN-koordinat 6411150/1356400

Uppe på höjden väster om Ulricehamns villastad finns ett flertal stenbrott med oregelbundna brytningsfron-
ter. Verksamheten har inte varit rationell utan brytningsfronterna finns överallt. Bergarten är den i trakten 
vanliga rödbruna, aplitiska graniten, som på denna lokal även innehåller biotit. Till viss del har graniten 
huggits till gatstenar men den största mängden torde ha bearbetats till byggnadselement.

(573) ULRICEHAMN 3 Kartblad 07D Ulricehamn 2b
Granit RN-koordinat 6411100/1356550

I den branta höjden väster om Ulricehamns villastad finns i höjdens sydöstra del ett relativt stort stenbrott. 
Det är upptaget på brantens norra sida och bergarten är en rödbrun, aplitisk granit, som förutom kvarts 
och fältspat även innehåller biotit. Graniten innehåller vidare dm-tjocka glimmerskikt och stryker i nordväst 
med 30° stupning mot sydväst. Graniten har troligen huggits till byggnadselement som husgrunder, mur-
stenar, osv.

(578) HATTÅSEN  Kartblad  07D Ulricehamn 1e
Granit RN-koordinat 6408750/1374300

Öster om Strängseredsjön uppe på Hattåsen finns ett litet stenbrott där brytningsfronten är 6 m lång och  
2 m hög. Bergarten är en rödbrun aplitisk granit, som förutom kvarts och fältspat även innehåller muskovit. 
Graniten har på försök huggits till byggnadssten av olika storlekar, men försöken har inte resulterat i några 
större uttag.

(583) KVIBERG Kartblad 07B Göteborg 1e
Gnejs RN-koordinat 6407490/1274460

Norr om Gamlestaden i Nylöse finns i en liten höjd ett flertal mindre brott, ca 10 x 3 m i storlek, där man 
använt sig av bergartens bankningsplan vid brytningen. Bergarten är en rödgrå, ådrad, granodioritisk till 
granitisk gnejs.

(584) FLUNSÅS Kartblad 07B Göteborg 1d
Granit RN-koordinat 6406920/1268920

I den lilla höjden Flunsås i Göteborgs norra delar finns ett gammalt blockstensbrott, som är 30 x 10 m stort 
och har en 2–3 m hög vägg i sydvästra kanten. Brottet är numera delvis återfyllt och används som trädgård. 
Bergarten är en gråröd, svagt gnejsig, ställvis ögonförande Askimsgranit. 
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(585) KORSBACKA Kartblad  07D Ulricehamn 1b
Gnejs RN-koordinat 6406660/1358150

Ungefär 600 m sydsydöst om gården Korsbacka finns i en liten framstickande hällkant en mindre försöks-
brytning för blocksten. Fronten är inte mer än 4 à 5 m lång och någon meter hög. Bergarten är en grå, gnejs 
som stryker i N70°Ö och stupar 40–45° mot nordnordväst. Gnejsens huvudmineral är kvarts, fältspat, biotit 
och hornblände.

(592) ASPHOLMARNA Kartblad 07B Göteborg 0c
Granit RN-koordinat 6402780/1263200

På Aspholmarna i Älsborgshamnens inlopp finns två mindre blockstensbrott. Brotten är ca 10 x 5 m stora 
med 4 m höga brottväggar och tillverkade råblock har med all sannolikhet använts vid lokala byggnationer. 
Bergarten på holmarna är en rödgrå, gnejsig, ögonförande granit. 

(595) ÄNGGÅRDEN Kartblad 07B Göteborg 0e
Granit RN-koordinat 6401280/1270260

Bergarten i höjden söder om Sahlgrenska sjukhuset är en gråröd, gnejsig granit (RA-granit) med en gam-
mastrålning på 40–50 µR/tim och ett radiumindex = 0,82. På sydöstsidan av höjden, nära toppen finns ett 
10 x 10 m stort och några meter djupt, gammalt blockstensbrott som utgör en del av Botaniska Trädgårdens 
Klippträdgård.

(600) ÖNNERED Kartblad 06B Kungsbacka 9d
Granodiorit RN-koordinat 6397540/1266310

Blockstensbrotten i Önnered, 7 st, är alla relativt små, det största ca 5 x 4 x 1 m. Bergarten i Önnered är 
en grå till rödgrå, gnejsig granodiorit, vilken efter huggning användes som gatsten och kantsten. En stor del 
av den huggna stenen exporterades under den första delen av 1900-talet till Tyskland. Verksamheten upp-
hörde på 1920-talet även om viss verksamhet fanns kvar ända in på 1950-talet. I ett av brotten (koordinat 
6397540/1266310) höggs då kantsten från ämnen, som man hämtade från småbrott i närheten och avsätt-
ning för produkterna fick man inom Göteborgsregionen.

(601) VINGA Kartblad 06B Kungsbacka 9a
Porfyr RN-koordinat 6397290/1249330

Bergarten på Koholmen utgörs av grå, massformig kvartsmonzodiorit med centimeterstora plagioklasströ-
korn, s.k. Vingaporfyr. Brottet är ca 30 x 20 m och några meter djupt. Brytningen har skett på öns norra 
strand och materialet har använts vid byggandet av fyr och fyrstation på Vinga.

(602) SÖDRA TYNNERED Kartblad 06B Kungsbacka 9d
Granodiorit RN-koordinat 6397150/1267440

I Södra Tynnered utgörs bergarten av rödgrå, gnejsig granodiorit. Öster om Kannebäck finns en liten höjd 
i vars sydsida ett 30 x 10 m stort brott har öppnats. Den brutna granodioriten har huggits till kant- och 
gatsten.

(603) KANNEBÄCK Kartblad 06B Kungsbacka 9d
Granodiorit RN-koordinat 6396970/1266840

I den branta höjden i västra delen av Kannebäck finns fyra relativt små blockstensbrott. Bergarten är en röd-
grå, gnejsig granodiorit, som huggits till gat- och kantsten varefter den till stor del exporterades till Tyskland. 
Produktionen upphörde i stort sett på 1920-talet.
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(604) FRANHOLMEN Kartblad 06B Kungsbacka 9c
Granodiorit RN-koordinat 6395900/1264370

Mitt på den långsmala ön Franholmen finns ett mindre brott som är 10 x 5 m stort. Bergarten är en grå 
till rödgrå, gnejsig granodiorit och brytningen har drivits från väster in i en liten bergshöjd varför brottet är 
några meter högt i den bakre östra väggen.

(605) NÄSET 2 Kartblad 06B Kungsbacka 8d
Granodiorit RN-koordinat 6394720/1266000

Bergarten på Näset utgörs till övervägande del av rödgrå, gnejsig granodiorit även om röd till gråröd, gnejsig 
granit förekommer. Blottad berggrund i kombination med kustnära områden och relativt lättbearbetat berg-
grund är orsaken till att ett 20-tal gamla blockstensbrott finns i området. Samtliga brott är relativt små, det 
största ca 30 x 30 m stort och 1–2 m djupt. Den gnejsiga bergarten har huggits till gat- och kantsten, som 
huvudsakligen gick på export till Tyskland. Verksamheten pågick fram till 1920-talet.

(606) STORA LYNGSKÄR Kartblad 06B Kungsbacka 8c
Gnejs RN-koordinat 6394000/1263250

Bergarten på Stora Lyngskär utgörs av grå till rödgrå, starkt migmatitiserad och till gnejs omkristalliserad 
metagråvacka tillhörande Stora Le–Marstrandgruppens bergarter. Brottet är ca 10 x 8 m stort och någon 
meter djupt och gnejsen har huggits till gat- och kantsten.

(607) ÅREBO Kartblad 06C Kinna 8g
Granit RN-koordinat 6393800/1331200

I Årebo stenbrott bröts under 1970- och 1980 talen en röd, gnejsig granit, som dock ställvis är helt mass-
formig. Årebo sten AB öppnade stenbrottet 1973 och bröt i första hand blocksten, som användes till grav-
vårdar och byggnadssten, bl.a. för export. Årligen bröts ca 500 m3 färdig blocksten. Överflödig ”skrotsten” 
krossades och användes till vägbeläggningsmaterial. 

(608) HÅHULT Kartblad 06C Kinna 8g
Granit RN-koordinat 6393700/1332600

En rödgrå gnejsgranit bröts som blocksten från 1973 och under en 20 års period vid Håhults stenbrott och 
brytningsvolymen var ca 2 000 m3/år. Bergarten användes till gravvårdar, dels på hemmamarknaden men 
främst för export till Mellaneuropa.

4.2.13.2  Kalksten

Kalksten består till den allt övervägande delen av kalkspat, oavsett om den bildats genom organismers med-
verkan eller är en ren kemisk produkt. Som regel är kalkstenen, beroende på ingående leriga skikt mer eller 
mindre bankad, vilket gjort den relativt lättbruten och lättbearbetad. Därför har stenen länge varit attraktiv 
som byggnadssten.

Underordovicisk kalksten, s.k. ortoceratitkalksten har brutits som byggnadssten på ett stort antal platser i 
länet. Den stora mängden fossila skal efter bläckfiskar, ortoceratiter har namngett formationen. Kalkstenen 
förekommer som 3–50 cm tjocka bankar mellanlagrade av tunna lerlager. Hela lagerföljden är 20–30 m 
mäktig och till stor del rödfärgad, vilket föranlett stenhuggarna att kalla lagret rödsten. Mellan undre och 
övre rödstenen finns ett 1–2 m mäktigt lager med blå, ljusgrå eller grå kalksten, som kallas för ”täljsten”. De 
tunna lerlagren utgör naturliga svaghetszoner mellan kalkbankarna vilket underlättar brytningen. En mängd 
lokala termer har använts av stenhuggarna för att beskriva lagerföljdens beskaffenhet och användningsom-
råde (se fig. 23). Den till blocksten användbara kalkstenen finns som isolerade lager inom täljstenen samt 
angränsande delar av under- och överlagrande röda kalkstenar. För att blottlägga dessa partier måste stora 
mängder otjänlig kalksten avlägsnas. I vissa områden finns därför betydande mängder skrotsten i anslutning 
till brotten. I många fall har dock skrotstenen tagits om hand och använts vid cementtillverkning eller efter 
krossning använts som jordbrukskalk. 
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Användningen av kalkstenen kan ha växlat under olika perioder, varför det inte alltid är odiskutabelt 
hur kalkstensbrotten skall kategoriseras, som råvara för blocksten, miljökalk eller för cementframställning. 
Vidare har brytningen ofta på många platser varit mycket omfattande i ett stort antal relativt små brott, 
som kan följas km-vis,  t.ex. vid Österplana, Kinnekulle. Det skulle vare sig geologiskt eller praktiskt tillföra 
någonting att räkna upp och beskriva varje enskilt brott då de är mer eller mindre identiska. I dylika fall 
anges därför brotten i tabellform där varje brott får anses representera ett område. 

(206) BERGSGÅRDEN Kartblad 09D Mariestad 0c
Kalksten  RN-koordinat 6500850/1362550

På västra sidan om landsvägen, vid Bergsgården, finns i nord–sydlig riktning åtminstone fem mindre och 
medelstora, gamla blockstensbrott i den röda ortoceratitkalkstenen av underordovicisk ålder. 

Brottet vid vattentäkten är 70 x 40 m stort och 6–10 m djupt. Den röda ortoceratitkalkstenen ligger även 
här horisontellt och de enskilda kalkstensskikten är upp till 20 cm mäktiga.

Vid stenbrottet mellan gårdarna, ca 300 m sydsydväst om stenbrottet vid vattentäkten, har såväl den grå 
som röda kalkstenen brutits.

(208) HÄLLEKIS 4 Kartblad 09D Mariestad 0b
Kalksten  RN-koordinat 6500800/1359150

I västsluttningen intill vägen, 500 m sydöst om Råbäcks hpl, har ett ca 40 x 20 m stort och 4 m djupt 
blockstensbrott upptagits i den röda ortoceratitkalkstenen. Kalkstenslagren är i det närmaste horisontella 
och respektive skiktytor upp till 20 cm mäktiga. Brottet är nu nedlagt.

Vid Drakaslätten, koordinat 6500550/1359120, har också röd ortoceratitkalksten brutits i liten skala. 
Stenbrottet har övergivits på grund av ymnigt vatteninflöde.

Strax väster om Cementas stora kalkstensbrott för cementtillverkning, Hällekisbrottet, har i Kocka -
skogen, söder och norr om Mörkelund åtminstone tre mindre blockstensbrott bearbetats i röd ortoceratit-
kalksten. 

(214) KULTUM Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten RN-koordinat 6499900/1362400

Vid Kultum har på en sträcka av ca 400 m i nord–sydled brutits ordovicisk röd och grå kalksten som plattor. 
Största brytningsbredden är ca 50 m och största djupet, där nu en liten tjärn har bildats, är ca 10 m. Såväl 
”övre rödsten” som täljsten och övre lagren av ”undre rödsten” verkar ha brutits.

Högre upp i stratigrafin, vid Odenslund, koordinat 6500200/1362200, har två mindre blockstensbrott 
upptagits i rödbrun till grågrön s.k. ”leversten”. Denna förekommer i endast ca 10 cm tjocka bankar varför 
utbytet blivit lågt. Därför har den s.k. leverstenen aldrig brutits i någon större omfattning på Kinnekulle.

(221) BERGSBO Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten RN-koordinat 6499500/1358300

Mellan Bergsbo och Grönelid samt nordnordöst om Hökastaden har på en sträcka av ca 1 km med omkring 
100 m bredd ordovicisk, mestadels röd, men även grå kalksten brutits som plattor i många små brott, i 
allmänhet vardera 10 x 10 m med 1–2 m djup samt några meter emellan till nästa brott.

(223) MELLOMGÅRDEN Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten RN-koordinat 6498900/1361800

På östra sidan av landsvägen, strax öster om Mellomgården har under 1900-talets första hälft  blockstensplat-
tor brutits i ordovicisk, rödbrun s.k. ”leversten” i mindre omfattning. Ej heller här är kalkstensbankarna 
mäktigare än ca 10 cm.
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(224) BJÖRNEBERG Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten RN-koordinat 6498800/1362250

Från Thorsbergs stenhuggeri i norr till 100 m söder om torpet Björneborg har på en sammanlagd sträcka av 
1000 m röd och grå ordovicisk kalksten brutits som plattor för förädling till golv, trapphus m.m.

Brotten är mellan 10 och 50 m breda. Det största brottet (vid Björneborg) är 550 m långt, upp till  
50 m brett och ca 5 m djupt.

(227) SÅTATORP  Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten (miljökalk) RN-koordinat 6498020/1357650

Från Hökatorp och 1500 m mot sydsydväst och söder har röd och grå, ordovicisk kalksten brutits som plat-
tor på en 20–50 m bred brytningsfront till som mest 5 m djup. Brytningsverksamheten har varit omfat-
tande. Vid koordinaten 6498020/1357650 har nyligen företaget Västgöta Mineral AB börjat krossa och 
mala såväl röd som grå kalksten för jordbruksändamål. Omkring 3 400 ton jordbrukskalk producerades 
under år 1999 (fig. 42).

(228) ÖSTERPLANA Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten RN-koordinat 6497550/1361750

Ca 500 m norr om Österplana kyrka bryter för närvarande Thorsbergs stenhuggeri AB årligen omkring  
8 000 ton blocksten. Såväl den grå som den röda ortoceratitkalkstenen bryts eller rätteligen sågas ut i stora, 
ca 20–60 cm tjocka block beroende på vilket lager som bryts. Vid brytningen benämns enligt gammal tradi-
tion de olika lagren enligt nedanstående, där också respektive lagers ungefärliga mäktighet anges:

Överlagret, 50 cm
Glaslagret, 50 cm
Goda lagret, 20 cm
Tredje karten, 40 cm
Sextummen, 20 cm
Rödkarten, 30 cm
Mumma, 30 cm
Flora, 20 cm

Fig. 42. Vid Såtatorp tillvaratar företaget Västgöta Mineral AB skrotsten från den tidigare, 
omfattande blockstensbrytningen. Foto Arne Sundberg.

Likhall, 20 cm
Fjällbrott, 30 cm
Blymåcka, 10 cm
Gråkarten, 20 cm
Bottna, 30 cm
Golvsten, 30 cm 
Arkeologen, ca, 10 cm
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Kalkstenen förädlas till plattor för fasader, trappor, golv, bänk- och bordsskivor m.m. Under år 1999 
utvanns sammanlagt drygt 8 000 ton blocksten varav 2 200 ton förädlades till byggnadssten och ca 4 000 
ton levererades som jordbrukskalk. Resterande del levererades som vägfyllnadsmaterial.

Under senare år har i det s.k. arkeologenlagret hittats inte mindre än 12 fossila meteoriter. Även i Bottna-, 
Sextums- och Tredje kartenlagren har sammanlagt 5 fossila meteoriter hittats (fig. 43, 44, 45). 

Från Österplana kyrka och ca 1 km mot sydsydväst finns flera små, äldre, grunda blockstensbrott i 
ortoceratitkalkstenen. 

Ett medelstort kalkstensbrott i den ”undre rödstenen” är upptaget strax väster om Sörgården, intill lands-
vägen, vid koordinat 6497400/1362100. Kalkstenen från det aktuella brottet torde ha brutits både som 
blocksten och använts som kalktillskott vid bränning av orsten vid det närbelägna orstens- och alunskif-
ferbrottet Sörgården.

I samma rödstensklev har förutom vid Axvall, som beskrivits under kapitlet ’Kalksten – miljökalk och 
bränd kalk’, åtminstone ytterligare fyra kalkstensbrott bearbetats för utvinning av kalkstensplattor samt 
också som kalktillskott vid bränning av orsten i de stora orstens-alunskifferbrotten ca 500 m öster om röd-
stenskleven.

Fig. 43. Cirka 500 m norr om Österplana kyrka sågar Thorsbergs stenhuggeri AB 
årligen ut omkring 8 000 ton blocksten. Foto Arne Sundberg.

Fig. 44. Bilden visar den sågade brytningsfronten i horisontella, 20–60 cm tjocka 
bankar med grå, ordovicisk kalksten. Foto Arne Sundberg.
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(236) SKATTEGÅRDEN Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten RN-koordinat 6496300/1357420

I Skattegårdsområdet finns åtminstone på andra ställen (7) små kalkstensbrott där blocksten utvunnits. 
Dels finns två 50 x 50 m stora och max. 2 m djupa brott strax väster om landsvägen vid ovannämnda 
koordinat, dels ytterligare två på östra sidan av vägen, sydöst om Skattegården (ungefär vid koordinat 
6496000/1357500). Ytterligare tre små blockstensbrott, ca 30 x 20 m med 1 m djup finns mellan torpet 
Sommen och landsvägen, det största vid koordinat 6496500/1397700. Vid blockstensbrotten i Skattegårds-
området har exploatörerna försökt att utvinna den åtråvärda, grå ”täljstenen” med blandat resultat. 

(239) VÄSTERPLANA LANDSKOGEN Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten RN-koordinat 6495900/1358450

Västerplana Landskogs blockstensbrott bearbetades enligt uppgift under åren 1955–1967.
Stenbrottet är ca 80 x 60 m stort, 3 m djupt och nu till brädden vattenfyllt. Den översta pallen, ca 1 m, är 

bruten i röd ortoceratitkalksten, ”övre rödsten”. Därunder följer drygt 1 m grå ”täljsten” och bottenpallen i 
ca 1 m ”undre rödsten”. Upp till ca 3–4 dm tjocka block, t.ex i ”tjocka röda karten” har tätborrats och kilats 
ut (fig. 46). 

Omkring hundra meter mot sydost, vid koordinaten 6495765/1358500, finns inom ett ca 50 x 50 m 
stort område ett flertal äldre, övergivna, ca 1 m djupa blockstensbrott i huvudsak i den grå ”täljstenen”.

Fig. 45. Cirka 2 x 1 x 0,5 m stora, utsågade kalkstensblock innehål-
lande orto ceratitfossil. Foto Arne Sundberg.

Fig. 46. Blockstensbrottet vid Västerplana Landskog fotograferat från 
norr. Foto Arne Sundberg.
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(240) NYÄNGEN Kartblad 08D Skara 9c
Kalksten RN-koordinat 6495850/1360150

I området från Nyängen och 1 km söderut till Axvall samt ytterligare mot sydväst till Åttunga har 10-talet 
små, grunda kalkstensbrott bearbetats i gångna tider.

Kalkstensbrottet ca 100 m sydöst om torpet Nyängen är ca 10 x 5 m stort, 1–2 m djupt och vattenfyllt. 
Stenbrottet drevs fram till mitten av 1900-talet av Gössäters stenhuggeri. Översta rödsten och gråsten (tälj-
sten) har utvunnits som plattor. 

I området sydväst om Nyängen finns flera 10 x 5 m stora, ca 1 m djupa brott. Vid Åttunga, koordina-
ten 6495500/1359600, finns också små, grunda blockstensbrott i grågul ortoceratitkalksten. Enligt uppgift 
drevs stenbrotten fram till omkring 1950.

(247) VÄSTERPLANA Kartblad 08D Skara 9b
Kalksten RN-koordinat 6495080/1357400

I området sydöst om Västerplana, från torpet Ekesbacke till i jämnhöjd med Per-Persgården, finns ett tjugo-
tal mindre och medelstora blockstensbrott i ordovicisk, grå och röd ortoceratitkalksten. Brotten är vanligen 
ej djupare än 2 m. Vid ovannämnda koordinat är ett 60 x 30 m stort och max. 4 m djupt brott upptaget 
på överst en ca 1 m mäktig pall i ”övre rödsten”, därunder drygt 1 m grå ”täljsten” och i botten en ca 1 m 
mäktig pall i ”undre rödsten”. 

Strax nordväst därom, vid koordinaten 6495115/1357325, finns ett 50 x 30 m stort och 2 m djupt brott, 
upptaget i grå och röd ortoceratitkalksten.

Mellan ovannämnda två brott har under hösten 2000 ett 40 x 10 m stort område jordavrymts med den 
attraktiva grå ”täljstenen” i ytan. 

(250) EKESBACKE Kartblad 08D Skara 8b
Kalksten RN-koordinat 6494600/1357600

Ca 500 m nordöst om Ekesbacke har inom ett ca 100 x 60 m stort område såväl grå som röd ordovicisk 
ortoceratitkalksten brutits i flera 2 m djupa, små brott. Den grå kalkstenen utgörs av det ca 1,5 m mäktiga 
”täljstenslagret”, medan den röda är ”den undre rödstenens” översta lager.

Invid de två torpen, ca 300 m sydsydöst om Ekesbacke, vid koordinaten 6494150/1357350, har några 
små, ca 1 m djupa plattstensbrott upptagits i röd ortoceratitkalksten tillhörande ”den undre rödstenens” 
översta lager. Några av brotten är nu helt eller delvis igenfyllda

(340) TOMTEN Kartblad 08D Skara 4e
Kalksten RN-koordinat 6474520/1373570

Strax öster om gårdarna Tomten, vid ovannämnda koordinat, har ett 50 x 30 m stort och 5 m djupt, nu 
vattenfyllt stenbrott bearbetats i grå, ordovicisk kalksten för utvinning av kalkstensplattor till byggnation 
av olika slag. De översta kalkstensbankarna, ner till 2 m djup, är var och en ca 10 cm mäktiga medan kalk-
stensbankarna därunder är ca 0,5 m mäktiga. Stenbrottet skall ha varit i drift till omkring år 1910.

(463) NYA DALA  Kartblad 08D Skara 2f 
Kalksten (alunskiffer) RN-koordinat 6460500/1379200

Ungefär 3 km sydöst om Stenstorp bryter Dala stenindustri AB kalksten i ett 440 x 150 m stort brott. 
Brytningsfronten är ca 5 m hög och produktionen 1999 omfattade knappt 1 000 ton. Kalkstenen bryts, 
som blocksten för byggnadsändamål och trädgårdsplattor. I området bröts tidigare också alunskiffer vilken 
användes som bränsle vid produktion av bränd kalk.

Några hundratal meter österut finns ett övergivet stenbrott, ca 100 x 200 m stort, där kalkstenen brutits 
i en 2–3 m mäktig pall.
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(485) ÖDEGÄRDET Karblad 08D Skara 1c
Kalksten  RN-koordinat 6456600/1361800

På östra sidan om landsvägen, väster om Ödegärdet och sydöst om Lilla Backor, finns på en sträcka av ca  
700 m åtminstone fem medelstora blockstensbrott i grå ortoceratitkalksten. Brotten har varit i drift i mindre 
skala sedan slutet av 1800-talet, men verksamheten är nu nedlagd. Det nordöstligaste brottet var i drift 
ända fram till 1965. Kalkstenen, som är grå och finkornig samt regelbundet varvig, har huggits till plattor 
för användning till golv- och trappstenar m.m. De enskilda kalkstensvarven varierar i tjocklek från ca 3 till  
10 cm och är åtskilda av tunna, täta märgellameller. Den brutna kalkstenen utgör den översta delen av 
ortoceratitkalkstenen och har av stenhuggarna i trakten benämnts ”leversten”.

(500) TIARP Kartblad 08D Skara  0f 
Kalksten          RN-koordinat 6454200/1377700

Litet kalkstensbrott vid vägen, ca 1 m hög brytningsvägg, finns blottad i ett 20 x 20 m stort område.

(510) AGNESTAD  Kartblad 07d Ulricehamn 9d
Kalksten RN-koordinat 6450000/1368600

En knapp km väster om Agnestad finns det s.k. Stenhugget i en mindre åkersluttning. Här har kalkstenen 
fram till i början av 1900-talet brutits för huggning i ett brott, som numera är nästan helt igenvuxet och 
delvis återfyllt. Kalkstenen ligger flackt och är grå med fläckar/partier av rött.

(514) ÖVRAGÅRDEN Kartblad 07D Ulricehamn 9d
Kalksten RN-koordinat 6448200/1369750

Ca 500 m söder om Övragården finns en liten höjd på åkern. I dennas västra sida finns ett numera igenväxt 
och till vissa delar igenfyllt gammalt stenbrott. Kalkstenen är en ortoceratitkalksten, till övervägande del grå, 
men det finns röda partier. Brytningen var avslutad redan i början av 1900-talet.

(517) LILLA KARSGÅRDEN Kartblad 07D Ulricehamn 9e
Kalksten RN-koordinat 6447450/1371850

Något hundratal meter sydsydväst om Lilla Karsgården finns ute på åkern ett litet, numera igenväxt och 
delvis återfyllt brott där kalksten brutits. Den är huvudsakligen grå men även en rödaktig varietet återfinns 
relativt ofta.

4.2.13.3  Sandsten

Sandsten är en till bergart hårdnad sand. Bland de ingående mineralkornen dominerar vanligen sådana av 
kvarts. Underkambrisk sandsten finns i Västra Götalands län bevarad under de skyddande diabastäckena 
vid Halle- och Hunneberg, Kinnekulle respektive Billingen. Lagerföljden inleds med två kvartscementerade 
sandstensenheter, den äldsta Mickwitziasandstenen är dåligt sorterad och uppbyggd av kvartskorn av varie-
rande kornstorlek. Den därpå överlagrade Lingulidsandstenen har gråvit färg, är medel- till finkornig och 
välsorterad, vilket tillsammans med en lagring i 0,5–1 m tjocka bankar underlättat brytningen. Bergarten är 
lättbearbetad, uppvisar stor motståndskraft mot vittring och de utbrutna blocken har ett ensartat utseende, 
vilket har medfört att Lingulidsandstenen varit attraktiv som byggnadssten.

Den kambriska sandstenens största mäktighet vid Hunneberg är ca 25 m. Lingulidsandstenen bröts i 
slutet av 1700-talet vid Byklev och blockstenen användes vid bygget av Trollhätte kanal. Så småningom 
visade den sig dock vara av för dålig kvalitet vilket fick till följd att brytningen avstannade. Även vid Stora 
Mossebo och vid Storeklev på Hunneberg har sandstenen brutits. 

På Kinnekulle når sandstenen en mäktighet av ca 34 m. Även här har dess övre del, Lingulidsandstenen 
brutits och använts som byggnadssten bl.a. för renovering av Skara domkyrka 1880–1890. Sandstenens 
kvartsinnehåll medför troligen en viss silikosrisk då ett 30-tal stenhuggare avled av lungsjukdomar medan 
renoveringsarbetet pågick eller omedelbart efter dess avslutande. Blocksten från Råbäck och Trolmen utnytt-
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jades i samband med att hamnar anlades på dessa platser.
I Billingen–Falbygden har sandstenen en total mäktighet av nästan 40 m och även här har dess övre del 

den s.k. Lingulidsandstenen använts som byggnadssten, t.ex. i Skara domkyrka. Mindre brott har funnits  
bl.a. vid Bosgården och vid Stora Stolan och vid Katorp där sandstenen använts för tillverkning av slipste-
nar. 

Tabell 12. Små kambriska sandstensbrott i Billingen–Falbygden som inte beskrivs i texten nedan.

Namn Kartblad RN-koordinat

Bosgården 08D 3e 6465700/1370100
Håkantorp 08D 2d 6462150/1369150
Oltorp 08D 0g 6453360/1384750

(188) HÄLLEKIS 1             Kartblad 09D Mariestad 0c
Sandsten RN-koordinat 6504000/1362100

Mellan skjutbanan och gamla cementfabriken, på nordligaste udden i Hällekis har under 1940–1950-talen 
brutits finkornig Lingulidsandsten som blocksten men även för användning som tillsats vid cementtillverk-
ning samt som infodring av ugnar vid järnverk. Av brottet syns idag endast den sydvästra brytningsfronten, 
ca 60 m bred och 4–5 m hög. Resten av brottet är igenfyllt.

Sandstenen är vit till ljusgrå, ställvis ljusgul, finkornig och uppträder i 0,5–1,0 m mäktiga bankar med 
upp till 10 cm mäktiga lerskikt emellan. Mineralinnehållet är nästan uteslutande kvarts, dvs. bergarten 
är en kvartssandsten med, enligt några äldre analyser, en kiselsyrahalt på över 97 %. Sandstenen är dock  
accessoriskt svavel- och magnetkisförande, vilket gör att stenen rostar samt behäftas med vit magnetkisutfäll-
ning.

Omkring 100 m nordnordväst om Hällekis järnvägsstation har ett litet blockstensbrott i sandsten öpp-
nats i slutet av 1800-talet. 

Vid Fyrbacken, ungefär vid koordinat 6503000/1361750, har ävenledes i slutet av 1800-talet ett litet 
sandstensbrott bearbetats i Lingulidsandstenens allra översta lager. Enligt uppgift skall sandsten till Skara 
domkyrkas restaurering under 1890-talet ha tagits här.

(195) HÄLLEKIS HAMN Kartblad 09D Mariestad 0b
Sandsten RN-koordinat 6502770/1359200

Av sandstensbrottet i Hällekis hamn syns idag endast en ca 150 m lång, 1–2 m hög vertikal brytningsfront 
mot nordöst och öst. I övrigt har sandstensbrottet fyllts igen, gräsbesåtts och används nu som camping-
plats.

Sandstenen utgörs av en vit till ljusgrå, finkornig, undre Lingulidsandsten, som förekommer i 0,5–1,0 m 
mäktiga, horisontella bankar. Här och var rostar sandstenen starkt p.g.a. sitt svavelkisinnehåll. 

Stenbrottet var i drift från omkring år 1880 fram till omkring 1950. Såväl blocksten för byggnadsända-
mål som kvartssandsten för gjuteriändamål och cementtillsats har utvunnits vid Hällekis hamn. I början 
utvanns endast blocksten, som förädlades vid stenhuggeriet på plats. De sista decennierna av sandstensutvin-
ningen nyttjades bergarten endast för gjuteriändamål och som cementtillsats. 

På sydöstra sidan av vägen till Hällekis hamn, vid koordinaten 6502600/1359400 resp. 6502700/1359700 
har man brutit Lingulidsandstenens fyra översta lager som blocksten för byggnadsändamål. Brytningen har 
skett endast i liten skala.

(203) RÅBÄCK 1 Kartblad 09D Mariestad 0b
Sandsten RN-koordinat 6501200/1357680

I övre brantkrönet, nordöst om Sågersta kvarn, 50–100 m öster om Vänerns strand har ljusgrå, fin- till  
medelkornig undre Lingulidsandsten brutits som blocksten i åtminstone tre pallar. Vardera pallen är ca 1 m 
hög och brytningsfronten är ca 50 m bred. Sandstenen har bl.a. använts vid byggandet av Råbäcks hamn-
anläggning.
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Även på östra sidan om landsvägen till Råbäck har vid koordinat 6500950/1358050 Lingulidsandsten 
brutits i begränsad omfattning i några 0,5 m höga pallar. Dessutom har vid Källstorp, koordinat 
6501100/1358320, Lingulidsandstenens allra översta lager brutits, dock endast i liten omfattning. Sand-
stensblocken lär ha levererats till restaureringen av Skara domkyrka under 1890-talet.

(207) GÖSSÄTER 2 Kartblad 09D Mariestad 0c
Sandsten RN-koordinat 6500850/1362950

Strax invid nordvästra bebyggelsen i Gössäter har underkambrisk Lingulidsandsten brutits i mindre skala här 
och var längs en sträcka av ca 600 m i nord–sydlig riktning. De små brotten är vanligen endast 0,5 m djupa 
och är upptagna i Lingulidsandstenens allra översta delar. Vid ovannämnda koordinat finns dock ett 10 x  
5 m stort och 2 m djupt brott där ljusgrå, finkornig sandsten utvunnits ur ca 0,5 m mäktiga bankar. 

Väster om gamla järnvägen, ungefär vid koordinaten 6501120/1363400, fanns fram till mitten av 
1940-talet ett sandstensbrott tillhörigt Gössäters stenhuggeri. Den sandstenen användes för gjutningsända-
mål i järnverken.

Norr om Gössäter, vid koordinaten 6501300/1363020, har också några små sandstensbrott bearbetats 
under 1930- och 1940-talen. Även här har sandstenen utvunnits som blocksten för byggnadsändamål. För-
ädlingen har mestadels skett i det närbelägna Gössäters stenhuggeri.

Även söder om Gössäter, t.ex. mellan Rosenlund och Krokgården, vid koordinaten 6499100/1363100, 
har i liten skala blockstensbrytning ägt rum i Lingulidsandsten. Vid sluttningskrönet ca 200 m söder om 
Rosenlund har en till två 0,5 m mäktiga pallar tagits ut på en sammanlagd sträcka av 10 m. Enligt uppgift 
skall sandsten från Krokgården ha levererats för tillbyggnad av konstmuseet i Oslo år 1919. 

(218) TROLMEN Kartblad 08D Skara 9b
Sandsten RN-koordinat 6499600/1356650

I branten 100 m öster om Trolmens hamn, på en sträcka av drygt 30 m och en bredd på ca 10 m har flera 
pallar med sammanlagt 6 m avsänkning brutits. Bergarten är en ljusgrå, svagt rostig, finkornig Lingulid-
sandsten. Denna finns blottad i hällbranten ner mot hamnen med drygt 20 m mäktighet. Enligt uppgift lär 
merparten av den här brutna sandstenen ha använts vid byggandet av Trolmens hamn. Från den nedre pallen 
lär sandstenen också ha sålts till flera järnbruk.

Helt nära Trolmens station, vid koordinaterna 6499440/1357000 och 6499540/1357080, har Lingulid-
sandstenens övre lager uttagits som blocksten i mindre omfattning för användning vid bl.a. kyrkbyggen.

(234) VINNAGÅRDEN 1 Kartblad 08D Skara 9c
Sandsten  RN-koordinat 6496600/1362350

Omkring 300 m östsydöst om Vinnagården finns enligt uppgift ett mindre sandstensbrott upptaget i Lingu-
lidsandstenens översta del. Sandstenen har uttagits som blocksten och nyttjats för byggnadsändamål.

(256) KATORP Kartblad 08D Skara 8g
Sandsten RN-koordinat 6492575/1380360

Vid Katorps sandstensbrott har bl.a. under 1890-talet blocksten utvunnits för finare skulpturarbeten vid 
restaureringen av Skara domkyrka. Dessutom har sandstenen använts för tillverkning av slipstenar redan på 
1870-talet, då ett 40-tal man var sysselsatta därmed. År 1896 hade antalet stenhuggare vid Katorp minskat 
till ett 10-tal och den årliga tillverkningen skall då ha uppgått till 2 000 stenar.

Även strax norr om Lilla Stolan, ungefär vid koordinaten 6491200/1382360, har  Lingulidsandsten  
brutits i liten skala för tillverkning av slipstenar. Två små sandstensbrott är också upptagna vid Prästtorp,  
ca 700 m nordnordöst om nyssnämnda koordinat.
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(258) JÄRNEKLEV Kartblad 08D Skara 8b
Sandsten RN-koordinat 6492500/1355100

I kleven, rasbranten från Blombergs station och söderut längs järnvägen till Järneklev har i ringa omfattning 
underkambrisk Lingulidsandsten tillvaratagits för byggnadsändamål och enligt uppgift även till järnbruken. 
Något nämnvärt sandstensbrott har dock inte upptagits utan det är mestadels stora sandstensblock från 
rasbranten som tillvaratagits och bl.a. utskeppats från Blombergs hamn.

(270) HALLA Kartblad 08D Skara 8b
Sandsten RN-koordinat 6491600/1357600

Vid Halla och östsydöst därom har åtminstone två sandstensbrott bearbetats. Det största, vid ovanstående 
koordinat, är 30 m långt, 5 m brett och har brutits till 1 m djup. Lingulidsandstenen är här ljust gulgrå och 
finkornig samt något rostvittrad på grund av glest förekommande svavelkisdruser. Ca 0,5 m3 stora block har 
uttagits. Sandstenen från Halla lär ha använts till flera kyrkbyggen i trakten av Kinnekulle. Under 1890-talet 
bröts här sandsten för användning vid restaureringen av bl.a. Skara domkyrka (fig. 47). 

Vid de västligaste husen i Halla, ungefär vid koordinaten 6491900/1356800, har sandstenen också bru-
tits som blocksten i liten omfattning.

(529) Jutagården        Kartblad 07D Ulricehamn 8e
Sandsten RN-koordinat 6444020/1371970

Söder om Jutagården finns i en liten ravin ett igenväxt och till vissa delar återfyllt gammalt stenbrott. Verk-
samheten var avslutad redan i början av 1900-talet. Den kambriska sandstenen är finkornig, ljus till mycket 
lätt brunfärgad. Den har troligen använts vid lokala byggnationer.

4.2.13.4  Skiffer

Skiffer är beteckning för en hel grupp fin- till medelkorniga, folierade bergarter som karakteriseras av en ut-
omordentligt god parallellorientering av de plana eller linjärt utbildade mineralkornen. Bergarten innehåller 
i varierande grad glimmermineral, huvudsakligen muskovit och/eller biotit jämte växlande mängder kvarts 
och fältspat. Skifferns relativa lättkluvenhet utmed de tunna skiktplanen har gjort att den tidigt blev en 
attraktiv råvara för tillverkning av bl.a. tak- och trädgårdsplattor. På senare år har skifferplattor även använts 
som väggbeklädnad såväl inom- som utomhus. Brytning av skiffer har skett i Västra Götalands län från 

Fig. 47. Block av ljusgrå Lingulidsandsten vid Halla. Foto Arne Sundberg.
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senare delen av 1700-talet fram till 1984. I Sverige pågår skifferbrytning sommaren 2000 främst i Jämtland, 
men även i viss mån i Närke.

(170) HALÄNGEN 1 Kartblad 09B Dals-Ed 4j
Skiffer RN-koordinat 6520400/1295100

Halängens skifferbrott är det största stenbrottet i Dalskogsområdet. Förekomsten upptäcktes 1850 och re-
dan året därpå startade man brytningen. Arbetena pågick därefter kontinuerligt fram till omkring år 1884 
(Lundbohm 1885). Men även därefter har skiffern brutits, främst i början av 1900-talet. 

Skifferlagret som tillhör Dalslandsgruppen, stryker i ungefär nord–sydlig riktning och stupar brant mot 
väster. Skiffern, såväl under- som överlagras av kvartsitsandsten men även inne i skiffern finns åtminstone 
ett tunnare lager av kvartsit. Skiffern är i regel gråsvart, men där kloritomvandling skett har den en grågrön 
färgton. Huvudbrottet har en längd av 140 m medan bredden är  5 m i dess södra del och 25–30 m i dess 
mellersta och norra delar. Längst i norr stjärtar brottet ut och slutar i en 5 m bred front samtidigt som djupet 
uppskattas till drygt 20 m.

Skiffern, som är mycket lättkluven, har i huvudsak använts till takskiffer och bl.a. exporterats till Norge. 
I området finns flera mindre brott, dels strax öster om huvudbrottet och dels söder därom på båda sidor om 
länsväg 166 (Kronebergs skifferbrott). Även väster om Halängen, bl.a. vid Björtveten, finns några mindre 
skifferbrott.

(173) KÄLLSVIKEN Kartblad 09B Dals-Ed 3i
Skiffer RN-koordinat 6518050/1294950

Källsvikens skifferbrott är egentligen tre till antal, samtliga vattenfyllda och upptagna på en flackt liggande, 
ca 10 m mäktig lerskifferpacke, som överlagras av en röd kvartssandsten. Skiffern stryker i nordnordöstlig 
riktning och vilar på en sandsten, som växellagrar med åtminstone två tunnare lerskifferlager. Skiffern är 
gråsvart till svart och ställvis förorenad av svavelkis, som när den vittrar ger gula missfärgningar längs förskiff-
ringsplanen. 

Brytningsområdet vid Källviken upptar en yta av totalt ca 5 hektar. Det västra brottet är störst, ca  
150 m långt, närmare 30 m brett och ca 10 m djupt. Under större delen av 1800-talet bröts skiffern, främst 
för takbeläggningsändamål. I början av 1950-talet uttogs enligt ortsbor en mindre mängd skiffer ur det 
östligaste av de tre stora brotten. Ungefär 300 m rakt öster om Källsvikens östra brott ligger i en bergklack 
ett gammalt, mindre skifferbrott, benämnt Toneby (Lundbohm 1885) som troligen inte varit i drift under 
1900-talet.

(177) HÄLLAN  Kartblad 09B Dals-Ed 3j
Skiffer RN-koordinat 6515100/1298700

Hällans skifferbrott, nu nedlagt, inmutades redan år 1779 och bearbetades från senare delen av 1700-talet 
och under större delen av 1800-talet.

Skiffern är en grå till svartgrå lerskiffer med strykning i ungefär N20°Ö och stupning ca 50° mot nord-
väst. Skifferpacken är 10–15 m bred och begränsas i väster av Långetjärnen och i öster av en kvarsitsandsten. 
Bergarten har huvudsakligen använts som taktäckningsmaterial (Lundbohm1885).

(548) TJUVKIL Kartblad 07B Göteborg 5b
Skiffer RN-koordinat 6427000/1257650

På norrsidan av Tjuvkils huvud finns skiffer blottad i en flera hundra meter lång och ca 20 m hög front 
mot söder. Skiffern är mörkgrå och glimmerinnehållet skiftar varför den kan uppträda i skikttjocklekar  
varierande mellan några cm och upp till 0,5 m. Skiffern stryker i öst–västlig riktning och stupar 15° mot 
söder. Brytningen har koncentrerats till några platser där bergarten haft lämplig skikttjocklek och kvalitet. 
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(611) KLEVEKÄRR Kartblad 06B Kungsbacka 6i
Skiffer RN-koordinat 6381380/1294950

Klevekärrs stenbrott ca 1 km nordöst om Ramhulta bearbetades av Fjärås Sten AB till och med 1982. Berg-
arten är en grå glimmerskiffer lämplig för plattsättningsändamål. Skiffern har bildats genom stark pressning 
under förhöjd temperatur av en från början massformig tonalit. I trakten av Lygnen finns ett stort antal 
nedlagda skifferbrott som alla upptagits i samma bergartstyp. I handeln används termen ”Fjärråsgnejs” för 
denna sten. 

(612) RAMHULTA Kartblad 06B Kungsbacka 6i
Skiffer RN-koordinat 6381030/1294450

Norr om Ramhulta bröts en grå glimmerrik skiffergnejs för stenläggningsändamål till och med 1984. Skif-
fern kunde brytas i ca 5 cm tjocka plattor och levererades obearbetad till byggnadsindustrin. I handeln säljs 
skiffern under namnet ”Fjärråsgnejs”. Bergarten har bildats genom metamorfos av en ursprungligen mass-
formig tonalit.

4.2.13.5 Täljsten

I Västra Götalands län finns större eller mindre kroppar av ultramafiska bergarter som huvudsakligen upp-
träder i landskapen Dalsland och södra Västergötland. Genom omvandling av dessa magnesiumrika och 
kiselsyrafattiga bergarter, som är rika på olivin, bildas mineralet talk vilket utgör en huvudbeståndsdel i 
täljsten. Omvandlingen till täljsten är speciellt vanlig i västra delarna av Dalslands små kroppar med ultra-
mafiska bergarter. Täljstenen i länet har i mindre omfattning brutits och använts för infodring av smältug-
nar och kaminer, som dopfuntar, mortlar och gravstenar m.m. Är täljstenen kraftigt omvandlad, dvs. talk- 
innehållet är högt, utgör mineralet under förutsättning att kvaliten är den rätta, en potentiell råvara som filler i  
papper, färg, plaster, medicin m.m. 

Förutom nedan beskrivna täljstensförekomster i länet lär enligt uppgift täljsten ha brutits i mindre skala 
på åtminstone 20-talet platser, på kartbladen 10 B Årjäng SO och 9B Dals-Ed NV. Täljsten har brutits bl.a. 
på östra sidan av sjön Stora Le, t.ex. vid Bingen och Korperud (10B3f ), norr om gården Fagersand (10B0f ), 
nordöst om Sannerud (10B0g) och vid Hästhagen (10B2g). Dessutom har små täljstensbrott bearbetats vid 
Bökasen (10B2e), vid torpet Furumoängen i Frändefors socken, vid torpet Klåvan norr om Gesäters kyrka 
och öster om Björnebyn (9B5d). Även vid Myskekasen (10B5g), mellan Mon och Hökesäter (9B7d), lär 
täljsten ha utvunnits i mindre skala. Strax söder om torpet Hedalen, ca 1 km sydöst om Myskekasen, skall 
enligt uppgift en täljstenshäll ha blottats i samband med vägbyggnad.

(1) KISSLEBERGET Kartblad 10B Årjäng 4e
Täljsten RN-koordinat 6573400/1274200

Enligt äldre beskrivningar skall i Kissleberget, ungefär vid ovannämnda koordinat, täljsten ha utvunnits spe-
ciellt under 1800-talet men även i början av 1900-talet. Där skall finnas ett större och fyra mindre brott, 
som inte besökts i samband med denna inventering.

Täljstenen från Kissleberget användes för tillverkning av ugnsbottnar, skorstenspipor, grytor och stryk-
järn m.m.

Enligt uppgift skall täljstensbrotten i Kisselberget senast ha bearbetats i liten omfattning år 1925.

(3) ALSBYN  Kartblad 10B Årjäng 4g
Täljsten RN-koordinat 6570375/1280625

På östra sidan av en liten bergsrygg, ca 1 km västsydväst om Alsbyn, har på en sträcka av 15 m en täljstens-
artad, grågrön, mafisk bergart brutits i några skärpningar, varav den största är 3 m bred och 2 m djup. 
Bergarten som stryker nord–syd och stupar 30° mot väster, har en synlig mäktighet på 4 m och innehåller 
ställvis små pyritkristaller.
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(4) RAMSBYN Kartblad 10B Årjäng 3g
Täljsten RN-koordinat 6568500/1281950

Inom ett ca 80 m långt och 50 m brett område söder om Ramsbyn finns ett flertal skärpningar av varierande 
storlek. Skärpningarna är upptagna under 1800-talets första hälft på en massformig, grågrön, ställvis strålig, 
mafisk till ultramafisk bergart, som i vissa avsnitt omvandlats till täljsten. Utvunnet material lär ha använts 
som ersättning för eldfast tegel vid bl.a. Gustafsfors bruk.

(7) ASKESJÖN Kartblad 10B Årjäng 2h
Täljsten RN-koordinat 6560050/1285425

Vid Askesjön finns åtminstone två mindre täljstensbrott. Vid ovannämnda koordinat, ca 600 m öster om 
torpet Sundet på östra sidan om Askesjön, finns ett 15 m långt och 2–4 m brett brott, anlagt i en smal, 
brant stupande ultramafit som stryker N80°Ö. Bergarten, som endast i begränsad omfattning är omvandlad 
till täljsten av måttlig kvalitet, är mestadels en hård strålsten, som ej varit praktiskt användbar. Omgivande 
bergart är en ljusgrå ådergnejs.

Cirka 150 m väster om Askesjön, ungefär vid koordinaten 6560200/1285350, finns enligt uppgift ett ca 
10 m långt täljstensbrott i omvandlad, grå, mjuk ultramafit i en liten höjdkulle. Enligt uppgift skall ortsbe-
folkningen tidigare här ha brutit täljstenen för tillverkning av bakugnar och kaminer samt dopfuntar.

(8) GÄLLSBYN  Kartblad 10B Årjäng 1h
Täljsten (koppar, nickel) RN-koordinat 6559625/1286250

Norr om Lidtjärn finns inom ett 150 m långt och ca 20 m brett stråk mafiska till ultramafiska bergarter, 
ställvis impregnerade av kopparkis och nickelhaltig magnetkis. På vissa ställen är bergarterna täljstensom-
vandlade medan de i andra är mer oomvandlade och då innehållande flogopit- och hornbländerika avsnitt. 
I de mer täljstensrika avsnitten finns ett flertal skärpningar, men utförda brytningsarbeten har inte resulterat 
i någon större produktion. En grå gnejs strykande N60°Ö och brant stupande mot norr omger ultramafit-
stråket.

(11) HÖKHULT Kartblad 10B Årjäng 1h
Täljsten RN-koordinat 6557550/1285400 

Från högsta höjden mellan Askesjön och Udderudstjärn finns i dalgången ett ultramafiskt stråk, ca 180 m 
långt i riktning N35°Ö. Stråket, som har en bredd varierande mellan 20 och 40 m, stupar medelbrant mot 
väster. Ultramafiten omges av gnejs med samma strykningsriktning men med brant stupning mot väster. 
Såväl gnejsen som ultramafiten genomslås här och var av pegmatitgångar. Ultramafiten innehåller mestadels 
rikligt med flogopit, biotit och i mindre mängd pyrit och nickelhaltig magnetkis. I andra partier är bergar-
ten omvandlad till en grovkristallin täljsten i olika gröna färgnyanser. Täljstenen bearbetades huvudsakligen 
under 1800-talets första hälft i ca 25 olika små skärpningar, där de två största mäter 8 x 5 x 2 m vardera. 

Cirka 800 meter söder om Hökhults täljstensbrott, på södra sidan om Udderudstjärn, vid koordinaten 
6556750/1285500, finns också enligt uppgift ett stråk med täljsten.

Boliden AB gjorde i början av 1970-talet undersökningar bl.a. genom diamantborrning med avseende 
på nickel i området Hökhult–Kuvetjärnet–Askesjön.

(232) RÅDANE Kartblad 08B Vänersborg 9g
Täljsten RN-koordinat 6496950/1283800

Vid Norra Rådane finns en ca 10 m bred ultramafisk kropp omsluten av en i nordnordöstlig riktning stry-
kande gnejs, vilken stupar ca 50° mot väster. Ultramafiten är delvis omvandlad till aktinolit och asbest men 
även till täljsten. I kloritomvandlade partier har något kopparkis och malakit observerats.

Enligt Hjalmar Lundbohm (1885) och äldre ortsbor skall täljstenen i början av 1800-talet ha brutits i 
liten omfattning. Något egentligt brott finns dock inte längre synligt
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(251) TEGEN 2 Kartblad 08B Vänersborg 8g
Täljsten RN-koordinat 6494200/1281050

I dalsluttningen söder om Tegen förekommer små ultramafitkroppar i den i nordnordöstlig riktning stry-
kande, rödgrå gnejsen. Bergarten i de små kropparna, som är max. 30 m breda, har här och var täljstens-
omvandlats. Framförallt har vacker, ljusgrön täljsten bildats nära kontakterna mot gnejsen. De till täljsten 
omvandlade zonerna är dock max. 1 m breda. Under 1800-talets första hälft lär här ha brutits täljsten i liten 
omfattning för tillverkning av ugnsbottnar.

(556) SPARRÅS Kartblad 07B Göteborg 4d
Täljsten RN-koordinat 6422310/1268290

Bergarten i området utgörs av metagabbro som innehåller partier av ultramafisk sammansättning. Lokalt 
är dessa omvandlade till en grovknottrig, relativt mjuk täljsten. Brottet ligger i nordöstkanten av den lilla 
kullen och består av ett hål, som är ca 10 m i diameter. Täljstenen har troligen använts för att tillverka bl.a. 
dopfuntar och i brottet finns flera ”skålämnen” kvar.

5.  GEOKEMI 

5.1  Inledning

Berggrundens och jordlagrens mineralinnehåll har stor betydelse för förekomsten av olika metaller i miljön. 
När mineralen i berg och jord vittrar frigörs metaller som kommer ut i miljön. Men även metaller som 
frigörs när människan utnyttjar och utvinner naturtillgångar, tillförs miljön. Många tungmetaller, t.ex. bly, 
kvicksilver och kadmium har dessutom fått sina kretslopp förändrade genom att de används av människan. 
Försurningen har också radikalt förändrat kretsloppen för många metaller.

På SGU pågår sedan 1982 en biogeokemisk kartläggning av tungmetaller i miljön för att få ett underlag 
till såväl malmprospektering som miljöundersökningar. Analys av rötter av vissa örter och vattenlevande 
mossor från bäckkanter ger en bild av belastningen av vattendrag och visar på halterna av metaller i berg-
grunden och jordarterna, dvs. var vi har höga eller låga naturliga halter, men också utsläpp och nedfall 
av dessa. Växterna suger åt sig metaller lösta i det förbirinnande vattnet. De biogeokemiska kartläggning-
arna ger en indikation om de biotillgängliga halterna i miljön. Detta är viktig information i samband med 
bedömningar av metallers miljöpåverkan då de i sig inte behöver vara speciellt biotillgängliga. Denna till-
gänglighet varierar med de olika tillstånden de befinner sig i. Vi kan alltså genom denna kartläggning få 
indikationer på vilka metaller vi själva kan få i oss. 

Provtätheten är 1 prov/6 km2. Alla prover analyseras med röntgenfluorescens (XRF) på bl.a. alla tung-
metaller, utom kvicksilver, selen och kadmium som analyserats på annat sätt (på vart femte prov). För alla 
element utom selen och kvicksilver analyseras  askan. Följande element rapporteras: arsenik, bly, kadmium, 
koppar, krom, kvicksilver, molybden, nickel, selen, uran, vanadin, wolfram och zink. Förutom dessa finns 
ytterligare ett stort antal element i databanken. Hittills är ca 40 000 prov tagna över Sverige och avseende 
Västra Götalands län finns analysresultat från 3951 provpunkter.

Kartorna ger en bild över den ofta starkt varierande bakgrundshalten av bl.a. tungmetaller i miljön, 
vilket är viktigt att känna till vid malmprospektering och vid diskussion om miljöförorening och försurning. 
Ibland kan de naturliga halterna av en del metaller vara så höga att de kan jämställas med den värsta förore-
ning. Grundvatten som används som dricksvatten, eller grödor som odlas inom sådana områden, kan därför 
innehålla direkt hälsovådliga metallhalter. De biogeokemiska proverna ger också en bild av antropogena 
(=förorsakade av utsläpp) metallföroreningar, t.ex. utsläpp i vatten och luft samt jordbruksverksamhet. Vi 
kan också se om det finns brist på vissa metaller och andra ämnen. Allt detta sammantaget gör att kartorna 
och databaserna är en grundläggande del för det svenska miljöarbetet. 

Parallellt med denna biogeokemiska kartläggning pågår också en markgeokemisk kartläggning av fram-
förallt morän. Proverna, som tas med en täthet på 1 prov/6 km2 och på ett djup av ca 1 meter, analyseras på 
två olika sätt. Med röntgenfluorescens (XRF) fås de totala elementhalterna. Proverna urlakas även i kungs-
vatten och 7 M salpetersyra och analyseras med plasmaspektrograf (ICP-MS) och då får man en bild av  
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hur stor del av elementet som kan tänkas frigöras vid vittring. Även pH och motståndskraften mot försur-
ning (buffertkapaciteten) mäts i ett antal av proverna. De markgeokemiska kartorna visar de naturliga bak-
grundshalterna i marken och används i bl.a. malmprospektering. Endast de sydligaste delarna av Västra  
Götalands län är hittills provtagna på detta sätt. Emellertid har ett omfattande projekt i Göteborgs kommun, 
det s.k. Göteborgsprojektet, genomförts och några markgeokemiska resultat av detta projekt visas här.

5.2  Biogeokemi

Länet omfattar ett stort område med olika typer av landskapsformer och geologi. På kartorna återkommer 
en allmän trend med förhöjda elementhalter längs västkusten som avklingar mot öster. Det finns ingen känd 
geologisk förklaring till dessa mönster och vad man ser här är till största delen höga halter som resultat av 
antropogen aktivitet. Västkusten är ett område som under lång tid fått ta emot föroreningar från både in-
hemska och utländska utsläppskällor. Detta framträder tydligt på t.ex. de biogeokemiska kartorna för krom, 
bly och kadmium. Även naturliga förhöjningar av metaller framträder markant på kartorna som följer, vilket 
visar att den information som erhålls används i hög utsträckning även för malmprospektering. 

Uran

Uran kommer lätt i lösning i många vattendrag. Elementet är lösligt i sur miljö, men vid lågt pH fixeras 
det till humusämnen. Urans löslighet och mobilitet är dock som störst i alkalina miljöer, där uran bildar 
komplex. De kalkhaltiga bergarter som berikat jordarna i Västergötland har bildat förutsättningen för en 
omfattande regional spridning av uran i vattendragen på grund av uranets löslighet. Västergötland, med sina 
platåberg uppbyggda av kambro-siluriska bergarter visar tydligt utbredningen av kalksten och uranhaltig 
alunskiffer i moränen.

Urankartan, figur 48, visar i stort den naturliga förekomsten av uran i miljön. Kartbilden domineras av 
två områden med förhöjda halter, nämligen Bohuskusten samt nordost om Borås. Runt Göteborg finns även 
en yngre granit med förhöjd gammastrålning, s.k. RA-granit.

 Billingen–Falbygden området karaktäriseras av ett antal platåberg med kambro-siluriska bergarter. Alun-
skiffern i dessa är känd för sin höga uranhalt. Under 1960-talet pågick  i Ranstad en provbrytning på uran. 
Utbredningen av uran och molybden på kartorna beror på förekomster i dessa platåberg och att inlandsisen 
fört med sig bl.a. alunskiffer och sedan avsatt materialet utefter isriktningen mot sydväst vilket kan ses på 
urankartan (fig. 48). Denna typ av geokemiska kartor används i hög utsträckning till malmprospektering.

Uran kan också spridas antropogent. I jordbruksområden som gödslats med importerat naturligt fosfat-
gödsel finns risker för tillförsel av metallen. Det handlar här t.ex. om fosfatkoncentrat med låga uranhalter. 
Även den s.k. rödfyren som blandas med kalk och som används som jordförbättringsmedel kan vara en källa 
till förhöjda halter.

Bly

Bly är en av de mest svårrörliga tungmetallerna. Den är mest rörlig i sur miljö och vid ökat pH minskar 
halterna i naturliga vattendrag. Effekter som påverkar vattnets blyhalt är också metallens förmåga att bindas 
till organiska substanser i det översta humusrika markskiktet och förmågan att attraheras (adsorberas) till 
lermineral och humussyror. Relativt låga blyhalter följer finjordarnas utbredning och blyhalterna ökar mot 
öster med en ökad utbredning i moränmark (fig. 49). Kartan visar att marken hittills har kunnat buffra 
det bly som dels är bundet som mineralkorn i marktäcket dels hamnar som nedfall på markytan. Områden 
med likartade markförhållanden, men där blynedfallet är kraftigare, som t.ex. i Göteborg och vid de större 
tätorterna, framträder däremot med förhöjda blyhalter i vattnet. Vad resultaten där visar är att summan av 
det naturliga blyet i jordtäcket och det antropogena blytillskottet är större än vad finjordarna förmår buffra. 
Därför lakas blyet ut och förs via grundvattnet ut till bäcksystemen.

En bit in i landet, strax innanför kustlinjen där topografin ökar finns nederbördsmaximum. Här depo-
neras det bly som kommer med vindarna från bl.a. England och som faller ned med nederbörden.
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Selen

När det gäller förekomsten av selen i södra Sverige är det främst sedimentära bergarter som kalkstenar och 
alunskiffrar, som förorsakar naturligt förhöjda halter i bäckvattnet. Förhöjda selenhalter förekommer också i 
områden där berggrunden innehåller sulfidmineraliseringar, t.ex. i Bergslagen. I övrigt är den svenska berg-
grunden selenfattig. På grund av den stora utbredningen av magmatiska bergarter i urbergsområdena, måste 
Sverige betecknas som ett bristområde på selen. Detta har under senare år oroat näringsforskningen, då ele-
mentet utgör ett för människan livsnödvändigt mikronäringsämne. Ämnets sparsamma förekomst i svensk 
natur har medfört otillfredsställande försörjning och orsakat brist hos djur och människa. Växtätarnas selen-
försörjning sker via växters selenupptag från marken, vilket anses minska vid försurning. Selenbrist framkal-
lar sjukdomar och försvagar immunförsvaret. Som bristsjukdom bland annat hos svin och kalv har selenbrist 
tidigare orsakat dödsfall (plötslig hjärtsvikt) i betydande omfattning. Muskeldegeneration, ett annat symp-
tom på selenbrist, ofta med dödlig utgång, har observerats hos svin, nötkreatur, får och häst. Selen påverkas 
negativt av försurningen som leder till minskad tillgänglighet av selen i marken. Selen motverkar flera nega-
tiva effekter av metallexponering hos djur och människa. Det dagliga intaget av selen för människor i Sverige 
är redan i underkant av vad som är rekommenderat.

Undersökningar visar att de svavelföreningar som deponeras tillsammans med det sura regnet innehåller 
mätbara halter av selen. Detta framträder tydligt på den biogeokemiska kartan i den västra delen av Västra 
Götalands län (fig. 50), där marken utsätts för kraftig exponering av sådant nedfall. De förhöjda selenhalter 
som framträder inom området är av sådant ursprung, kombinerat med påverkan av närheten till havet efter-
som selen förekommer i havsvatten. Högre halter finns också i Skövdetrakten, men här är det frågan om 
naturliga halter, som härstammar från de yngre bergarterna i trakten. Det är värt att notera att den region 
i Sverige som hittills påvisats ha de högsta selenhalterna är södra Skåne, beroende på selenhaltig berggrund. 
Den region som därnäst uppvisar de högsta halterna är de västra delarna av Västra Götalands län. Detta är 
samtidigt positivt genom att selen är ett nödvändigt element för människan. Vi behöver vissa mängder selen 
samtidigt som selen är antagonist till vissa tungmetaller, dvs. upphäver giftverkan hos dessa. 

Kadmium

I de allra flesta bergarter är kadmiumhalterna mycket låga. De magmatiska bergarterna håller under  
0,2 ppm, kalkstenar och sandstenar ca 0,05 ppm, medan lerhaltiga sediment kan ha nivåer över 0,4 ppm. 
Normalhalten i mark som ej är antropogent påverkad, ligger på ca 0,2 ppm. I samband med äldre zink-
baserad gruvindustri med smältverk, har i Storbritannien uppmätts halter i mark på ca 500 ppm kadmium. 
Metallen ingår som spårelement i många sulfidmineral och har en stark koppling till zinkblände. Kartan,  
figur 51, visar kadmiumhalterna i Västra Götaland. Antalet analyserade prov är lägre för kadmium, kvicksil-
ver och selen. Endast var femte provpunkt analyseras av kostnadsskäl.

Även i de ytgeokemiska processerna i mark-, grund- och ytvatten följer kadmium zink i det geokemiska 
kretsloppet. Vid vittringen av kadmiumhaltiga mineral (t.ex. zinkblände) i sur oxiderande miljö bildas ett 
flertal lättlösliga joner som gör kadmium till ett extremt rörligt element i bäcksystemen. Kadmium har  
högre löslighet än zink i sura miljöer och har därför en större tendens att läcka till grundvattnet. Vid högre  
pH-värden än 7,5 fastläggs metallen i marken. En faktor som motverkar rörligheten i dräneringssystemen är 
kadmiums liksom zinks förmåga att binda sig till järn- och manganhydroxider samt till humusämnen. Kad-
mium, liksom zink och många andra tungmetaller, har även en stark tendens att adsorberas till lermineral.

I västra Svealand och Sydsveriges moränområde föreligger en naturligt sur miljö i jordarna. Här kan 
kadmiumförhöjningarna på den biogeokemiska kartan relativt direkt hänvisas till källorna, vilka vanligtvis 
utgörs av förhöjningar i berggrunden.

Kadmiums förmåga att anrikas till lermineral genom adsorption visar sig tydligt i den geokemiska kart-
bilden. Bland regioner under högsta kustlinjen (HK) uppvisar bl.a. västkustens berg- och lerområde allmänt 
förhöjningar av kadmium (och zink). Metallen har frigjorts vid kemiska och mekaniska processer då lerbott-
narna frilagts i och med landhöjningen.

Kadmiumförhöjningarna runt tätortsområden förklaras av nedfall p.g.a. av luftutsläpp vid förbränning 
av biobränslen som kol, olja, torv, flis och sopor. Självklart bidragande till kadmiumtillskottet i miljön är 
luftutsläpp från metallindustrier. Det ibland höga kadmiuminnehållet i lerslätternas bäcksystem kan även 
ha påverkats av tillförd metall från vissa gödningsmedel samt rötslam som kan innehålla förhöjda halter av 
kadmium.
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Molybden

Molybden förekommer i berggrunden i halter som normalt varierar mellan 2 och 0,2 ppm. Halterna är 
vanligtvis högre i granitiska bergarter och lägre i ultrabasiska. Sedimentära bergarter kan uppvisa höga  
molybdenvärden, i synnerhet där inslaget av alunskiffrar är högt. I dessa fall kan metallen uppträda tillsam-
mans med förhöjda halter av uran, vanadin, koppar, volfram och kadmium. Molybden är relativt svårlösligt 
i surare miljöer (pH 3–6) men får en allt större rörlighet med ökande pH-värden i vattendrag. 

De mest spektakulära molybdenförhöjningarna på kartan framkommer över södra Sveriges kambro-
silurområden i Västergötland (fig. 52). Höga metallhalter från speciellt alunskiffrar i kombination med stora 
kalkmängder orsakar vidsträckta anomalier, som i isrörelseriktningen söderut via moränen kraftigt påverkar 
spridningen av molybden i vattendragen miltals in i angränsande regioner.

Inom morän- och myrområdena i inlandet är molybdenets rörlighet bestämt av skogsmarkens naturligt 
sura jordar. Här är mindre anomala områden orsakade av bl.a. molybdenförande partier av granitiska berg-
arter, mineraliseringar tillsammans med koppar och volfram och eventuell antropogen påverkan från gruvor 
och stålverk.

5.2  Naturliga bakgrundshalter av metaller i miljön

Det är viktigt att beakta naturliga bakgrundshalter av de ämnen som förekommer naturligt i miljön. Kun-
skapen om geologin är då en viktig utgångspunkt. Ämnen som kommer ut i miljön på grund av mänskliga 
aktiviteter måste ställas i relation till de naturliga halterna. I områden där t.ex. de naturliga halterna av metall-
ler är höga kan det vara nödvändigt att begränsa utsläppen av metaller från mänsklig aktivitet mer än inom 
andra områden. Bakgrundshalterna härstammar från geologiska media, ursprungligen berggrunden. För att 
kunna avgöra om höga metallhalter i miljön beror på mänskliga utsläpp måste vi känna till de naturliga 
bakgrundshalterna. Ett exempel på detta är krom i Västra Götalands län.

Krom

Krom är mycket svårlösligt. Det krom som vid vittringen sätts i rörelse i vattensystemen härrör framförallt 
från bergartsbildande mineral med höga halter av metallen. Vid oxidation av detta material bildas kromat-
joner som är lättrörliga i såväl sur som alkalin miljö. I barrskogsterrängen, dvs. i morän- och myrområdena 
i bl.a. västra Svealand och Sydsveriges moränområde, föreligger en naturligt sur miljö i jordarna. Kromför-
höjningarna på den biogeokemiska kartan kan många gånger direkt hänvisas till metallförhöjningar i berg-
grunden. I regioner under högsta kustlinjen (HK) uppvisar Västkustens berg- och lerområden allmänt för-
höjningar av krom. Metallen har frigjorts på samma sätt som kadmium då lerbottnarna torrlagts i och med 
landhöjningen.

Genom SGUs geokemiska undersökningar erhålls bland annat bakgrundshalterna av metaller i miljön 
som kan vara mycket höga vilket de flesta inte inser. På kromkartan, figur 53, har ett angränsande område 
i Småland bifogats för att tydliggöra detta. På denna karta ser vi de mycket höga kromhalter som finns i 
anslutning till ferrolegeringsverket i Vargön, Trollhättan. Som jämförelse ser vi också att lika höga halter 
finns i Nässjötrakten. Dessa halter beror på höga kromhalter som kommit ut i miljön från berggrunden 
genom vittring.

Vi ser alltså att det är nödvändigt att använda geokemiskt basmaterial i miljöundersökningar. SGUs geo-
kemiska databaser är en nödvändig del av det underlag som behövs för planering och vid politiska beslut. 
Det är viktigt att hålla i minnet att bakgrundshalterna kan variera kraftigt i miljön och att ”naturen själv kan 
vara en av de största förorenarna”.

5.4  Göteborgsprojektet

De biogeokemiska kartorna som visats har i huvudsak pekat på regionala mönster i miljön. Men städer och 
tätorter har sina specifika problem med tungmetaller och andra kemiska ämnen. Detta kan illustreras med 
några kartor från Göteborg där SGU har genomfört ett tätortsgeokemiskt undersökningsprogram. Syftet är 
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att ta fram bakgrundshalter av kemiska ämnen i miljön, undersöka variationer i tiden etc. En kombination 
av olika metoder används, bland annat markgeokemi och biogeokemi. Resultaten från de olika geokemiska 
metoder SGU använder kan tillämpas på många olika sätt av myndigheter och förvaltningar, t.ex. för att 
redovisa bakgrundshalter av metaller i mark, metallhalter i naturliga vattendrag och grundvatten, och upptag 
av metaller i stadsmiljön i människor och djur. Vidare kan resultaten användas för undersökningar av halter 
i föda och dricksvatten (biogeokemi), undersökningar av avfallsanläggningar och deponier samt hur miljön 
förändras med tiden vad avser tungmetaller i mark, luft och vatten.
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Som exempel på detta visas tre kartor från Göteborg: 

Relativ metallbelastning i mark, ytprover.

Relativa metallbelastningskartor (fig. 54) visar hur metallhalter i ytprover från mark i Göteborg förhål-
ler sig till Naturvårdsverkets indelning av tillstånd för förorenad mark. Naturvårdsverket prioriterar ett an-
tal metaller med avseende på stora miljö- och hälsoeffekter. Dessa metaller är främst arsenik, kadmium, 
krom, koppar, kvicksilver och bly. Naturvårdsverket indelar mark i tillstånd, i detta fall ytjord, med avseende 
på halter av bl.a. dessa sex metaller. Gränsen för känslig mark (KM) ligger mellan ”Ingen anmärkning–   
Mindre allvarligt” och ”Måttligt allvarligt”. Ligger halterna över KM kan detta indikera antropogen påver-
kan. På grund av interpoleringar i figurerna 54–56 måste man beakta att säkerheten är störst nära respektive 
provpunkt.

Figur 54 visar en relativ metallbelastningskarta i förhållande till KM-värdet. Det är viktigt att samtidigt 
som man läser av den relativa metallbelastningen läser singelelementkartorna. Därför har på metallbelast-
ningskartan även infogats de ingående metallerna. Det som kartan visar är alltså var miljöeffekterna av 
mänsklig aktivitet är störst i Göteborg med avseende på de sex tungmetallerna.

Bly i mark

Kartan (fig. 55) visar kvoten mellan halter av bly i markens ytprover och djupprover (på 1 m djup). Normalt 
skall halterna i de ytnära jordarna vara mer antropogent påverkade än djupproverna. Detta bekräftas i kartan 
som visar att blyhalterna i ytliga markprover ligger 5–10 gånger högre än de på större djup vilket beror på 
människans påverkan, bl.a. biltrafiken. På kartan syns alltså hur stor den mänskliga påverkan är i förhållande 
till de naturliga bakgrundshalterna. 

Relativ metallbelastning i luft

I Göteborgsprojektet provtogs också husmossa och efter att proverna analyserats får man information om 
det luftburna nedfallet. Kartan, figur 56, visar den relativa metallbelastningen av arsenik, kadmium, krom, 
koppar, kvicksilver och bly. Det luftburna nedfallet är störst i den östra delen av kommunen vilket troligen är 
en kombination av luftburet nedfall från bl.a. England och spridning från själva tätorten. Genom att kombi-
nera denna information med annan information om metallhalter i t.ex. mark finns det möjlighet att avgöra 
hur stor del av metallbelastningen som beror på luftnedfall dels i förhållande till utsläpp i mark och vatten 
och dels den naturliga bakgrunden som beror på geologin. Generellt kan man säga att den antropogena me-
tallbelastningen är hög i städer medan de naturliga metallhalterna ofta är de dominerande på landsbygden. 
Det är emellertid nödvändigt att i alla sammanhang ställa de ofta höga naturliga halterna i relation till de 
som människan tillfört.

5.5 Geologi och hälsa

Berggrunden, jordarna och vattnet varierar kraftigt i sin kemiska sammansättning. Vi dricker det vatten som 
innehåller tungmetaller, vilka frigjorts från mark och berggrund. Berggrundens och jordarnas höga metall-
halter kan alltså innebära en direkt risk för djurs och människors hälsa. Men även om de innehåller för låga 
halter kan de ge upphov till bristsjukdomar orsakade av dessa ämnen. Allt detta har utvecklats till en typ av 
miljömedicin som kallas för geomedicin eller medicinsk geologi. Den studerar hur utbredningen av olika 
sjukdomar är kopplad till de naturliga elementhalterna i berg, jord och vatten.

I Västra Götalands län har geomedicinska undersökningar gjorts. Ett exempel på dessa är undersökningar 
i samband med Älvsborgssjukan hos älg. Under senare delen av 1980-talet konstaterades i västra Sverige 
en sjukdom hos älg som kallades Älvsborgssjukan efter utbredningsområdet (Älvsborgs län), en av de mest 
försurade regionerna i västra Sverige. Ett antal forskare från olika discipliner har sedan Älvsborgssjukan 
upptäcktes undersökt olika hypoteser för att försöka hitta de bakomliggande orsakerna till sjukdomen. I ett 
tidigt skede koncentrerades ansträngningarna på en mikrobiologisk orsak eftersom symptomen tydde på 
någon form av infektionssjukdom. Genom undersökningar av 4 300 älgar hos Statens Veterinärmedicinska 
Anstalt har man emellertid kunnat visa på att koppar/molybdenbalansen hos älgarna har rubbats kraftigt. 
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Födans koppar- och molybdeninnehåll är livsavgörande för idisslare. Växters Cu- och Mo-halt beror på flera 
faktorer: berggrundens och markens molybdenhalt och sammansättning (t.ex. Mo i lättvittrad skiffer eller 
i svårvittrad granit), vattenhalt och pH. Dessutom varierar Mo-upptaget med växtarter, årstid, nederbörd 
och pH. Likaså ökar växters Mo-halt med pH och pH-höjande effekter i marken, t.ex. kalkhaltig mark eller 
vid kalkning. Molybdens rörlighet och dess upptag i växter ökar med ökande pH. Vid lägre pH minskar 
rörligheten och i försurade miljöer blir molyben fastlagd i marken. 
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Om förhållandet mellan Cu och Mo i fodret för idisslare är lågt (<3), dvs. Mo-halten i betesväxter är hög 
i förhållande till Cu, uppstår Cu-brist och vid höga värden (>8–10), dvs. låga Mo-halter i förhållande till Cu, 
leder koncentrationsförhållandena till Cu-anrikning och till och med förgiftning. Förhållandet av Cu/Mo 
påverkas inte bara av den ökade lösligheten av Mo vid pH-höjning utan även av den samtidigt minskande 
mobiliteten av Cu. Redan en mindre pH-förändring kan därför få stor betydelse för balansen mellan Cu och 
Mo i marken.

Källan till förändringarna i spårelementbalansen i älgorgan måste sökas i födointaget. Molybden uppvisar 
ett annat mobilitetsmönster än de flesta andra positivt laddade metalljonerna. Medan metaller som zink, 
kadmium, bly m.fl. får ökad mobilitet vid sjunkande pH kommer molybden tvärtom att fastläggas. Om 
det däremot sker en kraftig höjning av pH, såsom t.ex. vid kalkning av sjöar, våtmarker, vattendrag och 
jordbruksmark, kommer i marken naturligt förekommande molybden att frigöras för transport i vattendrag 
och via växtrötter upptas i ekosystemen. Tidpunkten för molybdenökningen i älgorgan i Älvsborg stämmer 
tidsmässigt väl överens med en intensifierad kalkning i länet. Man har alltså kommit fram till att sjukdomen 
är kemiskt betingad och utlöses av molybdenförgiftning och sekundär kopparbrist. Orsaken för och förkla-
ringen till utbrottet måste sökas i den biogeokemiska bakgrunden och de förändringar som drabbat bl.a. 
Västra Götaland.

Biotillgängligheten av Mo är tämligen låg i norra regionen jämfört med den södra regionen där förekom-
sten av Mo är större. Cu-förekomsten är däremot ganska lik i norr och söder. Lägre biotillgänglighet av Mo 
i norra regionen vid ungefär lika stor Cu-förekomst kommer att verka för Cu-anrikning, högre tillgång av 
Mo i söder kommer att minska Cu-anrikningen i lever. Kartan över Cu/Mo-kvoten i bäckvattenväxter (fig. 
57) är alltså ett underlag för undersökningar av sekundär kopparbrist samt kopparförgiftning. 

6. PROSPEKTERING

6.1 Allmänt om prospektering och prospekteringsmetoder

Prospektering efter mineralråvaror och tekniskt användbara bergarter omfattar undersökning, uppmätning 
och utvärdering av fyndigheter. Normalt börjar man med översiktliga arbeten inom ett stort område. Re-
sultaten från dessa pekar ut ett antal mindre områden som då undersöks närmare. Slutligen kommer man 
till ett väl avgränsat område som undersöks systematiskt och som i bästa fall kan resultera i en brytvärd 
fyndighet. Detta arbetsförlopp kallas även regional prospektering, lokal prospektering och gruvundersök-
ning. Prospekteringsarbetet har alltid en ekonomisk sida där man måste välja åtgärder av sådant slag och i 
sådan ordning att uppslagets ekonomiska värde klarläggs med minsta möjliga insats.

De metoder som idag används för prospektering är framförallt en noggrann geologisk kartering av berg-
grunden. Man försöker få så mycket information som möjligt ur blottningar i berggrunden. För att göra så 
korrekta kartor som möjligt kan även geofysik och geokemi användas varefter de mest lovande områdena 
väljs ut. Eftersom berggrunden här i landet till största delen är täckt av lösa avlagringar och vatten ger geo-
fysik och geokemi god hjälp att kartlägga bergarternas fördelning och gränser samt strukturdrag av olika 
slag. Blockletning (sökande av lösa malmblock transporterade av inlandsisen) ger ofta goda anvisningar hu-
ruvida malm kan finnas i trakten. Geofysiska mätningar – magnetiska, gravimetriska, elektriska, seismiska, 
radiometriska och geotermiska – används för att lokalisera och undersöka mineralförekomster. Geokemin 
som används vid studier av elementfördelningen dels i lösa avlagringar, dels i berggrunden är en värdefull 
prospekteringsmetod. Nästa steg i undersökningskedjan är diamantborrning varvid kärnan från det genom-
borrade berget undersöks och analyseras noggrant.

Prospekteringsmetoderna förbättras ständigt, vilket medför att i vissa fall kan samma område bli före-
mål för förnyade undersökningar. Man måste ha klart för sig att det inte är enbart mineralhalten som är 
avgörande för en eventuell exploatering av en fyndighet. ”Malm” är ett ekonomiskt begrepp som till stor 
del är avhängigt av fyndighetens geografiska läge samt storlek, transportmöjligheter, bergmekaniska förhål-
landen och anrikningstekniska egenskaper. Prisläget för berörda mineral/metaller spelar också en stor roll. 
Detta innebär att den mängd som är ekonomiskt utvinnbar varierar från tid till annan. Prospektering är en 
långsiktig satsning av stora ekonomiska resurser i projekt med tämligen ovissa vinstutsikter.
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6.2 Prospekteringsverksamhet i länet

Sedan Sverige ändrade sin minerallag 1992, vilket bl.a. innebar borttagandet av den s.k. kronoandelen, dvs. 
statens rätt till del i vinsten, har prospekteringsaktiviteterna ökat kraftigt. De utländska bolagen har ansett 
att det nationella regelverket i kombination med en intressant geologi varit en tillräcklig anledning för att 
öka sina undersökningsinsatser. Med all säkerhet har även Sveriges EU-medlemskap samt närheten till den 
europeiska marknaden bidragit till det ökade intresset. 

De ökade prospekteringsinsatserna har dominerats av utländska bolag från Canada, England och Austra-
lien. Huvudsakligen har intresset fokuserats på basmetallerna koppar och zink men mycket stora undersök-
ningskoncessioner har också lagts på guld och diamanter.

Den senaste malmprospekteringen i större skala, som ägt rum i Västra Götalands län genomfördes av sta-
ten via Nämnden för statens gruvegendom, NSG, i Dalsland under 1980-talet. Därvid undersöktes främst 
Dalslandsgruppens undre sedimentbergarter med avseende på koppar och silver. Även LKAB genomförde 
malmprospektering i länet under 1980-talet, främst i Karlsborgsområdet, avseende i första hand guld.

Efter det att regeringen år 1998 avslog företaget Svenska Koppar ABs ansökan om bearbetningskonces-
sion för de ovannämnda koppar-silvermineraliseringarna i Dalslandsgruppens undre sedimentbergarter vid 
Dingelvik har ingen företagsmässig malmprospektering ägt rum i länet. För närvarande finns nio giltiga, 
små undersökningstillstånd i hela länet. De innehas alla av privatpersoner och avser guld, titan, mangan eller 
koppar.

Prospektering efter industriella mineral och bergarter har under det senaste decenniet inriktats mot kalk-
sten i de kambro-siluriska bergarterna och mot kvarts och fältspat i de prekambriska bergarterna. Den allra 
största prospekteringsverksamheten för närvarande i länet är dock den efter bergkrossmaterial av hög kvali-
tet. 

7. UNDERSÖKNINGSTILLSTÅND OCH BEARBETNINGSKONCESSIO- 
 NER ENLIGT MINERALLAGEN M.M.

7.1 Lagstiftning på mineralområdet

Rätten att utvinna i jorden förekommande mineraltillgångar regleras i svensk lagstiftning främst genom mi-
nerallagen och genom miljöbalken. Annan lagstiftning som också reglerar verksamhet som omfattar mine-
ralutvinning finns i plan- och bygglagen (PBL), lagen om kulturminnen m.fl. lagar.

7.2 Minerallagen

Undersökningstillstånd enligt minerallagen innebär i princip att den som i föreskriven ordning först ansöker 
om att han vill undersöka en fyndighet får ensamrätt till denna. Speciella regler gäller för olja, gas och dia-
mant. Någon prövning av sökandens lämplighet sker i princip inte. Sökanden behöver inte visa att konces-
sionsmineral finns men skall peka på att det finns anledning att anta att undersökning i området kan leda 
till fynd av koncessionsmineral. Sökanden skall ange arten av den mineralfyndighet som ansökan avser. När 
ansökan bifallits, utfärdar bergmästaren ett undersökningstillstånd. Mineralfyndigheten omfattas av mine-
rallagen om den innehåller:

1. antimon, arsenik, beryllium, bly, cesium, guld, iridium, järn som förekommer i berggrunden, kobolt, 
koppar, krom, kvicksilver, lantan och lantanider, litium, mangan, molybden, nickel, niob, osmium, pal-
ladium, platina, rodium, rubidium, rutenium, silver, skandium, strontium, tantal, tenn, titan, torium, uran, 
vanadin, vismut, volfram, yttrium, zink och zirkonium.

2. alunskiffer, andalusit, apatit, brucit, flusspat, grafit, kyanit, leror som är eldfasta eller klinkrande, magne-
sit, magnetkis, nefelinsyenit, sillimanit, stenkol, stensalt eller annat salt som förekommer på liknande sätt, 
svavelkis, tungspat och wollastonit.

3. olja, gasformiga kolväten och diamant.
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Området får inte vara större än att det kan antas att innehavaren har möjlighet att undersöka det i sin hel-
het på ett ändamålsenligt sätt och i övrigt skall det ha en för ändamålet lämplig form. Undersökningstiden 
är tre år. Den kan förlängas med tre år och därefter, om särskilda skäl föreligger, med ytterligare högst fyra år. 
Från och med 1998-07-01 kan om synnerliga skäl föreligger undersökningstiden därefter förlängas med yt-
terligare sammanlagt fem år. Undersökningstiden kan alltså komma att omfatta totalt högst 15 år. Förläng-
ning får inte medges om något ändamålsenligt arbete inte har utförts och inte heller kan antas bli utfört. 
Om det finns förutsättningar för gruvdrift kan innehavaren ansöka om att få bearbetningskoncession för ett 
bestämt område, där gruvdrift får äga rum. För att starta verksamhet i dagen erfordras dock att mark har 
anvisats för ändamålet. En bearbetningskoncession gäller i första hand under 25 år. 

Rätten att utnyttja mineral som inte omfattas av minerallagen tillkommer jordägaren. Normalt krävs 
dock täkttillstånd enligt miljöbalken för utvinning av dessa tillgångar.

Beträffande informationsskyldighet innehåller minerallagen och mineralförordningen följande föreskrif-
ter. Bergmästaren skall så snart han har utfärdat ett undersökningstillstånd (med undantag för tillstånd avse-
ende alunskiffer, olja, gasformiga kolväten eller diamant) delge fastighetsägaren och övriga sakägare en kopia. 
Innehållet i tillståndet skall inom två månader offentliggöras i Post- och Inrikes Tidningar och i ortstidning. 
Bergmästaren skall vidare i ett antal fall informera Sveriges geologiska undersökning, länsstyrelsen och kom-
munen. Detta gäller vid utfärdande av tillstånd, vid beslut om förlängning av undersökningstiden och vid 
utfärdandet och upphörandet av bearbetningskoncession.

I fråga om gasfyndighet gäller enligt minerallagen att gas som framkommit på annat sätt än i samband 
med sökande efter olje- eller gasfyndighet får utan koncession utnyttjas av fastighetsägaren för husbehov, 
även om annan har koncession inom området.

I minerallagen finns bestämmelser om hinder mot undersökningsarbete. Bl.a. får undersökningsarbete 
inte utan länsstyrelsens medgivande äga rum inom nationalpark, inom område som statlig myndighet hos 
regeringen har begärt skall avsättas till nationalpark eller i strid med föreskrifter som har meddelats beträf-
fande naturreservat med stöd av naturvårdslagen.

Gruvdrift kräver alltid prövning och tillstånd, förutom enligt minerallagen också enligt miljöbalken.

7.3 Annan lagstiftning

Byggnadslagstiftningen berör gruvintressen på flera sätt. Sålunda erfordras byggnadslov för sådana byggna-
der, cisterner m.m. som erfordras för mineralutvinning. Förbud mot nybyggnad och vissa markarbeten m.m. 
föreligger enligt plan- och bygglagen (PBL) i närheten av befintlig respektive planerad befästning, allmän 
flygplats och atomenergianläggning. Indirekt kan gruvintressen beröras av byggnadslovgivning för bebyg-
gelse utanför planlagd mark. 

Åtgärder som hindrar eller avhåller allmänheten från tillträde till strandskyddsområden – och vars till-
låtlighet inte prövats enligt miljöbalken – kräver länsstyrelsens tillstånd. Vidare gäller att undersökningsar-
bete, som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön, kräver samråd med länsstyrelsen enligt miljöbalken. 
Vid samrådet kan länsstyrelsen föreskriva åtgärder som minskar skadan på naturmiljön. Ibland kan särskilt 
föreskriven samrådsplikt enligt miljöbalken föreligga.
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8. TERMFÖRKLARING

Det är tyvärr ogörligt att behandla geologiska fakta utan att använda facktermer som kan verka främmande 
för lekmannen. Att ersätta facktermer med beskrivande ord vore som att t.ex. i en djurbok ersätta termen 
”fjäril” med ”ledat, sexbent djur med två par breda, fjälliga ofta färgade vingar”. För att minska de oundvik-
liga svårigheterna följer nedan förklaringar till en rad termer som används i texten.

Amfibol: Mineralgrupp bestående av silikat av Ca, Mg, Fe, Al och Na i olika proportioner och med genom-
gångar i två riktningar som bildar spaltvinkeln 124°.

Amfibolit: Omvandlad, mörk bergart huvudsakligen bestående av amfibol och plagioklas. 
Amfobolitfacies: En omvandling som skett i ett temperaturintervall mellan ca 530 och 700 grader Celsius 

och ett tryckintervall mellan ca 3 och 12 kilobar.
Apatit: Ett fettglänsande-glasglänsande, färglöst eller olikfärgat mineral med sammansättningen 

Ca5(PO4)3(F,Cl,OH). 
Augit: En pyroxen med sammansättningen (Ca,Mg,Fe,Al) (Al,Si)2O6. 
Basisk bergart: Bergart som har mellan 45 och 52 % SiO2. 
Basit: Basisk bergart med SiO2 <52 %. 
Bergart: Aggregat av ett eller flera slags mineral. Tre huvudtyper kan urskiljas. Magmatiska bergarter har 

kristalliserats ur en smälta (magma), sedimentära har bildats genom avsättning av partiklar eller kemisk 
utfällning och metamorfa har bildats genom tryck- och temperaturorsakad omvandling av andra berg-
arter. 

Biotit: Mörkbrun eller svart glimmer med sammansättning K(Mg,Fe)3AlSi3O10(OH,F)2. 
Blyglans: Ett grått, metallglänsande mineral med kubisk spaltning och sammansättningen PbS. 
Breccia: Bergart med kantiga fragment av sönderbruten berggrund som ihopkittats av kvarts, kalkspat m.m. 
Derb: Täta, hårda mineralaggregat.
Diabas: Mörkgrå till svart basisk gångbergart ofta med ofitisk textur (regellöst orienterade listformade plagi-

oklaskristaller omslutna av pyroxen), huvudsakligen bestående av plagioklas och pyroxen. 
Diorit: En djupbergart av intermediär karaktär bestående av plagioklas, amfibol, pyroxen och/eller biotit. 
Donläge: Används för att ange en malmkropps stupning i allmänhet.
Djupbergart: En bergart bildad ur en smälta (magma) som stelnat på betydande djup i jordskorpan. 
Epidot: Ett grönt eller gulgrönt mineral, i huvudsak silikat av Ca, Al och Fe.
Fahlertz (tetrahedrit): Ett gråsvart, metallglänsande mineral Cu12Sb4S13 ofta i tetraedriska kristaller. Mine-

ralet förekommer vanligen i hydrotermala gångar tillsammans med silver-, koppar-, bly- och zinkmineral. 
Flusspat (eller fluorit): Ett glasglänsande, färglöst rött, blått, grönt, violett eller brunt färgat mineral med 

god oktaederspaltning. Sammansättningen är CaF2. 
Foliation: En allmän term för planstrukturer i en metamorf bergart. 
Fältspat: Sammanfattande namn för vanliga bergartsbildande mineral som utgör Al-silikat av K, Na och Ca. 

De viktigaste är ortoklas, mikroklin och plagioklas. 
Fältstupning: Anger den riktning i vilket en malmkropp är utsträckt mot djupet.
Förkastning: Uppkommer när två angränsande block förskjuts i förhållande till varandra. 
Förskiffring: Den process varigenom en bergart påtrycks en sekundär parallellstruktur. 
Gabbro: En mörk basisk djupbergart bestående av kalciumrik plagioklas och pyroxen, ibland även olivin, 

mera sällan hornblände eller biotit. 
Glimmer: En serie skiktmineral som kan klyvas i tunna, elastiska plattor. Kemiskt utgör de silikat av K, Al, 

Mg och Fe i olika proportioner. 
Glimmerskiffer: Metamorf bergart, i urberget antingen omvandlad lera eller också betingad av mycket 

kraftig deformation till övervägande del bestående av glimmer och kvarts och vars skiffrighet väsentligen 
beror på att glimmermineralen är parallellt anordnade. 

Gnejs: Metamorf bergart, en regionalt omvandlad, folierad, medel- till grovkornig bergart, oftast bestående 
av kvarts, fältspat och glimmer. 

Gnejsgranit: En gnejsig granit dvs. en granit som genom regionalmetamorfos omvandlats till gnejs men vars 
karaktär av ursprunglig granit är tydlig. 

Granat: Sammanfattande namn för en rad kubiskt kristalliserande mineral med sammansättningen X3Y-
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2Si3O12, där X kan vara Ca, Fe, Mn eller Mg och Y kan vara Al, Fe eller Cr. 
Granit: En djupbergart bestående främst av kvarts och fältspat samt underordnade mörka mineral. Fält-

spaten kan vara kalifältspat (ortoklas eller mikroklin) eller natriumrik plagioklas (albit eller oligoklas) i 
varierande proportioner. De mörka mineralen är främst biotit eller hornblände, mera sällan augit. 

Granodiorit: En djupbergart med intermediär sammansättning, som skiljer sig från graniterna genom att 
det i den finns mer plagioklas än kalifältspat. 

Granulitfacies: En omvandling som skett vid en temperatur högre än 700 grader Celsius och i ett tryck-
intervall mellan ca 3 och 12 kilobar. 

Grönsten: Samlingsnamn för mörkgrön till mörkgrå omvandlad, basisk magmabergart. 
Gångbergart: Intrusiv magmatisk bergart som hastigt stelnat i en spricka. 
Hyperitdiabas: En svart till brunfärgad, fin- till fint medelkornig diabasliknande bergart huvudsakligen 

bestående av plagioklas och pyroxen. Den mörka färgen i plagioklasen beror på små oxidmalmsinneslut-
ningar (jfr diabas). 

Hängvägg: Benämningen på den bergvägg som är parallell med malmkroppens strykning och som vilar mot 
malmen.

Intermediär bergart: Anger att en magmatisk bergart innehåller mellan 52 och 66 % SiO2. 
Kalkspat eller kalcit: Ett vitt eller svagt färgat, sprött, glasglänsande mineral med romboedrisk spaltning 

och sammansättningen CaCO3. 
Kalksten: En sedimentbergart som huvudsakligen består av kalciumkarbonat. 
Klorit: Gemensamt namn för i allmänhet mörkt gröna, skiktmineral som utgör vattenhaltiga Al-silikat av 

Fe och Mg. 
Konglomerat: Består av rundade bollar, oftast av olika bergarter i en mer eller mindre finkornig mellan-

massa. 
Konkordant skiktning: Över varandra liggande skikt med samma stryknings- och stupningsförhållanden.
Kopparkis: Ett mässingsgult, metallglänsande mineral med sammansättningen CuFeS2. 
Kulkvarnvärde: Ett värde som används för klassificering av stenmaterial för vägändamål, såväl slitlager som 

vägunderbyggnadslager.
Kvarts: Ett färglöst eller vitt, mera sällan färgat, glasglänsande, på brottytorna fettglänsande mineral med 

sammansättningen SiO2. 
Kvartsit: En metamorf bergart som i huvudsak består av kvarts. Utgångsmaterial är vanligen kvartssandsten. 

Namnet används också ibland för sekundärt, kvartsanrikade bergarter, t.ex. ”malmkvartsit”. 
Lava: En smälta som nått jordytan och den bergart som uppkommit när denna smälta stelnat. 
Leptit/leptitgnejs: Äldre namn för finkorniga eller gnejsiga, fältspatrika bergarter med huvudsakligen vul-

kaniskt ursprung.
Lerskiffer: Ett hårdnat ler- eller slamsediment med skiffrig utbildning. 
Liggvägg: Benämning på den bergvägg som är parallell med malmkroppens strykning och mot vilken mal-

men vilar.
Magma: En flytande, i allmänhet gashaltig bergartssmälta. 
Magmatisk bergart: En bergart som har kristalliserat ur en magma. 
Magnetit: Ett metallglänsande, svart, starkt magnetiskt mineral med sammansättningen Fe3O4. 
Magnetkis: Ett bronsbrunt, metallglänsande, svagt magnetiskt mineral med en sammansättning som unge-

fär motsvarar FeS. Järnhalten kan dock variera något vilket orsakar struktur- och färgändringar i mine-
ralet. 

Malm: Mineral som förekommer i sådan mängd att brytning kan vara lönsam. Malmer bildas såväl i jordens 
inre som på jordytan. 

Massformiga: Bergarter som inte visar någon parallellorientering av de ingående mineralkornen. 
Mesozoikum: Den geologiska era som täcker tidsintervallet 230 till 65 miljoner år före nutid. 
Meta-: Prefixet meta framför ett bergartsnamn betecknar att bergarten i fråga är metamorfoserad (omvand-

lad). 
Metamorfos: Bergarternas omvandling genom förändringar i tryck och temperatur. 
Migmatit: En blandbergart av material som varit uppsmält och sådant som inte varit det.

Mikroklin: En triklin fältspat med sammansättningen KAlSi3O8. Den vanligaste kalifältspaten i det svenska 



200 N.-G. WIK m.fl.

urberget är mikroklin. 
Mikroklinpertit: En kalifältspat med inlagringar av albit. 
Mineral: Naturligt förekommande kemisk förening eller element med bestämd kemisk sammansättning och 

vanligen med karakteristisk kristallform. Mineralen bygger tillsammans upp bergarter. 
Molybdenglans: Ett mjukt, fjälligt mineral med blygrå färg och stark metallglans. Dess kemiska samman-

sättning är MoS2. 
Morän: En av landis transporterad och avlagrad jordart med låg grad av sortering och därför bestående av 

partiklar fördelade på alla kornstorlekar. 
Muskovit: Kaliglimmer, ett ljust glimmermineral med sammansättningen KAl2(OH,F)2AlSi3O10. 
Mylonit: En flintliknande bergart bildad i rörelsezoner i berggrunden. 
Ofitisk textur: En textur, som är typisk för bergarten diabas och som kännetecknas av att regellöst oriente-

rade, listformiga plagioklaskristaller omslutes av bergartens pyroxenkristaller.
Olivin: Glasglänsande, gulgröna, grågröna eller bruna mineral som utgör blandningar mellan forsterit, 

Mg2SiO4 och fayalit, Fe2SiO4. 
Orto-: Prefixet anger att en metamorf bergart ursprungligen utgjorts av en magmatisk bergart. 
Paleozoikum: Den geologiska era som täcker tidsintervallet 570 till 230 miljoner år före nutid. 
Pegmatit: En mycket grovkornig magmatisk bergart (centimeterstora eller större kristaller), oftast bestående 

av kvarts och fältspat ±glimmer. 
Pentlandit: Ett nickelmineral (Ni,Fe)9S8 som förekommer tillsammans med magnetkis och ofta kopparkis i 

basiska djupbergarter, t.ex. gabbro. 
Pertit: En kalifältspat med avblandningskroppar bestående av albit.
Plagioklas: Sammanfattande namn på fältspater som till sin sammansättning utgör blandningar i olika pro-

portioner mellan ren albit, NaAlSiO3O8 och ren anortit, CaAl2Si2O8. 
Porfyr: En magmatisk bergart med större mineralkorn, s.k. strökorn, i en finkornig till tät grundmassa 

(matrix). 
Prekambrium: Sammanfattande namn för tiden före kambrium. Prekambrium omsluter tidsintervallet 

4 600 miljoner år – 570 miljoner år. 
Pyroxen: Sammanfattande namn för en rad silikater av Mg, Ca, Fe, Al och Na i olika proportioner och med 

spaltytor i två riktningar som bildar vinkeln 87° med varandra. 
Radiumindes: Ett mått på mängden radium som ingår i ett material. Radiumindex = 1,0 motsvarar ca 

16 ppm uran eller 200 Bq/kg radium-226. Detta index skall för byggnadsmaterial vara mindre än 1,0.
Ryolit: Lavabergart med granitisk sammansättning, ofta porfyrisk. 
Rödbräckt malm: För högt svavelinnehåll i järnmalmen medför att järnet vid smidning eller valsning blir 

skört, spricker i kanterna och faller sönder.  
Sandsten: Till bergart hårdnad sand. 
Sediment: Avlagringar av mer eller mindre finfördelade ämnen som avskilts ur luft eller vatten (t.ex. sand, 

lera), varvid de vanligen sorterats och skiktats. De kan också ha avsatts genom organiska processer (t.ex. 
revkalksten) eller oorganiskt (t.ex. salt). 

Sericit: Finfjällig kaliglimmer (muskovit). 
Sillimanit: I smala prismor eller stråliga prismaknippen uppträdande fettartat, glasglänsande mineral med 

sammansättningen Al2SiO5. 
Skiffer: Allmänt samlingsnamn för bergarter med perfekt klyvbarhet. 
Skiffrighet: En genom riktat tryck i bergarter påpräglad, plan parallellstruktur, betingad främst av skiktmi-

neralens parallellanordning. 
Skiktning: Den för sedimentära bergarter vanliga avlagringsformen med ovanpå varandra avsatta lager av 

olika kornstorlek, sammansättning och färg. 
Sprickzon: Zon av mer eller mindre tätt liggande sprickor. 
Stratigrafi: Den gren av geologin som befattar sig med beskrivning och klassifikation av bergarter i deras re-

lation till varandra med hänsyn till petrografisk karaktär (litostratigrafi) och fossilinnehåll (biostratigrafi). 
Strykning: Riktningen i horisontalplanet av en spricka, en gång, ett lager eller en struktur i berggrunden. 
Stupning: Lutningen från horisontalplanet av en spricka, en gång, ett lager eller en struktur i berggrunden. 
Ställsten: En glimmerskiffer som genom inblandning av talk i högre grad blivit eldhärdig och begagnats till 

uppmurning eller beklädning av det s.k. stället i masugnar.
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Stänglighet: Innebär att mineralen i bergarten har parallellorienterade, borstliknande längdaxlar. 
Sur bergart: En magmatisk bergart med mer än 65 % SiO2. 
Svavelkis: Ett ljust mässingsgult, metallglänsande mineral med sammansättningen FeS2. 
Syenit: En djupbergart huvudsakligen bestående av fältspat, varvid fältspaten kan vara kalifältspat eller en 

natriumrik plagioklas. Underordnande mörka mineral är amfibol, biotit eller pyroxen. 
Söna: Gruvrättighet (utmål) upphör. 
Tektonik: Läran om berggrundens strukturella uppbyggnad, bildning, deformation och historiska utveck-

ling. 
Titanit: Ett gult, grönt eller brunaktigt, glasglänsande mineral med sammansättningen CaTiSiO5. 
Tuff: En vulkanisk bergart bildad genom konsolidering av explosivt utslungad aska. I asktuffen påträffas ofta 

större partiklar såsom lapilli, bomber m.m. 
Ultrabasit: Beteckning på magmatisk bergart med mindre än 45 % SiO2. 
Urberg: Används i Sverige som en populärbeteckning för den kristallina prekambriska berggrunden, mer än 

570 miljoner år gammal. 
Vittring: Nedbrytning av mineral och bergarter genom mekaniska och kemiska processer, t.ex. köld värme-

spräck ning, nötning, slag och inverkan av kolsyrehaltigt vatten. 
Vulkanit: Ett sammanfattande namn för bergarter bildade på eller nära markytan genom vulkanism, t.ex. 

lavor och tuffer. 
Zinkblände: Ett gult, brunt eller svart, glänsande mineral med sammansättningen ZnS. 
Zirkon: Ett vanligen brunt eller brunrött, fettglänsande mineral med sammansättningen ZrSiO4. 
Ådergnejs: Bergart med vindlande men oftast sins emellan parallella sliror eller ådror av kvarts och fältspat. 
Ögongranit: En granit vari en del av fältspaten, vanligen kalifältspat, utbildats som större rundade korn. 
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10  FÖRTECKNING ÖVER MINERALFÖREKOMSTER I LÄNET

10.1  Sorterade i nummerordning

Nr  MINERAL OBJEKTNAMN KBL RN-KOORDINAT 
 1 Blocksten (täljsten) Kissleberget 10B4e 6573400 1274200
 2 Bly, molybden Rimtjärn 10B4f 6571025 1279250
 3 Blocksten (täljsten) Alsbyn 10B4g 6570375 1280625
 4 Blocksten (täljsten) Ramsbyn 10B3g 6568500 1281950
 5 Bly, koppar Ingerud 10B3e 6567015 1270700
 6 Bly, koppar Rörvikskasen 10B2e 6561350 1271250
 7 Blocksten (täljsten) Askesjön 10B2h 6560050 1285425
 8 Blocksten (täljsten),  Gällsbyn 10B1h 6559625 1286250
  koppar, nickel
 9 Koppar, nickel Lidtjärn 10B1h 6559450 1285825
 10 Järn Sågtjärn 10C1c 6558100 1310030
 11 Blocksten (täljsten) Hökhult 10B1h 6557550 1285400
 12 Blocksten (granit) Ramberget 10A1j 6557350 1246200
 13 Koppar, nickel Vårdalstjärnet 1 10B1g 6557300 1283975
 14 Koppar, nickel Megsjön 10B1h 6557250 1288550
 15 Koppar, nickel Vårdalstjärnet 2 10B1g 6557150 1283600
 16 Järn Kettilsbo 10C1a 6557000 1304725
 17 Koppar Strand 10C1b 6556950 1307250
 18 Blocksten (granit) Stora Berga 10C1e 6556570 1321970
 19 Koppar, nickel Kuvetjärnet 10B1g 6556525 1284025
 20 Blocksten (granit) Segersbyn 10C1e 6556400 1321350
 21 Blocksten (granit) Vetteberget 10A1i 6555350 1243000
 22 Blocksten (granit) Västgård 10A0i 6554200 1243500
 23 Blocksten (granit) Klingarbacken 10A0i 6554100 1244250
 24 Blocksten (granit) Mällegården 10A0i 6554000 1243950
 25 Blocksten (granit) Kasebacken 10A0j 6554000 1245600
 26 Blocksten (granit) Vässby 10A0i 6553800 1242650
 27 Blocksten (granit) Älgsjön 1 10A0j 6553600 1246280
 28 Blocksten (granit) Galejeröd 10A0j 6553550 1245100
 29 Blocksten (granit) Nedgård 1 10A0i 6553500 1242450
 30 Blocksten (granit) Näsinge 10A0i 6553500 1243650
 31 Blocksten (granit) Össby 10A0i 6553350 1244350
 32 Blocksten (granit) Nedgård 2 10A0i 6553100 1242250
 33 Blocksten (granit) Tegen 1 10A0j 6552950 1245750
 34 Järn Orshöjden 10B0d 6552550 1267500
 35 Blocksten (granit) Stenliden 10A0i 6551750 1244250
 36 Blocksten (granit) Björneröd 10A0j 6551150 1248200
 37 Blocksten (granit) Stranden 10A0j 6551050 1248900
 38 Järn Tresticklan 10B0d 6551050 1269050
 39 Blocksten (granit) Krokstjärn 10A0j 6550950 1248550
 40 Blocksten (granit) Krokstrand 10A0j 6550550 1248750
 41 Blocksten (granit) Krokens gård 10A0j 6550100 1249450
 42 Blocksten (granit) Kaseby 09A9j 6549920 1247650
 43 Blocksten (granit) Stene 1 09A9h 6549300 1237500
 44 Blocksten (granit) Stene 2 09A9h 6549250 1237700
 45 Blocksten (granit) Flåghulttjärnet 1 09A9j 6549200 1247100
 46 Koppar, silver Knyttkärr 1 09C9e 6548800 1320650
 47 Blocksten (granit) Nedre Färingen 09A9h 6548750 1238500
 48 Blocksten (granit) Flåghult  09A9j 6548700 1249700
 49 Blocksten (granit) Potten 09A9h 6548500 1235700
 50 Blocksten (granit) Flåghulttjärnet 2 09A9j 6548400 1246800
 51 Uran Täppetjärnet 09C9b 6548200 1305500
 52 Koppar, silver, bly, molybden Hafsåsen 09C9b 6548200 1308350
 53 Koppar Fårekasen 09C9e 6548050 1321025
 54 Koppar Knyttkärr 2 09C9e 6547700 1321720
 55 Krossberg (granit) Spoltorp 09A9i 6546300 1240400
 56 Järn Skåpnäsberget 09B9j 6546100 1297500
 57 Koppar Bredvik 09C9e 6546030 1321000
 58 Koppar, silver Hansebotjärnet 09C9a 6545800 1300700
 59 Koppar, silver Sörgården 1 09C9a 6545800 1303450
 60 Koppar Skogsdalsåsen 09C9c 6545730 1311535
 61 Uran Tjäderkullen 09C9a 6545700 1301300
 62 Koppar, silver, uran Härserud 09C9a 6545700 1302900
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Nr  MINERAL OBJEKTNAMN KBL RN-KOORDINAT 
 63 Koppar Dammen 09C9c 6545675 1312500
 64 Kvartsit, kvarts Ämnebyn 09C9b 6545650 1306750
 65 Bly Gruvmon 09B9d 6545400 1268850
 66 Guld, järn, tellur, uran, Långvattnet 09C9a 6545200 1301500
   volfram
 67 Kvartsit Flåtungebyn 09C9b 6545050 1307600
 68 Koppar, silver, uran Åsnebo 09C9a 6545000 1300300
 69 Mangan, järn, koppar Kesebolsgruvan 09C8c 6544900 1311700
 70 Koppar, bly, silver Vägskälsgruvorna 09C8c 6544700 1310750
 71 Koppar, silver Henneviken 09B8h 6543800 1288150
 72 Krossberg (gnejs) Bökullen 09B8i 6543750 1291400
 73 Mangan, järn  Kesebol  09C8c 6543700 1311600
 74 Krossberg (porfyr) Hässelbacka 09C8c 6543600 1314200
 75 Guld, svavel Gruvåsen 09B8e 6543340 1270875
 76 Koppar, silver Ekebol 09B8j 6542700 1297900
 77 Mangan, järn Amnerud 09C8c 6541025 1313950
 78 Koppar Älgsjön 2 09C8a 6540960 1303320
 79 Kvartsit Byn  09C8b 6540950 1307250
 80 Uran Bösterud 09C8b 6540200 1309400
 81 Koppar, silver, guld Stora Strand 09C7c 6539900 1310200
 82 Koppar, silver Dingelvik 09B7i 6539800 1294900
 83 Koppar, silver Anfastebyn 09B7h 6539680 1288300
 84 Mangan, järn Galmen 09C7c 6539600 1313440
 85 Koppar, bly  Hult  09C7d 6539550 1315450
 86 Kvarts Mon 09B7d 6539300 1269390
 87 Koppar, silver Asslebyn 09B7h 6539300 1289150
 88 Mangan, järn Bröttelns gruvor 09C7c 6539245 1311595
 89 Krossberg (gnejs) Båleröd 09A7h 6539150 1235600
 90 Kvartsit  Vingnäs 1 09C7b 6539100 1308300
 91 Mangan, järn Norra Klöven 09C7d 6539075 1315100
 92 Mangan, järn Säbyns gruvor 09C7c 6538950 1313035
 93 Koppar Skogsgården 09C7c 6538930 1310650
 94 Mangan, järn Säbyn  09C7c 6538865 1311640
 95 Mangan, järn Rolfsbyfältet 09C7d 6538800 1315600
 96 Koppar Kullegruvorna 09C7c 6538760 1310820
 97 Koppar, bly, silver Björby 09C7d 6538650 1316200
 98 Koppar Sjöhagen 09C7c 6538490 1310940
 99 Bly, koppar, silver Slädekärr 09C7d 6538400 1317650
 100 Koppar, silver Nötö gruva 09C7d 6538100 1317900
 101 Mangan, järn Kingebols  09C7c 6538080 1312570 
   mangangruvor
 102 Blocksten (amfibolit) Fitorp 09D7j 6538000 1399300
 103 Koppar Vingnäsviken 09C7b 6537920 1309280
 104 Koppar, silver, guld Kingebolsgruvorna 09C7c 6537820 1310980
 105 Koppar Skuggetorp 09B7i 6537700 1293100
 106 Mangan, järn Gyltungebyn norra 09C7c 6537655 1312640
 107 Mangan, järn Gyltungebyn 09C7c 6537465 1312755
 108 Koppar, guld, silver Vingnäs 2 09C7b 6537400 1309650
 109 Kvarts Buxungeröd 1 09B7c 6536350 1260100
 110 Koppar, bly, silver Västra Korsbyn 09C7b 6536300 1308300
 111 Järn, mangan Bräcka  09C7c 6536250 1312700
 112 Krossberg (gnejs) Buxungeröd 2 09B7b 6535750 1259550
 113 Kvarts Ödebyn 09B7e 6535750 1273275
 114 Koppar, silver Byns koppargruva 09C7c 6535600 1311995
 115 Koppar, silver, guld Ånimskogs gruva 09C7c 6535530 1311910
 116 Kvarts Parsetjärn 09B7e 6535240 1270350
 117 Koppar Lilla Bräcke 09C6c 6534920 1313650
 118 Järn, mangan Hults gruva 09C6c 6534750 1314350
 119 Kvartsit Grubberöd 09B6c 6533800 1263850
 120 Koppar, silver Ängebotten 09C7c 6533425 1311830
 121 Koppar, bly, silver Elofsgruvan 09C6c 6533155 1311650
 122 Järn, koppar Kerstinsgruvan 09C6c 6533135 1311450
 123 Koppar Bolets gruva 09C6c 6533050 1311800
 124 Koppar, järn Framtidsgruvan 09C6c 6532850 1311120
 125 Koppar, bly, silver Salebolsgruvorna 09C6b 6532400 1308900
 126 Koppar, bly, silver, järn Gottes hülfe in der Not 09C6c 6532370 1311045
 127 Järn, mangan Hemmingsbolsgruvan 09C6c 6532200 1313850
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Nr  MINERAL OBJEKTNAMN KBL RN-KOORDINAT
 128 Koppar Hemmingsbol  09C6c 6532200 1314450
 129 Kvartsit Känsbyn 09C6b 6532150 1308250
 130 Koppar, järn Sjövik 09C6c 6531900 1311110
 131 Fältspat, kvarts Svarveröd 09B6c 6531720 1260800
 132 Koppar, bly, silver Stora Kilane 09C6b 6531565 1309250
 133 Koppar, järn Lunds koppargruva 09C6c 6531530 1311130
 134 Mangan, järn Adolfsgruvan 09C6c 6531030 1313530
 135 Koppar, järn Kettilsgruvan 09C6c 6530920 1310585
 136 Koppar, järn Bäckströmsgruvan 09C6c 6530830 1310840
 137 Kvarts Trollön 09C6d 6530800 1317650
 138 Kvartsit Ulerud 09C6b 6530400 1306400
 139 Mangan, järn Jongruvan 09C6c 6530200 1313150
 140 Fältspat, glimmer Koxeröd 09B6c 6530100 1263350
 141 Mangan, järn Nilsgruvan 09C5c 6529920 1313100
 142 Koppar, järn Fjället 09C5c 6529645 1310300
 143 Koppar, bly, silver, flusspat Knollegruvan 09C5c 6529625 1311280
 144 Kvarts Bildeberget 09C5c 6529520 1311320
 145 Kvartsit Livarebo 09C5b 6529400 1305550
 146 Koppar Lilla Tottens 09C5b 6529130 1309385
 147 Kvartsit Snäckeområdet 09C5b 6529000 1308100
 148 Koppar, silver Hjördisgruvorna 09C5d 6528975 1315470
 149 Koppar Vassegruvan 09C5c 6528900 1311300
 150 Mangan, järn Vikensfältet 09C5c 6528900 1313280
 151 Koppar Wasséns gruva 09C45c 6528860 1310920
 152 Koppar, bly, silver Tottens gruvor 09C5b 6528700 1309350
 153 Koppar, bly, silver Vassviksgruvan 09C5c 6528700 1311600
 154 Kvartsit Valön 09C5b 6528600 1307300
 155 Järn Glycksjön 09C5a 6528500 1304100
 156 Koppar Säljebyn 09C5c 6528430 1310540
 157 Kvartsit Dalberget 09C5b 6528000 1307300
 158 Mangan, järn Klinkås 09C5c 6527980 1313000
 159 Koppar, silver, bly  Hoppets gruva 09C5c 6526800 1313050
 160 Koppar, bly, volfram Äskekärr 09C5c 6526250 1311200
 161 Uran Ljungbergen 09B5j 6526100 1298500
 162 Koppar Benebo 09C5b 6526100 1309200
 163 Uran Rönningen 09C4b 6524500 1307600
 164 Järn Borgerud 09C4b 6523800 1305900
 165 Bly, koppar Björkön 09C4b 6523300 1307200
 166 Koppar Kullen 1 09C4b 6523100 1305450
 167 Bly, svavelkis Ingridbyn 09C4a 6522150 1304400
 168 Koppar Skurvåsen 09B4i 6521450 1293650
 169 Krossberg (gnejs) Tungeneberg 09B4a 6521000 1250250
 170 Blocksten (skiffer) Halängen 1 09B4j 6520400 1295100
 171 Koppar, silver Halängen 2 09B3j 6519820 1295150
 172 Krossberg (gnejs) Börstorp 09D3i 6519030 1394765
 173 Blocksten (skiffer) Källsviken 09B3i 6518050 1294950
 174 Koppar, bly Linderud 09C3b 6517600 1307100
 175 Krossberg (gnejs) Bråteberg 09B3e 6517250 1272600
 176 Krossberg (gnejs) Söbbön 09B3d 6516700 1268150
 177 Blocksten (skiffer) Hällan 09B3j 6515100 1298700
 178 Krossberg (gnejs) Såtorp 09A2j 6512550 1246200
 179 Krossberg (porfyr) Gatan 1 09C2a 6512320 1300230
 180 Blocksten (granit) Hedeberg 09A2j 6511750 1246155
 181 Krossberg (granit) Stora Anrås 09A2i 6511000 1241350
 182 Järn Hästetruten 09B1h 6508300 1287450
 183 Järn Traneberg 09C1i 6507500 1343900
 184 Koppar, guld, kobolt Havsmon 09E1e 6506900 1422650
 185 Zink, bly, koppar, guld, silver Rågstad 09E1e 6506850 1421300
 186 Blocksten (granit) Vassänden 09B1a 6506450 1250450
 187 Koppar, guld  Stalpet 09E1f 6505750 1425730
 188 Blocksten (sandsten) Hällekis 1 09D0c 6504000 1362100
 189 Fältspat Mossen 1 09D0c 6503650 1364200
 190 Fältspat Kopparhult 1 09B0c 6503500 1264150
 191 Järn Järngruvan 09E0e 6503500 1420300
 192 Krossberg (gnejs) Västermark 09D0e 6503200 1373900
 193 Fältspat Kopparhult 2 09B0c 6502950 1264000
 194 Kalksten, alunskiffer Hällekis 2 09D0c 6502850 1360750
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 195 Blocksten (sandsten) Hällekis hamn 09D0b 6502770 1359200
 196 Kvarnsten (gnejs) Lugnåsberget 09D0f 6502500 1379800
 197 Alun, kalksten Hönsäter 09D0c 6502400 1361900
 198 Blocksten (granit) Hamburgsund 09A0h 6502350 1237250
 199 Mangan Hästhagen 1 09E0d 6502200 1418650
 200 Krossberg (kvartsit) Bollungen 09B0i 6502100 1290150
 201 Krossberg (gnejs) Aspen 09B0a 6501750 1253350
 202 Kalksten, alunskiffer Gössäter 1 09D0c 6501500 1362900
 203 Blocksten (sandsten) Råbäck 1 09D0b 6501200 1357680
 204 Kalksten Hällekis 3  09D0b 6501000 1359850
 205 Silver Angsjön 1 09E0e 6500950 1423600
 206 Blocksten(kalksten) Bergsgården 09D0c 6500850 1362550
 207 Blocksten (sandsten) Gössäter 2 09D0c 6500850 1362950
 208 Blocksten (kalksten) Hällekis 4 09D0b 6500800 1359150
 209 Koppar Angsjön 2 09E0e 6500750 1423800
 210 Mangan Pukerud 09E0f 6500550 1425100
 211 Koppar Bölets ängar 09E0e 6500220 1424190
 212 Koppar Klampabron 1 09E0e 6500150 1424200
 213 Kvarts Klampabron 2 09E0e 6500050 1424300
 214 Blocksten (kalksten) Kultum 08D9c 6499900 1362400
 215 Koppar, guld, silver Bölet 1 08E9f 6499850 1426200
 216 Kalksten, alunskiffer Råbäck 2 08D9b 6499750 1357800
 217 Kvarts Hoberget 08B9c 6499700 1261780
 218 Blocksten (sandsten) Trolmen 08D9b 6499600 1356650
 219 Mangan, baryt, järn Bölet 2 08E9f 6499600 1425700
 220 Bentonit Hulegården 08D9b 6499550 1359850
 221 Blocksten (kalksten) Bergsbo 08D9b 6499500 1358300
 222 Bentonit Mossen 2 08D9c 6499320 1361200
 223 Blocksten (kalksten) Mellomgården 08D9c 6498900 1361800
 224 Blocksten (kalksten) Björneberg 08D9c 6498800 1362250
 225 Kalksten, alunskiffer Kärrtomten 08D9c 6498700 1362800
 226 Blocksten (granit) Gisslegärde 08A9i 6498150 1244400
 227 Blocksten (kalksten) Såtatorp 08D9b 6498020 1357650
 228 Blocksten (kalksten) Österplana 08D9c 6497550 1361750
 229 Kvarts, fältspat Barhult 08B9c 6497400 1260150
 230 Kalksten, alunskiffer Storängen 08D9b 6497400 1356350
 231 Kalksten, alunskiffer Sörgården 2 08D9c 6497000 1362300
 232 Blocksten (täljsten) Rådane 08B9g 6496950 1283800
 233 Pegmatit Torkelsrud 08B9d 6496680 1269510
 234 Blocksten (sandsten) Vinnagården 1 08D9c 6496600 1362350
 235 Kalksten, alunskiffer Vinnagården 2 08D9c 6496500 1362050
 236 Blocksten (kalksten) Skattegården 08D9b 6496300 1357420
 237 Blocksten (granit) Bottna 08A9i 6496150 1242450
 238 Kalksten, alunskiffer Haggården 08D9c 6496000 1361900
 239 Blocksten (kalksten) Västerplana  08D9b 6495900 1358450
   Landskogen
 240 Blocksten (kalksten) Nyängen 08D9c 6495850 1360150
 241 Kalksten, alunskiffer Stenhuggaregården 08D9b 6495750 1356200
 242 Kvartsbreccia Rådanefors 08B9g 6495740 1283000
 243 Kalksten, alunskiffer Kakeled  08D9b 6495500 1356150
 244 Kalksten Axvall 08D9c 6495450 1360700
 245 Fältspat Sollid Myrar 08B9d 6495420 1265800
 246 Fältspat Ödsmål 08B9c 6495260 1263500
 247 Blocksten (kalksten) Västerplana  08D9b 6495080 1357400
 248 Kalksten, alunskiffer Ödbogården 08D9c 6495000 1361200
 249 Kalksten, alunskiffer Klippan 08D8b 6494750 1355950
 250 Blocksten (kalksten) Ekesbacke 08D8b 6494600 1357600
 251 Blocksten (täljsten) Tegen 2 08B8g 6494200 1281050
 252 Olja, alunskiffer, kalksten Brattefors 08D8c 6494000 1360000
 253 Blocksten (granit) Ävja 08A8j 6493750 1245100
 254 Kalksten, alunskiffer Blomberg 08D8b 6493100 1355750
 255 Kalksten, alunskiffer Stubbegården 08D8b 6492900 1357850
 256 Blocksten (sandsten) Katorp 08D8g 6492575 1380360
 257 Blocksten (granit) Bovallstrand 08A8h 6492500 1238000
 258 Blocksten (sandsten) Järneklev 08D8b 6492500 1355100
 259 Kalksten, alunskiffer Gum 08D8b 6492500 1356500
 260 Kalksten, alunskiffer Bryngelsgården 08D8b 6492500 1357000
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 261 Mangan Östra Hulan 08E8d 6492400 1419400
 262 Glimmer Holmgruvan 08D8e 6492300 1372450
 263 Fältspat Kikerud 08B8c 6492215 1264870
 264 Fältspat Kikerudssjön 08B8c 6492200 1264500
 265 Krossberg (granit) Frändefors 08B8i 6492000 1294500
 266 Blocksten (granit) Skarstad 1 08A8j 6491750 1249400
 267 Fältspat Munkedalsälven 08B8c 6491700 1263050
 268 Kvarnsten (gnejs) Prästtorp 08D8g 6491700 1361750
 269 Blocksten (granit) Gistad 08A8i 6491600 1243900
 270 Blocksten (sandsten) Halla 08D8b 6491600 1357600
 271 Krossberg (granit) Skarstad 2 08A8j 6491550 1249500
 272 Fältspat, kvarts Stora Skogen 08B8d 6491370 1265500
 273 Blocksten (granit) Ängen 08B8j 6491200 1296550
 274 Kvarts Värhult 08B8d 6490750 1267960
 275 Kvarts, fältspat Stale 08B8c 6490730 1261950
 276 Blocksten (granit) Strandhamn 08A8h 6490600 1237650
 277 Kalksten, alunskiffer, Stora och Lilla Stolan 08D8g 6490500 1383000
   sandsten
 278 Blocksten (granit) Valla  08A8i 6490400 1241550
 279 Mangan Munkebacka gruvor 08E8e 6490400 1420200
 280 Blocksten (granit) Gatan 2 08B8h 6490350 1285600
 281 Kvartssand Råda 08C7i 6489600 1342000
 282 Fältspat, glimmer Sandbacken 08B7c 6489500 1262950
 283 Fältspat Kleva 1 08B7c 6489200 1260250
 284 Fältspat, kvarts Storekas 08B7c 6489050 1260700
 285 Krossberg (granit) Axtveten 08B7a 6488950 1250300
 286 Blocksten (granit) Hallinden 08B7a 6488900 1250050
 287 Kalksten, alunskiffer Melldala 08D7g 6488700 1380500
 288 Blocksten (gnejs) Rösebo 08B7h 6488550 1285800
 289 Fältspat Sommartorn 08B7c 6488400 1260480
 290 Blocksten (granit) Bratteby 08A7h 6487650 1238400
 291 Alun, kalksten Karlsfors 08D7f 6487500 1379850
 292 Blocksten (granit) Futten 08B7h 6486900 1288550
 293 Mangan Marhults gruva 08E7d 6486300 1415900
 294 Blocksten (granodiorit) Dissingetakan 08B7i 6486050 1293700
 295 Fältspat, kvarts Björkeröd 08B7d 6485950 1265930
 296 Blocksten (granit) Dernäs 08B7h 6485550 1288900
 297 Blocksten (granit) Broberg 08A7j 6485500 1248550
 298 Mangan Klevaberget 08E7d 6485500 1416850
 299 Blocksten (granit) Björkehagen 08A7j 6485150 1248650
 300 Blocksten (granit) Notekärr 08A6j 6484850 1248150
 301 Blocksten (granit) St. Hede 08A6j 6484750 1249200
 302 Blocksten (granit) Vese  08A6j 6484200 1245750
 303 Blocksten (granit) Rågårdsdal 08A6i 6484100 1243750
 304 Blocksten (granit) Immestad 08A6j 6484000 1247750
 305 Blocksten (granit) Torsbo 08B6h 6483450 1285200
 306 Blocksten (granit) Anneslätt 08A6h 6483300 1239700
 307 Krossberg (diorit) Gillstad 08C6g 6483300 1330300
 308 Järn, vanadin, titan Ransberg 08E6b 6483300 1409350
 309 Krossberg (gnejs) Kleverud 08B6i 6483250 1294550
 310 Blocksten (granit) Brastad 1 08A6j 6483050 1248700
 311 Blocksten (granit) Skindelsröd 08A6h 6482900 1239100
 312 Alun, kalksten Mölltorp 08D6h 6482900 1385100
 313 Blocksten (granit) Brastad 2 08A6j 6481950 1248400
 314 Blocksten (gnejs) St. Hästefjorden 08B6h 6480850 1289650
 315 Blocksten (gnejs) Liden 4 08B6i 6480750 1294700
 316 Blocksten (gnejs) Liden 5 08B6i 6480600 1294650
 317 Krossberg (granit) Karlshaga 08E6c 6480550 1411000
 318 Kvarts Klämman 08B5d 6479950 1267650
 319 Blocksten (granit) Rixö 08A5j 6479850 1245500
 320 Krossberg (diabas) Skövde 08D5g 6479800 1383900
 321 Blocksten (granit) Nolby 08A5j 6479700 1247750
 322 Blocksten (granit) Slävik 08A5i 6479650 1241350
 323 Blocksten (gnejs) Kristinelund 08B5i 6479450 1293000
 324 Krossberg (gnejs) Jonsängen 08B5i 6479250 1291400
 325 Kvarts Nybygget 08B5e 6479150 1270400
 326 Blocksten (granit) Malmön 08A5h 6478450 1237600
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 327 Blocksten (granit) Lahälla 08A5j 6478300 1245400
 328 Krossberg (gnejs) Stora Munkebo 08C5g 6478100 1332100
 329 Blocksten (granit) Torsberg 08B5c 6477400 1263850
 330 Blocksten (granit) Norrkila 08A5j 6477000 1246850
 331 Krossberg (kvartsit) Järpås 08C5g 6476500 1332300
 332 Krossberg (gnejs) Groröd 08B5f 6476400 1278500
 333 Krossberg (gnejs) Bräcke-Kuröd 08B5f 6476300 1278500
 334 Krossberg (gnejs) Ramseröd 08B5f 6475750 1277000
 335 Kalksten Gullhögen 08D5g 6475750 1383650
 336 Krossberg (granit) Fröland 08B5d 6475500 1269450
 337 Krossberg (diabas) Hunneberg 08C5b 6475500 1306700
 338 Kalksten, alunskiffer Ulunda 08D4e 6474800 1374100
 339 Blocksten (granit) Välemyr 08A4i 6474700 1242900
 340 Blocksten (kalksten) Tomten 08D4e 6474520 1373570
 341 Blocksten (granit) Ramsvik 1 08A4i 6474450 1242350
 342 Krossberg (gnejs) Glimminge 08B4f 6474200 1278250
 343 Blocksten (granit) Ramsvik 2 08A4i 6474050 1242350
 344 Blocksten (granit) Ramsvik 3 08A4i 6473950 1242600
 345 Kvarts, fältspat Skuleboda 08B4h 6473940 1286870
 346 Fältspat, glimmer, kvarts Essljung 08B4h 6473870 1286940
 347 Krossberg (gnejs) Grunnebo 08B4i 6473850 1291550
 348 Blocksten (granit) Skummedal 08A4i 6473700 1243800
 349 Blocksten (granit) N. Grundsund 1 08A4i 6473550 1242700
 350 Blocksten (granit) Kolleröd 08A4i 6473300 1242750
 351 Blocksten (granit) Björnevik 08A4i 6473050 1244100
 352 Blocksten (granit) Getholmen 08A4i 6473000 1242800
 353 Blocksten (granit) N. Grundsund 2 08A4i 6472850 1243150
 354 Blocksten (granit) Bockholmen 08A4i 6472700 1242900
 355 Blocksten (granit) Dalskogen 1 08A4i 6471750 1244550
 356 Krossberg (gnejs) Skogshöjden 08B4i 6471600 1293700
 357 Fältspat Vintermyr 08B4b 6471500 1256340
 358 Blocksten (granit) Dalskogen 2 08A4j 6471300 1245000
 359 Blocksten (granit) Dalskogen 3 08A4i 6471250 1244200
 360 Kalksten, alunskiffer Bäckagården  08D4e 6471200 1372000
 361 Krossberg (gnejs) Blombacka 08D4a 6471080 1354700
 362 Blocksten (gnejs) Stensgården 08D4c 6471050 1361250
 363 Fältspat Kållered 1 08B4b 6470950 1255100
 364 Kvarts, fältspat Vindö 08B4b 6470950 1259500
 365 Blocksten (granit) Dalskogen 4 08A4j 6470850 1245000
 366 Blocksten (granit) Trötemyr 08A4j 6470700 1245050
 367 Blocksten (granit) Rotemyr 08A4j 6470550 1245150
 368 Blocksten(granit) Lysekil 08A4i 6470400 1243900
 369 Pegmatit Bäckebol 08B4h 6470300 1287260
 370 Fältspat, glimmer Töllås 08B4c 6470250 1260200
 371 Fältspat, kvarts Mariagruvan 08B4b 6470030 1259630
 372 Fältspat Stegliden 1 08B4b 6470000 1259550
 373 Fältspat Stegliden 2 08B3b 6469950 1259440
 374 Kvarts, fältspat Stegliden 3 08B3b 6469900 1259380
 375 Fältspat, kvarts Gåre 08B3b 6469800 1259400
 376 Blocksten (granit) Galleberget 08A3i 6469700 1242750
 377 Fältspat, kvarts, glimmer Töllåsgruvan 08B3b 6469700 1259900
 378 Kalksten, alunskiffer Skultorp 08D4g 6469400 1383900
 379 Blocksten (granit) Stånge huvud 08A3i 6469100 1242650
 380 Krossberg (gnejs) Trestena 08D3c 6468980 1364550
 381 Kvarts Övre Ranneberget 08B3b 6468500 1259600
 382 Fältspat, kvarts Söbben 1 08B3b 6468250 1259300
 383 Fältspat, kvarts Söbben 2 08B3b 6468250 1259600
 384 Fältspat, kvarts Fredensborg 08B0b 6468200 1258900
 385 Fältspat Liden 1 08B3b 6468000 1259300
 386 Fältspat Liden 2 08B3b 6467900 1259300
 387 Blocksten (gnejs) Hullsjön 08B3j 6467750 1398100
 388 Fältspat, kvarts Slussen 08B3c 6467000 1263100
 389 Uran Ranstad 08D3f 6467000 1378500
 390 Fältspat, kvarts Hälltorp 08B3i 6466710 1291600
 391 Fältspat Metholmen 08B3h 6466650 1287300
 392 Fältspat Skälsbo 08B3i 6465990 1290920
 393 Fältspat Bodalshagen 08B3h 6465750 1288180
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 394 Fältspat, kvarts, glimmer S. Munkeby 08B3a 6465350 1250900
 395 Fältspat, kvarts Näset 1 08B3b 6465250 1257050
 396 Fältspat Snareviken 08B3b 6465100 1255800
 397 Fältspat, kvarts St. Harholmen 08B2a 6464800 1251050
 398 Fältspat, kvarts Askeröd 1 08B2h 6464800 1287570
 399 Fältspat, kvarts Kullen 2 08B2b 6464750 1255200
 400 Pegmatit Askeröd 2 08B2h 6464670 1288480
 401 Kvarts, fältspat Kattstensgruvan 08B2a 6464550 1253550
 402 Fältspat, kvarts Alhagegruvan 08B2a 6464550 1253950
 403 Fältspat, kvarts, glimmer Timmerhult 08B2b 6464550 1258800
 404 Fältspat, kvarts Kasen 08A2j 6464450 1248350
 405 Fältspat, kvarts Dalby 08B2b 6464350 1256350
 406 Fältspat Lunden 1 08B2b 6464250 1256550
 407 Fältspat, kvarts, glimmer Brattås 1 08B2a 6464150 1252850
 408 Fältspat, kvarts Lunden 2 08B2b 6464050 1256600
 409 Kvarts Bön 08B2b 6464000 1255100
 410 Pegmatit Korsgård 08A2j 6463880 1247700
 411 Fältspat Lerskall 1 08B2a 6463850 1254300
 412 Fältspat Björfjäll 08B2a 6463750 1254300
 413 Fältspat Lerskall 2 08B2a 6463600 1254450
 414 Fältspat Västergård 1 08B2a 6463550 1252700
 415 Fältspat, glimmer Nordmarken 08A2j 6463400 1246800
 416 Glimmer Krappet 08B2a 6463400 1253600
 417 Kvarts Nollens kulle 1 08B2b 6463250 1256700
 418 Kvarts, fältspat Nollens kulle 2 08B2b 6463200 1256480
 419 Glimmer Västergård 2 08B2a 6463150 1253000
 420 Fältspat Kroken 08B2a 6463050 1251650
 421 Kvarts Kocketorp 08B2a 6463050 1254450
 422 Fältspat Hagen 1 08B2a 6463000 1254600
 423 Fältspat Hästhagen 2 08B 2a 6462960 1252500
 424 Fältspat Hästhagen 3 08B2a 6462950 1252580
 425 Fältspat Fundeskärr 1 08B2a 6462950 1254150
 426 Fältspat Fundeskärr 2 08B2a 6462900 1253100
 427 Kvarts Örstadsbukten 08B2g 6462870 1282900
 428 Kvarts, glimmer Fundeskärr 3 08B2a 6462850 1253450
 429 Fältspat Hagen 2 08B2a 6462750 1254950
 430 Fältspat, kvarts Högholmen 1 08A2j 6462700 1249100
 431 Glimmer Hästhagen 4 08B2a 6462650 1252550
 432 Pegmatit Kvarnebacken 1 08B2a 6462600 1253700
 433 Glimmer, fältspat Kvarnebacken 2 08B2a 6462600 1254000
 434 Fältspat Kila  08A2j 6462500 1246600
 435 Fältspat, kvarts Långgruvan 08B2h 6462450 1285980
 436 Blocksten (gnejs) Torpet 08A2j 6462400 1247300
 437 Fältspat Skogstorp 08B2a 6462400 1252850
 438 Fältspat Angetegen 08A2j 6462360 1246950
 439 Fältspat Torebo 1 08B2a 6462350 1250550
 440 Fältspat Hästhagen 5 08B2a 6462350 1252150
 441 Glimmer Vrångeberget 08B2a 6462350 1252600
 442 Fältspat Vrångvattnet 08B2a 6462330 1251660
 443 Fältspat Torebo 2 08B2a 6462290 1251050
 444 Fältspat Brattås 2 08B2h 6462250 1285580
 445 Fältspat, kvarts Båtsbräcka 1 08B2a 6462200 1254050
 446 Fältspat Båtsbräcka 2 08B2a 6462150 1253900
 447 Fältspat Båtsbräcka 3 08B2a 6462050 1254000
 448 Fältspat Vallarna 08B2a 6461900 1251750
 449 Fältspat Hällarn 08B2a 6461850 1253550
 450 Krossberg (kvartsit), guld,  Utby 08B2g 6461750 1282280
  silver, koppar, bly, molybden
 451 Fältspat Dalen 1 08B2d 6461720 1265050
 452 Kvarts Asparna 08A2i 6461700 1244050
 453 Fältspat, kvarts Rödvattnet 08B2a 6461700 1244050
 454 Fältspat Häröd 08B2b 6461350 1257300
 455 Kalksten, alunskiffer Stenåsen 08D2g 6461350 1380250
 456 Blocksten (gnejs) Ilanda fors 08A2j 6461340 1249500
 457 Fältspat Liden 3 08B2a 6461300 1252450
 458 Fältspat Dalen 2 08B2c 6461300 1264850
 459 Fältspat Röd 1 08B2a 6461100 1252400
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 460 Fältspat Hällorna 08B2g 6461100 1284150
 461 Fältspat Röd 2 08B2a 6460600 1252750
 462 Fältspat, kvarts Utbygruvan 08B2g 6460600 1284630
 463 Blocksten (kalksten) Nya Dala 08D2f 6460500 1379200
 464 Pegmatit Hällene 08B2c 6460350 1264800
 465 Fältspat Rämmedalen 1 08B2b 6460100 1256250
 466 Kvarts L. Röra 08B2a 6460050 1253700
 467 Kvarts, fältspat Kamperholmen 08A1j 6459950 1242900
 468 Kvarts Rämmedalen 2 08B1a 6459800 1255900
 469 Fältspat Högholmen 2 08A1i 6459700 1241600
 470 Kvarts Källebacken 1 08B1a 6459400 1255000
 471 Krossberg (gnejs) Sjögerås 08D1c 6459400 1360400
 472 Kvarts Källebacken 2 08B1a 6459300 1254900
 473 Krossberg (gnejs) Furubacken 08C1a 6459000 1304000
 474 Fältspat Kärra 1 08B1a 6458950 1254500
 475 Fältspat, glimmer Kärra 2 08B1a 6458900 1254150
 476 Fältspat Lilla Härmanö 1 08A1i 6458800 1240050
 477 Fältspat, glimmer Lilla Härmanö 2 08A1i 6458500 1240600
 478 Fältspat, glimmer Höpallen 08A1i 6458400 1240000
 479 Kalksten Torbjörntorp 08D1e 6457600 1370800
 480 Kalksten, alunskiffer Stora Backor 08D1c 6457300 1362550
 481 Fältspat Backen 1 08B1b 6457200 1256300
 482 Pegmatit Backen 2 08B1b 6457050 1255800
 483 Kalksten (alunskiffer)  Lilla Backor 08D1c 6456850 1361950
 484 Kvarts Kyrkeröd 08B1b 6456650 1256250
 485 Blocksten(kalksten) Ödegärdet 08D1c 6456600 1361800
 486 Fältspat, kvarts Stora Härmanö 08A1h 6456220 1238750
 487 Kalksten, alunskiffer Balltorp 08D1e 6456100 1372300
 488 Krossberg (gnejs) Dunnebacken 08B1f 6456000 1275750
 489 Kalksten Övertorp 08D1g 6456000 1374500
 490 Kalksten, alunskiffer Kleva 2 08D1c 6455500 1360250
 491 Fältspat Gustorp 08B1a 6455450 1253700
 492 Glimmer Skörtorp 08B1a 6455300 1254100
 493 Fältspat, glimmer Gärdet 08B1a 6455250 1254900
 494 Kvarts Bro 08A1i 6455150 1244500
 495 Fältspat Skantorp 08B0a 6454900 1253450
 496 Kalksten, alunskiffer Stora Bäckabo 08D0d 6454800 1369700
 497 Fältspat Anefors 08B0a 6454650 1254350
 498 Kalksten Berga 08D0e 6454630 1372600
 499 Kalksten, alunskiffer Skår 08D0c 6454500 1360000
 500 Blocksten (kalksten) Tiarp 08D0f 6454200 1377700
 501 Glimmer  Mällby 08B0a 6454100 1252900
 502 Fältspat, kvarts Lunneslätt 08B0a 6454000 1252550
 503 Fältspat, kvarts, glimmer Haga gruva 08B0a 6453900 1253200
 504 Kalksten Uddagården 08D0e 6453700 1372700
 505 Krossberg (gnejs) Gökhem 08D0b 6453380 1357250
 506 Glimmer Tvetehögen 08B0a 6452950 1251050
 507 Krossberg (gnejs) Vedum 08C0h 6451450 1335100
 508 Krossberg (gnejs) Österbitterna 08C0h 6451380 1335100
 509 Krossberg (gnejs) Gennevad 08C0c 6450900 1314000
 510 Blocksten (kalksten) Agnestad 07D9d 6450000 1368600
 511 Fältspat, kvarts Säckebäck 07B9b 6448660 1259085
 512 Krossberg (gnejs) Skölunga 07B9f 6448550 1276100
 513 Glimmer, fältspat Västerlanda 07B9g 6448500 1282200
 514 Blocksten (kalksten) Övragården 07D9d 6448200 1369750
 515 Glimmer Borgen 07B9g 6448100 1282200
 516 Kvarts Lilla Askerön 07B9b 6447840 1259740
 517 Blocksten (kalksten) Lilla Karsgården 07D9e 6447450 1371850
 518 Krossberg (gnejs) Ballabo 07B9g 6447400 1284250
 519 Krossberg (gnejs) Upplo 07C9d 6446550 1315000
 520 Fältspat, kvarts Iglasjön 07B9i 6446500 1293450
 521 Krossberg (gnejs) Stenungsund 07B9d 6446450 1268150
 522 Kyanit Hökensås 07D9j 6446140 1399000
 523 Kalksten, alunskiffer Valstad 07D9g 6446050 1383000
 524 Koppar Tittebergsgruvan 07C9h 6445050 1337300
 525 Kalksten, alunskiffer Orreholmen 07D9f 6445000 1375300
 526 Volfram, järn Solliden 07C8h 6444900 1337550
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 527 Koppar, järn Krigskullen 07D9j 6444890 1399050
 528 Blocksten (diabas) Bygget 07E8a 6444600 1404000
 529 Blocksten (sandsten) Jutagården 07D8e 6444020 1371970
 530 Krossberg (gnejs) Tåstorp 07D8a 6443500 1352750
 531 Pegmatit Ängeviken 07A8j 6442250 1246100
 532 Blocksten (diabas) Grenabolet 07E8a 6442250 1404300
 533 Blocksten (diabas) Häldeholm 07E8a 6440800 1404350
 534 Blocksten (diabas) Sågaretorpet 07E8a 6440100 1404350
 535 Krossberg (gnejs) Tostared 07C8i 6440000 1343400
 536 Krossberg (gnejs) Vallhamn 07B7b 6439800 1257000
 537 Krossberg (gnejs) Galstad 07C7f 6439600 1325900
 538 Krossberg (gnejs) Vårgårda 07C7f 6439550 1325800
 539 Kvartssand Baskarp 1 07E6a 6433850 1403500
 540 Blocksten (diabas) Baskarp 2 07E6a 6433550 1401900
 541 Fältspat, kvarts Bleket 07A6j 6433340 1249250
 542 Krossberg (gnejs) Brobacka 07C6a 6432700 1300150
 543 Krossberg (gnejs) Holmen 07C5c 6429700 1312000
 544 Krossberg (granit) Ryr 07B5e 6429400 1271700
 545 Järn Järnberget 07D5h 6428350 1389400
 546 Fältspat Rished 07B5g 6428200 1281360
 547 Fältspat Nol 07B5f 6427200 1278200
 548 Blocksten (skiffer) Tjuvkil 07B5b 6427000 1257650
 549 Fältspat Uspastorp 07B5g 6426690 1281280
 550 Pegmatit Gallås 07B5f 6425930 1278840
 551 Krossberg (gnejs) Ängegärde 07B5e 6425200 1274200
 552 Fältspat, kvarts Nödinge 07B4f 6424150 1278090
 553 Kvartssand Brogårdssand 07D4j 6423600 1395650
 554 Fältspat, kvarts Bönabo 07B4f 6422400 1279450
 555 Krossberg (gnejs) Stora Viken 07B4f 6422350 1276500
 556 Blocksten (täljsten) Sparrås 07B4d 6422310 1268290
 557 Krossberg (gnejs) Borgstena 07C4h 6422250 1335150
 558 Krossberg (gnejs) Lindsås 07C4g 6422100 1331900
 559 Krossberg (gnejs) Göddered 07B4e 6420940 1273200
 560 Kvarnsten (granit) Kvarnstensberget 07D4c 6420430 1361750
 561 Kvarts Skårdal 07B4f 6420270 1275750
 562 Blocksten (granit) Fällhult 07D3b 6416350 1357600
 563 Blocksten (granit) Säve 07B3d 6415940 1268500
 564 Blocksten(granit) Bjättlunda 07D3b 6415900 1357000
 565 Blocksten (granit) Stigabo 07D3g 6415600 1382650
 566 Blocksten (granit) Storrydet 07D2c 6414050 1362000
 567 Blocksten (amfibolit) Hyåsen 07D2c 6414000 1362950
 568 Blocksten (gnejs) Kvillehed 07B2c 6413060 1264770
 569 Krossberg (granit) Tagene 07B2e 6412100 1273000
 570 Krossberg (gnejs) Angered 07B2g 6412000 1282000
 571 Blocksten (granit) Ulricehamn 1 07D2b 6411200 1356250
 572 Blocksten (granit) Ulricehamn 2 07D2b 6411150 1356400
 573 Blocksten (granit) Ulricehamn 3 07D2b 6411100 1356550
 574 Krossberg (granit) Björningsås 07B2e 6410880 1272780
 575 Krossberg (granit) Helgered 07B1d 6409130 1266650
 576 Krossberg (gnejs) Falskog 07C1i 6409000 1340000
 577 Krossberg (gnejs) Backadalen 07B1e 6408990 1272450
 578 Blocksten (granit) Hattåsen 07D1e 6408750 1374300
 579 Krossberg (gnejs) Kortedala 07B1e 6408360 1274920
 580 Krossberg (gnejs) Bällskär 07B1e 6408070 1272530
 581 Krossberg (gnejs) Fagerdal 07C1h 6408000 1339800
 582 Pegmatit Bjurslätt 07B1d 6407580 1269280
 583 Blocksten (gnejs) Kviberg 07B1e 6407490 1274460
 584 Blocksten (granit) Flunsås 07B1d 6406920 1268920
 585 Blocksten (gnejs) Korsbacka 07D1b 6406660 1358150
 586 Krossberg (gnejs) Enebacken 07D1b 6406000 1358000
 587 Krossberg (gnejs) Vikan 07B1c 6405400 1264550
 588 Krossberg (granit) Sannegården 07B1d 6405150 1268890
 589 Krossberg (gnejs) Karholmen 07B0c 6404780 1260510
 590 Krossberg (gnejs) Borstagärde 07C0b 6404150 1307700
 591 Krossberg (gnejs) Borås 07C0f 6404150 1325150
 592 Blocksten (granit) Aspholmarna 07B0c 6402780 1263200
 593 Kvarnsten (granit) Hägner 07D0c 6402400 1362600
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 594 Kvarts Skälvarås 07C0i 6401730 1341240
 595 Blocksten (granit) Änggården 07B0e 6401280 1270260
 596 Krossberg (gnejs) Landvettersjön 07B0g 6400200 1281000
 597 Krossberg (gnejs) Aleslätten 07B0i 6400200 1294000
 598 Fältspat, kvarts Högsbo 06B9d 6399750 1269700
 599 Krossberg (gnejs) Galejholmen 06B9c 6399740 1263110
 600 Blocksten (granodiorit) Önnered 06B9d 6397540 1266310
 601 Blocksten (porfyr) Vinga 06A9j 6397290 1249330
 602 Blocksten (granodiorit) Södra Tynnered 06B9d 6397150 1267440
 603 Blocksten (granodiorit) Kannebäck 06B9d 6396970 1266840
 604 Blocksten (granodiorit) Franholmen 06B9c 6395900 1264370
 605 Blocksten (granodiorit) Näset 2 06B8d 6394720 1266000
 606 Blocksten (gnejs) Stora Lyngskär 06B8c 6394000 1263250
 607 Blocksten (granit) Årebo 06C8g 6393800 1331200
 608 Blocksten (granit) Håhult 06C8g 6393700 1332600
 609 Krossberg (granit) Kållered 2 06B8f 6392350 1276500
 610 Krossberg(gnejs) Billeberg 06C7i 6386300 1341300
 611 Blocksten (skiffer) Klevekärr 06B6i 6381380 1294950
 612 Blocksten (skiffer) Ramhulta 06B6i 6381030 1294450
 613 Krossberg (gnejs) Ramnås 06C5b 6379150 1308000
 614 Krossberg (gnejs) Tranemo 06D4a 6374900 1354700
 615 Fältspat Björstorp 06C4f 6374450 1328500
 616 Fältspat Bocksbolsjön 06C4f 6374400 1327825
 617 Fältspat, kvarts Kärralund 06C4e 6372600 1321230
 618 Pegmatit Brattåsen 06C4e 6372420 1321280
 619 Fältspat, kvarts Spjutås 06C4e 6371550 1322780
 620 Kvarts Fagerhult 06C4e 6370860 1323800
 621 Kvarts Holsljunga 06C4f 6370430 1329340
 622 Fältspat, kvarts Ulvås 06C3g 6366180 1333200
 623 Kvarts Nävshult 06D3b 6365650 1357775
 624 Pegmatit Rud 1 06C2e 6364970 1323080
 625 Fältspat, kvarts Stackebogruvan 06C2g 6364860 1332820
 626 Fältspat, kvarts Rud 2 06C2e 6364840 1323100
 627 Kvarts, fältspat, euxenit Gräne 06C2f 6364770 1326240
 628 Fältspat, kvarts Nya Stackebo 06C2g 6364200 1332450
 629 Pegmatit Backen 3 06C2e 6363740 1324700
 630 Fältspat, kvarts Tocknaråskvarn 06C2e 6362750 1323750
 631 Fältspat Källeberg 06C2a 6362580 1302620
 632 Fältspat, kvarts Hås 06C2a 6362180 1303000
 633 Fältspat Skillnabo 06C2g 6361900 1331110
 634 Pegmatit Lövåsen 06C2a 6361840 1304620
 635 Fältspat, kvarts Ytterlida 06C2e 6361660 1324150
 636 Pegmatit Ussbo 06C2a 6360610 1303470
 637 Kvarts Dragåsen 06C1e 6359850 1323900
 638 Krossberg (gnejs) Mårdaklev 06C0g 6353100 1330820

10. 2  Sorterade i bokstavsordning efter namn 

Nr  MINERAL OBJEKTNAMN KBL RN-KOORDINAT
 134 Mangan, järn Adolfsgruvan 09C6c 6531030 1313530
 510 Blocksten (kalksten) Agnestad 07D9d 6450000 1368600
 597 Krossberg (gnejs) Aleslätten 07B0i 6400200 1294000
 402 Fältspat, kvarts Alhagegruvan 08B2a 6464550 1253950
 3 Blocksten (täljsten) Alsbyn 10B4g 6570375 1280625
 77 Mangan, järn Amnerud 09C8c 6541025 1313950
 497 Fältspat Anefors 08B0a 6454650 1254350
 83 Koppar, silver Anfastebyn 09B7h 6539680 1288300
 570 Krossberg (gnejs) Angered 07B2g 6412000 1282000
 438 Fältspat Angetegen 08A2j 6462360 1246950
 205 Silver Angsjön 1 09E0e 6500950 1423600
 209 Koppar Angsjön 2 09E0e 6500750 1423800
 306 Blocksten (granit) Anneslätt 08A6h 6483300 1239700
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 398 Fältspat, kvarts Askeröd 1 08B2h 6464800 1287570
 400 Pegmatit Askeröd 2 08B2h 6464670 1288480
 7 Blocksten (täljsten) Askesjön 10B2h 6560050 1285425
 452 Kvarts Asparna 08A2i 6461700 1244050
 201 Krossberg (gnejs) Aspen 09B0a 6501750 1253350
 592 Blocksten (granit) Aspholmarna 07B0c 6402780 1263200
 87 Koppar, silver Asslebyn 09B7h 6539300 1289150
 285 Krossberg (granit) Axtveten 08B7a 6488950 1250300
 244 Kalksten Axvall 08D9c 6495450 1360700
 577 Krossberg (gnejs) Backadalen 07B1e 6408990 1272450
 481 Fältspat Backen 1 08B1b 6457200 1256300
 482 Pegmatit Backen 2 08B1b 6457050 1255800
 629 Pegmatit Backen 3 06C2e 6363740 1324700
 518 Krossberg (gnejs) Ballabo 07B9g 6447400 1284250
 487 Kalksten, alunskiffer Balltorp 08D1e 6456100 1372300
 229 Kvarts, fältspat Barhult 08B9c 6497400 1260150
 539 Kvartssand Baskarp 1 07E6a 6433850 1403500
 540 Blocksten (diabas) Baskarp 2 07E6a 6433550 1401900
 162 Koppar Benebo 09C5b 6526100 1309200
 498 Kalksten Berga 08D0e 6454630 1372600
 221 Blocksten (kalksten) Bergsbo 08D9b 6499500 1358300
 206 Blocksten(kalksten) Bergsgården 09D0c 6500850 1362550
 144 Kvarts Bildeberget 09C5c 6529520 1311320
 610 Krossberg(gnejs) Billeberg 06C7i 6386300 1341300
 582 Pegmatit Bjurslätt 07B1d 6407580 1269280
 564 Blocksten(granit) Bjättlunda 07D3b 6415900 1357000
 97 Koppar, bly, silver Björby 09C7d 6538650 1316200
 412 Fältspat Björfjäll 08B2a 6463750 1254300
 299 Blocksten (granit) Björkehagen 08A7j 6485150 1248650
 295 Fältspat, kvarts Björkeröd 08B7d 6485950 1265930
 165 Bly, koppar Björkön 09C4b 6523300 1307200
 224 Blocksten (kalksten) Björneberg 08D9c 6498800 1362250
 36 Blocksten (granit) Björneröd 10A0j 6551150 1248200
 351 Blocksten (granit) Björnevik 08A4i 6473050 1244100
 574 Krossberg (granit) Björningsås 07B2e 6410880 1272780
 615 Fältspat Björstorp 06C4f 6374450 1328500
 541 Fältspat, kvarts Bleket 07A6j 6433340 1249250
 361 Krossberg (gnejs) Blombacka 08D4a 6471080 1354700
 254 Kalksten, alunskiffer Blomberg 08D8b 6493100 1355750
 354 Blocksten (granit) Bockholmen 08A4i 6472700 1242900
 616 Fältspat Bocksbolsjön 06C4f 6374400 1327825
 393 Fältspat Bodalshagen 08B3h 6465750 1288180
 123 Koppar Bolets gruva 09C6c 6533050 1311800
 200 Krossberg (kvartsit) Bollungen 09B0i 6502100 1290150
 515 Glimmer Borgen 07B9g 6448100 1282200
 164 Järn Borgerud 09C4b 6523800 1305900
 557 Krossberg (gnejs) Borgstena 07C4h 6422250 1335150
 590 Krossberg (gnejs) Borstagärde 07C0b 6404150 1307700
 591 Krossberg (gnejs) Borås 07C0f 6404150 1325150
 237 Blocksten (granit) Bottna 08A9i 6496150 1242450
 257 Blocksten (granit) Bovallstrand 08A8h 6492500 1238000
 310 Blocksten (granit) Brastad 1 08A6j 6483050 1248700
 313 Blocksten (granit) Brastad 2 08A6j 6481950 1248400
 290 Blocksten (granit) Bratteby 08A7h 6487650 1238400
 252 Olja, alunskiffer, kalksten Brattefors 08D8c 6494000 1360000
 407 Fältspat, kvarts, glimmer Brattås 1 08B2a 6464150 1252850
 444 Fältspat Brattås 2 08B2h 6462250 1285580
 618 Pegmatit Brattåsen 06C4e 6372420 1321280
 57 Koppar Bredvik 09C9e 6546030 1321000
 494 Kvarts Bro 08A1i 6455150 1244500
 542 Krossberg (gnejs) Brobacka 07C6a 6432700 1300150
 297 Blocksten (granit) Broberg 08A7j 6485500 1248550
 553 Kvartssand Brogårdssand 07D4j 6423600 1395650
 260 Kalksten, alunskiffer Bryngelsgården 08D8b 6492500 1357000
 175 Krossberg (gnejs) Bråteberg 09B3e 6517250 1272600
 111 Järn, mangan Bräcka  09C7c 6536250 1312700
 333 Krossberg (gnejs) Bräcke-Kuröd 08B5f 6476300 1278500
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 88 Mangan, järn Bröttelns gruvor 09C7c 6539245 1311595
 109 Kvarts Buxungeröd 1 09B7c 6536350 1260100
 112 Krossberg (gnejs) Buxungeröd 2 09B7b 6535750 1259550
 528 Blocksten (diabas) Bygget 07E8a 6444600 1404000
 79 Kvartsit Byn  09C8b 6540950 1307250
 114 Koppar, silver Byns koppargruva 09C7c 6535600 1311995
 89 Krossberg (gnejs) Båleröd 09A7h 6539150 1235600
 445 Fältspat, kvarts Båtsbräcka 1 08B2a 6462200 1254050
 446 Fältspat Båtsbräcka 2 08B2a 6462150 1253900
 447 Fältspat Båtsbräcka 3 08B2a 6462050 1254000
 360 Kalksten, alunskiffer Bäckagården  08D4e 6471200 1372000
 369 Pegmatit Bäckebol 08B4h 6470300 1287260
 136 Koppar, järn Bäckströmsgruvan 09C6c 6530830 1310840
 580 Krossberg (gnejs) Bällskär 07B1e 6408070 1272530
 72 Krossberg (gnejs) Bökullen 09B8i 6543750 1291400
 215 Koppar, guld, silver Bölet 1 08E9f 6499850 1426200
 219 Mangan, baryt, järn Bölet 2 08E9f 6499600 1425700
 211 Koppar Bölets ängar 09E0e 6500220 1424190
 409 Kvarts Bön 08B2b 6464000 1255100
 554 Fältspat, kvarts Bönabo 07B4f 6422400 1279450
 172 Krossberg (gnejs) Börstorp 09D3i 6519030 1394765
 80 Uran Bösterud 09C8b 6540200 1309400
 157 Kvartsit Dalberget 09C5b 6528000 1307300
 405 Fältspat, kvarts Dalby 08B2b 6464350 1256350
 451 Fältspat Dalen 1 08B2d 6461720 1265050
 458 Fältspat Dalen 2 08B2c 6461300 1264850
 355 Blocksten (granit) Dalskogen 1 08A4i 6471750 1244550
 358 Blocksten (granit) Dalskogen 2 08A4j 6471300 1245000
 359 Blocksten (granit) Dalskogen 3 08A4i 6471250 1244200
 365 Blocksten (granit) Dalskogen 4 08A4j 6470850 1245000
 63 Koppar Dammen 09C9c 6545675 1312500
 296 Blocksten (granit) Dernäs 08B7h 6485550 1288900
 82 Koppar, silver Dingelvik 09B7i 6539800 1294900
 294 Blocksten (granodiorit) Dissingetakan 08B7i 6486050 1293700
 637 Kvarts Dragåsen 06C1e 6359850 1323900
 488 Krossberg (gnejs) Dunnebacken 08B1f 6456000 1275750
 76 Koppar, silver Ekebol 09B8j 6542700 1297900
 250 Blocksten (kalksten) Ekesbacke 08D8b 6494600 1357600
 121 Koppar, bly, silver Elofsgruvan 09C6c 6533155 1311650
 586 Krossberg (gnejs) Enebacken 07D1b 6406000 1358000
 346 Fältspat, glimmer, kvarts Essljung 08B4h 6473870 1286940
 581 Krossberg (gnejs) Fagerdal 07C1h 6408000 1339800
 620 Kvarts Fagerhult 06C4e 6370860 1323800
 576 Krossberg (gnejs) Falskog 07C1i 6409000 1340000
 102 Blocksten (amfibolit) Fitorp 09D7j 6538000 1399300
 142 Koppar, järn Fjället 09C5c 6529645 1310300
 584 Blocksten (granit) Flunsås 07B1d 6406920 1268920
 48 Blocksten (granit) Flåghult  09A9j 6548700 1249700
 45 Blocksten (granit) Flåghulttjärnet 1 09A9j 6549200 1247100
 50 Blocksten (granit) Flåghulttjärnet 2 09A9j 6548400 1246800
 67 Kvartsit Flåtungebyn 09C9b 6545050 1307600
 124 Koppar, järn Framtidsgruvan 09C6c 6532850 1311120
 604 Blocksten (granodiorit) Franholmen 06B9c 6395900 1264370
 384 Fältspat, kvarts Fredensborg 08B0b 6468200 1258900
 265 Krossberg (granit) Frändefors 08B8i 6492000 1294500
 336 Krossberg (granit) Fröland 08B5d 6475500 1269450
 425 Fältspat Fundeskärr 1 08B2a 6462950 1254150
 426 Fältspat Fundeskärr 2 08B2a 6462900 1253100
 428 Kvarts, glimmer Fundeskärr 3 08B2a 6462850 1253450
 473 Krossberg (gnejs) Furubacken 08C1a 6459000 1304000
 292 Blocksten (granit) Futten 08B7h 6486900 1288550
 53 Koppar Fårekasen 09C9e 6548050 1321025
 562 Blocksten (granit) Fällhult 07D3b 6416350 1357600
 28 Blocksten (granit) Galejeröd 10A0j 6553550 1245100
 599 Krossberg (gnejs) Galejholmen 06B9c 6399740 1263110
 376 Blocksten (granit) Galleberget 08A3i 6469700 1242750
 550 Pegmatit Gallås 07B5f 6425930 1278840
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 84 Mangan, järn Galmen 09C7c 6539600 1313440
 537 Krossberg (gnejs) Galstad 07C7f 6439600 1325900
 179 Krossberg (porfyr) Gatan 1 09C2a 6512320 1300230
 280 Blocksten (granit) Gatan 2 08B8h 6490350 1285600
 509 Krossberg (gnejs) Gennevad 08C0c 6450900 1314000
 352 Blocksten (granit) Getholmen 08A4i 6473000 1242800
 307 Krossberg (diorit) Gillstad 08C6g 6483300 1330300
 226 Blocksten (granit) Gisslegärde 08A9i 6498150 1244400
 269 Blocksten (granit) Gistad 08A8i 6491600 1243900
 342 Krossberg (gnejs) Glimminge 08B4f 6474200 1278250
 155 Järn Glycksjön 09C5a 6528500 1304100
 126 Koppar, bly, silver, järn Gottes hülfe in der Not 09C6c 6532370 1311045
 532 Blocksten (diabas) Grenabolet 07E8a 6442250 1404300
 332 Krossberg (gnejs) Groröd 08B5f 6476400 1278500
 119 Kvartsit Grubberöd 09B6c 6533800 1263850
 347 Krossberg (gnejs) Grunnebo 08B4i 6473850 1291550
 65 Bly Gruvmon 09B9d 6545400 1268850
 75 Guld, svavel Gruvåsen 09B8e 6543340 1270875
 627 Kvarts, fältspat, euxenit Gräne 06C2f 6364770 1326240
 335 Kalksten Gullhögen 08D5g 6475750 1383650
 259 Kalksten, alunskiffer Gum 08D8b 6492500 1356500
 491 Fältspat Gustorp 08B1a 6455450 1253700
 107 Mangan, järn Gyltungebyn 09C7c 6537465 1312755
 106 Mangan, järn Gyltungebyn norra 09C7c 6537655 1312640
 375 Fältspat, kvarts Gåre 08B3b 6469800 1259400
 8 Blocksten (täljsten),  Gällsbyn 10B1h 6559625 1286250
  koppar, nickel
 493 Fältspat, glimmer Gärdet 08B1a 6455250 1254900
 559 Krossberg (gnejs) Göddered 07B4e 6420940 1273200
 505 Krossberg (gnejs) Gökhem 08D0b 6453380 1357250
 202 Kalksten, alunskiffer Gössäter 1 09D0c 6501500 1362900
 207 Blocksten (sandsten) Gössäter 2 09D0c 6500850 1362950
 52 Koppar, silver, bly, molybden Hafsåsen 09C9b 6548200 1308350
 503 Fältspat, kvarts, glimmer Haga gruva 08B0a 6453900 1253200
 422 Fältspat Hagen 1 08B2a 6463000 1254600
 429 Fältspat Hagen 2 08B2a 6462750 1254950
 238 Kalksten, alunskiffer Haggården 08D9c 6496000 1361900
 270 Blocksten (sandsten) Halla 08D8b 6491600 1357600
 286 Blocksten (granit) Hallinden 08B7a 6488900 1250050
 170 Blocksten (skiffer) Halängen 1 09B4j 6520400 1295100
 171 Koppar, silver Halängen 2 09B3j 6519820 1295150
 198 Blocksten (granit) Hamburgsund 09A0h 6502350 1237250
 58 Koppar, silver Hansebotjärnet 09C9a 6545800 1300700
 578 Blocksten (granit) Hattåsen 07D1e 6408750 1374300
 184 Koppar, guld, kobolt Havsmon 09E1e 6506900 1422650
 180 Blocksten (granit) Hedeberg 09A2j 6511750 1246155
 575 Krossberg (granit) Helgered 07B1d 6409130 1266650
 128 Koppar Hemmingsbol  09C6c 6532200 1314450
 127 Järn, mangan Hemmingsbolsgruvan 09C6c 6532200 1313850
 71 Koppar, silver Henneviken 09B8h 6543800 1288150
 148 Koppar, silver Hjördisgruvorna 09C5d 6528975 1315470
 217 Kvarts Hoberget 08B9c 6499700 1261780
 543 Krossberg (gnejs) Holmen 07C5c 6429700 1312000
 262 Glimmer Holmgruvan 08D8e 6492300 1372450
 621 Kvarts Holsljunga 06C4f 6370430 1329340
 159 Koppar, silver, bly  Hoppets gruva 09C5c 6526800 1313050
 220 Bentonit Hulegården 08D9b 6499550 1359850
 387 Blocksten (gnejs) Hullsjön 08B3j 6467750 1398100
 85 Koppar, bly  Hult  09C7d 6539550 1315450
 118 Järn, mangan Hults gruva 09C6c 6534750 1314350
 337 Krossberg (diabas) Hunneberg 08C5b 6475500 1306700
 567 Blocksten (amfibolit) Hyåsen 07D2c 6414000 1362950
 608 Blocksten (granit) Håhult 06C8g 6393700 1332600
 632 Fältspat, kvarts Hås 06C2a 6362180 1303000
 593 Kvarnsten (granit) Hägner 07D0c 6402400 1362600
 533 Blocksten (diabas) Häldeholm 07E8a 6440800 1404350
 177 Blocksten (skiffer) Hällan 09B3j 6515100 1298700
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 449 Fältspat Hällarn 08B2a 6461850 1253550
 188 Blocksten (sandsten) Hällekis 1 09D0c 6504000 1362100
 194 Kalksten, alunskiffer Hällekis 2 09D0c 6502850 1360750
 204 Kalksten Hällekis 3  09D0b 6501000 1359850
 208 Blocksten (kalksten) Hällekis 4 09D0b 6500800 1359150
 195 Blocksten (sandsten) Hällekis hamn 09D0b 6502770 1359200
 464 Pegmatit Hällene 08B2c 6460350 1264800
 460 Fältspat Hällorna 08B2g 6461100 1284150
 390 Fältspat, kvarts Hälltorp 08B3i 6466710 1291600
 62 Koppar, silver, uran Härserud 09C9a 6545700 1302900
 454 Fältspat Häröd 08B2b 6461350 1257300
 74 Krossberg (porfyr) Hässelbacka 09C8c 6543600 1314200
 182 Järn Hästetruten 09B1h 6508300 1287450
 199 Mangan Hästhagen 1 09E0d 6502200 1418650
 423 Fältspat Hästhagen 2 08B 2a 6462960 1252500
 424 Fältspat Hästhagen 3 08B2a 6462950 1252580
 431 Glimmer Hästhagen 4 08B2a 6462650 1252550
 440 Fältspat Hästhagen 5 08B2a 6462350 1252150
 430 Fältspat, kvarts Högholmen 1 08A2j 6462700 1249100
 469 Fältspat Högholmen 2 08A1i 6459700 1241600
 598 Fältspat, kvarts Högsbo 06B9d 6399750 1269700
 522 Kyanit Hökensås 07D9j 6446140 1399000
 11 Blocksten (täljsten) Hökhult 10B1h 6557550 1285400
 197 Alun, kalksten Hönsäter 09D0c 6502400 1361900
 478 Fältspat, glimmer Höpallen 08A1i 6458400 1240000
 520 Fältspat, kvarts Iglasjön 07B9i 6446500 1293450
 456 Blocksten (gnejs) Ilanda fors 08A2j 6461340 1249500
 304 Blocksten (granit) Immestad 08A6j 6484000 1247750
 5 Bly, koppar Ingerud 10B3e 6567015 1270700
 167 Bly, svavelkis Ingridbyn 09C4a 6522150 1304400
 139 Mangan, järn Jongruvan 09C6c 6530200 1313150
 324 Krossberg (gnejs) Jonsängen 08B5i 6479250 1291400
 529 Blocksten (sandsten) Jutagården 07D8e 6444020 1371970
 545 Järn Järnberget 07D5h 6428350 1389400
 258 Blocksten (sandsten) Järneklev 08D8b 6492500 1355100
 191 Järn Järngruvan 09E0e 6503500 1420300
 331 Krossberg (kvartsit) Järpås 08C5g 6476500 1332300
 243 Kalksten, alunskiffer Kakeled  08D9b 6495500 1356150
 467 Kvarts, fältspat Kamperholmen 08A1j 6459950 1242900
 603 Blocksten (granodiorit) Kannebäck 06B9d 6396970 1266840
 589 Krossberg (gnejs) Karholmen 07B0c 6404780 1260510
 291 Alun, kalksten Karlsfors 08D7f 6487500 1379850
 317 Krossberg (granit) Karlshaga 08E6c 6480550 1411000
 25 Blocksten (granit) Kasebacken 10A0j 6554000 1245600
 42 Blocksten (granit) Kaseby 09A9j 6549920 1247650
 404 Fältspat, kvarts Kasen 08A2j 6464450 1248350
 256 Blocksten (sandsten) Katorp 08D8g 6492575 1380360
 401 Kvarts, fältspat Kattstensgruvan 08B2a 6464550 1253550
 122 Järn, koppar Kerstinsgruvan 09C6c 6533135 1311450
 73 Mangan, järn  Kesebol  09C8c 6543700 1311600
 69 Mangan, järn, koppar Kesebolsgruvan 09C8c 6544900 1311700
 16 Järn Kettilsbo 10C1a 6557000 1304725
 135 Koppar, järn Kettilsgruvan 09C6c 6530920 1310585
 263 Fältspat Kikerud 08B8c 6492215 1264870
 264 Fältspat Kikerudssjön 08B8c 6492200 1264500
 434 Fältspat Kila  08A2j 6462500 1246600
 101 Mangan, järn Kingebols mangan- 09C7c 6538080 1312570
   gruvor
 104 Koppar, silver, guld Kingebolsgruvorna 09C7c 6537820 1310980
 1 Blocksten (täljsten) Kissleberget 10B4e 6573400 1274200
 212 Koppar Klampabron 1 09E0e 6500150 1424200
 213 Kvarts Klampabron 2 09E0e 6500050 1424300
 283 Fältspat Kleva 1 08B7c 6489200 1260250
 490 Kalksten, alunskiffer Kleva 2 08D1c 6455500 1360250
 298 Mangan Klevaberget 08E7d 6485500 1416850
 611 Blocksten (skiffer) Klevekärr 06B6i 6381380 1294950
 309 Krossberg (gnejs) Kleverud 08B6i 6483250 1294550
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 23 Blocksten (granit) Klingarbacken 10A0i 6554100 1244250
 158 Mangan, järn Klinkås 09C5c 6527980 1313000
 249 Kalksten, alunskiffer Klippan 08D8b 6494750 1355950
 318 Kvarts Klämman 08B5d 6479950 1267650
 143 Koppar, bly, silver, flusspat Knollegruvan 09C5c 6529625 1311280
 46 Koppar, silver Knyttkärr 1 09C9e 6548800 1320650
 54 Koppar Knyttkärr 2 09C9e 6547700 1321720
 421 Kvarts Kocketorp 08B2a 6463050 1254450
 350 Blocksten (granit) Kolleröd 08A4i 6473300 1242750
 190 Fältspat Kopparhult 1 09B0c 6503500 1264150
 193 Fältspat Kopparhult 2 09B0c 6502950 1264000
 585 Blocksten (gnejs) Korsbacka 07D1b 6406660 1358150
 410 Pegmatit Korsgård 08A2j 6463880 1247700
 579 Krossberg (gnejs) Kortedala 07B1e 6408360 1274920
 140 Fältspat, glimmer Koxeröd 09B6c 6530100 1263350
 416 Glimmer Krappet 08B2a 6463400 1253600
 527 Koppar, järn Krigskullen 07D9j 6444890 1399050
 323 Blocksten (gnejs) Kristinelund 08B5i 6479450 1293000
 420 Fältspat Kroken 08B2a 6463050 1251650
 41 Blocksten (granit) Krokens gård 10A0j 6550100 1249450
 39 Blocksten (granit) Krokstjärn 10A0j 6550950 1248550
 40 Blocksten (granit) Krokstrand 10A0j 6550550 1248750
 96 Koppar Kullegruvorna 09C7c 6538760 1310820
 166 Koppar Kullen 1 09C4b 6523100 1305450
 399 Fältspat, kvarts Kullen 2 08B2b 6464750 1255200
 214 Blocksten (kalksten) Kultum 08D9c 6499900 1362400
 19 Koppar, nickel Kuvetjärnet 10B1g 6556525 1284025
 432 Pegmatit Kvarnebacken 1 08B2a 6462600 1253700
 433 Glimmer, fältspat Kvarnebacken 2 08B2a 6462600 1254000
 560 Kvarnsten (granit) Kvarnstensberget 07D4c 6420430 1361750
 583 Blocksten (gnejs) Kviberg 07B1e 6407490 1274460
 568 Blocksten (gnejs) Kvillehed 07B2c 6413060 1264770
 484 Kvarts Kyrkeröd 08B1b 6456650 1256250
 363 Fältspat Kållered 1 08B4b 6470950 1255100
 609 Krossberg (granit) Kållered 2 06B8f 6392350 1276500
 470 Kvarts Källebacken 1 08B1a 6459400 1255000
 472 Kvarts Källebacken 2 08B1a 6459300 1254900
 631 Fältspat Källeberg 06C2a 6362580 1302620
 173 Blocksten (skiffer) Källsviken 09B3i 6518050 1294950
 129 Kvartsit Känsbyn 09C6b 6532150 1308250
 474 Fältspat Kärra 1 08B1a 6458950 1254500
 475 Fältspat, glimmer Kärra 2 08B1a 6458900 1254150
 617 Fältspat, kvarts Kärralund 06C4e 6372600 1321230
 225 Kalksten, alunskiffer Kärrtomten 08D9c 6498700 1362800
 466 Kvarts L. Röra 08B2a 6460050 1253700
 327 Blocksten (granit) Lahälla 08A5j 6478300 1245400
 596 Krossberg (gnejs) Landvettersjön 07B0g 6400200 1281000
 411 Fältspat Lerskall 1 08B2a 6463850 1254300
 413 Fältspat Lerskall 2 08B2a 6463600 1254450
 385 Fältspat Liden 1 08B3b 6468000 1259300
 386 Fältspat Liden 2 08B3b 6467900 1259300
 457 Fältspat Liden 3 08B2a 6461300 1252450
 315 Blocksten (gnejs) Liden 4 08B6i 6480750 1294700
 316 Blocksten (gnejs) Liden 5 08B6i 6480600 1294650
 9 Koppar, nickel Lidtjärn 10B1h 6559450 1285825
 516 Kvarts Lilla Askerön 07B9b 6447840 1259740
 483 Kalksten (alunskiffer)  Lilla Backor 08D1c 6456850 1361950
 117 Koppar Lilla Bräcke 09C6c 6534920 1313650
 476 Fältspat Lilla Härmanö 1 08A1i 6458800 1240050
 477 Fältspat, glimmer Lilla Härmanö 2 08A1i 6458500 1240600
 517 Blocksten (kalksten) Lilla Karsgården 07D9e 6447450 1371850
 146 Koppar Lilla Tottens 09C5b 6529130 1309385
 174 Koppar, bly Linderud 09C3b 6517600 1307100
 558 Krossberg (gnejs) Lindsås 07C4g 6422100 1331900
 145 Kvartsit Livarebo 09C5b 6529400 1305550
 161 Uran Ljungbergen 09B5j 6526100 1298500
 196 Kvarnsten (gnejs) Lugnåsberget 09D0f 6502500 1379800
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 406 Fältspat Lunden 1 08B2b 6464250 1256550
 408 Fältspat, kvarts Lunden 2 08B2b 6464050 1256600
 133 Koppar, järn Lunds koppargruva 09C6c 6531530 1311130
 502 Fältspat, kvarts Lunneslätt 08B0a 6454000 1252550
 368 Blocksten(granit) Lysekil 08A4i 6470400 1243900
 435 Fältspat, kvarts Långgruvan 08B2h 6462450 1285980
 66 Guld, järn, tellur, uran,  Långvattnet 09C9a 6545200 1301500
  volfram
 634 Pegmatit Lövåsen 06C2a 6361840 1304620
 326 Blocksten (granit) Malmön 08A5h 6478450 1237600
 293 Mangan Marhults gruva 08E7d 6486300 1415900
 371 Fältspat, kvarts Mariagruvan 08B4b 6470030 1259630
 14 Koppar, nickel Megsjön 10B1h 6557250 1288550
 287 Kalksten, alunskiffer Melldala 08D7g 6488700 1380500
 223 Blocksten (kalksten) Mellomgården 08D9c 6498900 1361800
 391 Fältspat Metholmen 08B3h 6466650 1287300
 86 Kvarts Mon 09B7d 6539300 1269390
 189 Fältspat Mossen 1 09D0c 6503650 1364200
 222 Bentonit Mossen 2 08D9c 6499320 1361200
 279 Mangan Munkebacka gruvor 08E8e 6490400 1420200
 267 Fältspat Munkedalsälven 08B8c 6491700 1263050
 638 Krossberg (gnejs) Mårdaklev 06C0g 6353100 1330820
 501 Glimmer  Mällby 08B0a 6454100 1252900
 24 Blocksten (granit) Mällegården 10A0i 6554000 1243950
 312 Alun, kalksten Mölltorp 08D6h 6482900 1385100
 349 Blocksten (granit) N. Grundsund 1 08A4i 6473550 1242700
 353 Blocksten (granit) N. Grundsund 2 08A4i 6472850 1243150
 29 Blocksten (granit) Nedgård 1 10A0i 6553500 1242450
 32 Blocksten (granit) Nedgård 2 10A0i 6553100 1242250
 47 Blocksten (granit) Nedre Färingen 09A9h 6548750 1238500
 141 Mangan, järn Nilsgruvan 09C5c 6529920 1313100
 547 Fältspat Nol 07B5f 6427200 1278200
 321 Blocksten (granit) Nolby 08A5j 6479700 1247750
 417 Kvarts Nollens kulle 1 08B2b 6463250 1256700
 418 Kvarts, fältspat Nollens kulle 2 08B2b 6463200 1256480
 415 Fältspat, glimmer Nordmarken 08A2j 6463400 1246800
 91 Mangan, järn Norra Klöven 09C7d 6539075 1315100
 330 Blocksten (granit) Norrkila 08A5j 6477000 1246850
 300 Blocksten (granit) Notekärr 08A6j 6484850 1248150
 463 Blocksten (kalksten) Nya Dala 08D2f 6460500 1379200
 628 Fältspat, kvarts Nya Stackebo 06C2g 6364200 1332450
 325 Kvarts Nybygget 08B5e 6479150 1270400
 240 Blocksten (kalksten) Nyängen 08D9c 6495850 1360150
 395 Fältspat, kvarts Näset 1 08B3b 6465250 1257050
 605 Blocksten (granodiorit) Näset 2 06B8d 6394720 1266000
 30 Blocksten (granit) Näsinge 10A0i 6553500 1243650
 623 Kvarts Nävshult 06D3b 6365650 1357775
 552 Fältspat, kvarts Nödinge 07B4f 6424150 1278090
 100 Koppar, silver Nötö gruva 09C7d 6538100 1317900
 525 Kalksten, alunskiffer Orreholmen 07D9f 6445000 1375300
 34 Järn Orshöjden 10B0d 6552550 1267500
 116 Kvarts Parsetjärn 09B7e 6535240 1270350
 49 Blocksten (granit) Potten 09A9h 6548500 1235700
 268 Kvarnsten (gnejs) Prästtorp 08D8g 6491700 1361750
 210 Mangan Pukerud 09E0f 6500550 1425100
 12 Blocksten (granit) Ramberget 10A1j 6557350 1246200
 612 Blocksten (skiffer) Ramhulta 06B6i 6381030 1294450
 613 Krossberg (gnejs) Ramnås 06C5b 6379150 1308000
 4 Blocksten (täljsten) Ramsbyn 10B3g 6568500 1281950
 334 Krossberg (gnejs) Ramseröd 08B5f 6475750 1277000
 341 Blocksten (granit) Ramsvik 1 08A4i 6474450 1242350
 343 Blocksten (granit) Ramsvik 2 08A4i 6474050 1242350
 344 Blocksten (granit) Ramsvik 3 08A4i 6473950 1242600
 308 Järn, vanadin, titan Ransberg 08E6b 6483300 1409350
 389 Uran Ranstad 08D3f 6467000 1378500
 2 Bly, molybden Rimtjärn 10B4f 6571025 1279250
 546 Fältspat Rished 07B5g 6428200 1281360
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 319 Blocksten (granit) Rixö 08A5j 6479850 1245500
 95 Mangan, järn Rolfsbyfältet 09C7d 6538800 1315600
 367 Blocksten (granit) Rotemyr 08A4j 6470550 1245150
 624 Pegmatit Rud 1 06C2e 6364970 1323080
 626 Fältspat, kvarts Rud 2 06C2e 6364840 1323100
 544 Krossberg (granit) Ryr 07B5e 6429400 1271700
 203 Blocksten (sandsten) Råbäck 1 09D0b 6501200 1357680
 216 Kalksten, alunskiffer Råbäck 2 08D9b 6499750 1357800
 281 Kvartssand Råda 08C7i 6489600 1342000
 232 Blocksten (täljsten) Rådane 08B9g 6496950 1283800
 242 Kvartsbreccia Rådanefors 08B9g 6495740 1283000
 185 Zink, bly, koppar, guld, silver Rågstad 09E1e 6506850 1421300
 303 Blocksten (granit) Rågårdsdal 08A6i 6484100 1243750
 465 Fältspat Rämmedalen 1 08B2b 6460100 1256250
 468 Kvarts Rämmedalen 2 08B1a 6459800 1255900
 459 Fältspat Röd 1 08B2a 6461100 1252400
 461 Fältspat Röd 2 08B2a 6460600 1252750
 453 Fältspat, kvarts Rödvattnet 08B2a 6461700 1244050
 163 Uran Rönningen 09C4b 6524500 1307600
 6 Bly, koppar Rörvikskasen 10B2e 6561350 1271250
 288 Blocksten (gnejs) Rösebo 08B7h 6488550 1285800
 394 Fältspat, kvarts, glimmer S. Munkeby 08B3a 6465350 1250900
 125 Koppar, bly, silver Salebolsgruvorna 09C6b 6532400 1308900
 282 Fältspat, glimmer Sandbacken 08B7c 6489500 1262950
 588 Krossberg (granit) Sannegården 07B1d 6405150 1268890
 20 Blocksten (granit) Segersbyn 10C1e 6556400 1321350
 471 Krossberg (gnejs) Sjögerås 08D1c 6459400 1360400
 98 Koppar Sjöhagen 09C7c 6538490 1310940
 130 Koppar, järn Sjövik 09C6c 6531900 1311110
 495 Fältspat Skantorp 08B0a 6454900 1253450
 266 Blocksten (granit) Skarstad 1 08A8j 6491750 1249400
 271 Krossberg (granit) Skarstad 2 08A8j 6491550 1249500
 236 Blocksten (kalksten) Skattegården 08D9b 6496300 1357420
 633 Fältspat Skillnabo 06C2g 6361900 1331110
 311 Blocksten (granit) Skindelsröd 08A6h 6482900 1239100
 60 Koppar Skogsdalsåsen 09C9c 6545730 1311535
 93 Koppar Skogsgården 09C7c 6538930 1310650
 356 Krossberg (gnejs) Skogshöjden 08B4i 6471600 1293700
 437 Fältspat Skogstorp 08B2a 6462400 1252850
 105 Koppar Skuggetorp 09B7i 6537700 1293100
 345 Kvarts, fältspat Skuleboda 08B4h 6473940 1286870
 378 Kalksten, alunskiffer Skultorp 08D4g 6469400 1383900
 348 Blocksten (granit) Skummedal 08A4i 6473700 1243800
 168 Koppar Skurvåsen 09B4i 6521450 1293650
 56 Järn Skåpnäsberget 09B9j 6546100 1297500
 499 Kalksten, alunskiffer Skår 08D0c 6454500 1360000
 561 Kvarts Skårdal 07B4f 6420270 1275750
 392 Fältspat Skälsbo 08B3i 6465990 1290920
 594 Kvarts Skälvarås 07C0i 6401730 1341240
 512 Krossberg (gnejs) Skölunga 07B9f 6448550 1276100
 492 Glimmer Skörtorp 08B1a 6455300 1254100
 320 Krossberg (diabas) Skövde 08D5g 6479800 1383900
 388 Fältspat, kvarts Slussen 08B3c 6467000 1263100
 99 Bly, koppar, silver Slädekärr 09C7d 6538400 1317650
 322 Blocksten (granit) Slävik 08A5i 6479650 1241350
 396 Fältspat Snareviken 08B3b 6465100 1255800
 147 Kvartsit Snäckeområdet 09C5b 6529000 1308100
 245 Fältspat Sollid Myrar 08B9d 6495420 1265800
 526 Volfram, järn Solliden 07C8h 6444900 1337550
 289 Fältspat Sommartorn 08B7c 6488400 1260480
 556 Blocksten (täljsten) Sparrås 07B4d 6422310 1268290
 619 Fältspat, kvarts Spjutås 06C4e 6371550 1322780
 55 Krossberg (granit) Spoltorp 09A9i 6546300 1240400
 397 Fältspat, kvarts St. Harholmen 08B2a 6464800 1251050
 301 Blocksten (granit) St. Hede 08A6j 6484750 1249200
 314 Blocksten (gnejs) St. Hästefjorden 08B6h 6480850 1289650
 625 Fältspat, kvarts Stackebogruvan 06C2g 6364860 1332820
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 275 Kvarts, fältspat Stale 08B8c 6490730 1261950
 187 Koppar, guld  Stalpet 09E1f 6505750 1425730
 372 Fältspat Stegliden 1 08B4b 6470000 1259550
 373 Fältspat Stegliden 2 08B3b 6469950 1259440
 374 Kvarts, fältspat Stegliden 3 08B3b 6469900 1259380
 43 Blocksten (granit) Stene 1 09A9h 6549300 1237500
 44 Blocksten (granit) Stene 2 09A9h 6549250 1237700
 241 Kalksten, alunskiffer Stenhuggaregården 08D9b 6495750 1356200
 35 Blocksten (granit) Stenliden 10A0i 6551750 1244250
 362 Blocksten (gnejs) Stensgården 08D4c 6471050 1361250
 521 Krossberg (gnejs) Stenungsund 07B9d 6446450 1268150
 455 Kalksten, alunskiffer Stenåsen 08D2g 6461350 1380250
 565 Blocksten (granit) Stigabo 07D3g 6415600 1382650
 181 Krossberg (granit) Stora Anrås 09A2i 6511000 1241350
 480 Kalksten, alunskiffer Stora Backor 08D1c 6457300 1362550
 18 Blocksten (granit) Stora Berga 10C1e 6556570 1321970
 496 Kalksten, alunskiffer Stora Bäckabo 08D0d 6454800 1369700
 486 Fältspat, kvarts Stora Härmanö 08A1h 6456220 1238750
 132 Koppar, bly, silver Stora Kilane 09C6b 6531565 1309250
 606 Blocksten (gnejs) Stora Lyngskär 06B8c 6394000 1263250
 328 Krossberg (gnejs) Stora Munkebo 08C5g 6478100 1332100
 277 Kalksten, alunskiffer,  Stora och Lilla Stolan 08D8g 6490500 1383000
  sandsten
 272 Fältspat, kvarts Stora Skogen 08B8d 6491370 1265500
 81 Koppar, silver, guld Stora Strand 09C7c 6539900 1310200
 555 Krossberg (gnejs) Stora Viken 07B4f 6422350 1276500
 284 Fältspat, kvarts Storekas 08B7c 6489050 1260700
 566 Blocksten (granit) Storrydet 07D2c 6414050 1362000
 230 Kalksten, alunskiffer Storängen 08D9b 6497400 1356350
 17 Koppar Strand 10C1b 6556950 1307250
 37 Blocksten (granit) Stranden 10A0j 6551050 1248900
 276 Blocksten (granit) Strandhamn 08A8h 6490600 1237650
 255 Kalksten, alunskiffer Stubbegården 08D8b 6492900 1357850
 379 Blocksten (granit) Stånge huvud 08A3i 6469100 1242650
 131 Fältspat, kvarts Svarveröd 09B6c 6531720 1260800
 534 Blocksten (diabas) Sågaretorpet 07E8a 6440100 1404350
 10 Järn Sågtjärn 10C1c 6558100 1310030
 227 Blocksten (kalksten) Såtatorp 08D9b 6498020 1357650
 178 Krossberg (gnejs) Såtorp 09A2j 6512550 1246200
 94 Mangan, järn Säbyn  09C7c 6538865 1311640
 92 Mangan, järn Säbyns gruvor 09C7c 6538950 1313035
 511 Fältspat, kvarts Säckebäck 07B9b 6448660 1259085
 156 Koppar Säljebyn 09C5c 6528430 1310540
 563 Blocksten (granit) Säve 07B3d 6415940 1268500
 382 Fältspat, kvarts Söbben 1 08B3b 6468250 1259300
 383 Fältspat, kvarts Söbben 2 08B3b 6468250 1259600
 176 Krossberg (gnejs) Söbbön 09B3d 6516700 1268150
 602 Blocksten (granodiorit) Södra Tynnered 06B9d 6397150 1267440
 59 Koppar, silver Sörgården 1 09C9a 6545800 1303450
 231 Kalksten, alunskiffer Sörgården 2 08D9c 6497000 1362300
 569 Krossberg (granit) Tagene 07B2e 6412100 1273000
 33 Blocksten (granit) Tegen 1 10A0j 6552950 1245750
 251 Blocksten (täljsten) Tegen 2 08B8g 6494200 1281050
 500 Blocksten (kalksten) Tiarp 08D0f 6454200 1377700
 403 Fältspat, kvarts, glimmer Timmerhult 08B2b 6464550 1258800
 524 Koppar Tittebergsgruvan 07C9h 6445050 1337300
 548 Blocksten (skiffer) Tjuvkil 07B5b 6427000 1257650
 61 Uran Tjäderkullen 09C9a 6545700 1301300
 630 Fältspat, kvarts Tocknaråskvarn 06C2e 6362750 1323750
 340 Blocksten (kalksten) Tomten 08D4e 6474520 1373570
 479 Kalksten Torbjörntorp 08D1e 6457600 1370800
 439 Fältspat Torebo 1 08B2a 6462350 1250550
 443 Fältspat Torebo 2 08B2a 6462290 1251050
 436 Blocksten (gnejs) Torpet 08A2j 6462400 1247300
 233 Pegmatit Torkelsrud 08B9d 6496680 1269510
 329 Blocksten (granit) Torsberg 08B5c 6477400 1263850
 305 Blocksten (granit) Torsbo 08B6h 6483450 1285200
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 535 Krossberg (gnejs) Tostared 07C8i 6440000 1343400
 152 Koppar, bly, silver Tottens gruvor 09C5b 6528700 1309350
 183 Järn Traneberg 09C1i 6507500 1343900
 614 Krossberg (gnejs) Tranemo 06D4a 6374900 1354700
 380 Krossberg (gnejs) Trestena 08D3c 6468980 1364550
 38 Järn Tresticklan 10B0d 6551050 1269050
 137 Kvarts Trollön 09C6d 6530800 1317650
 218 Blocksten (sandsten) Trolmen 08D9b 6499600 1356650
 366 Blocksten (granit) Trötemyr 08A4j 6470700 1245050
 169 Krossberg (gnejs) Tungeneberg 09B4a 6521000 1250250
 506 Glimmer Tvetehögen 08B0a 6452950 1251050
 530 Krossberg (gnejs) Tåstorp 07D8a 6443500 1352750
 51 Uran Täppetjärnet 09C9b 6548200 1305500
 370 Fältspat, glimmer Töllås 08B4c 6470250 1260200
 377 Fältspat, kvarts, glimmer Töllåsgruvan 08B3b 6469700 1259900
 504 Kalksten Uddagården 08D0e 6453700 1372700
 138 Kvartsit Ulerud 09C6b 6530400 1306400
 571 Blocksten (granit) Ulricehamn 1 07D2b 6411200 1356250
 572 Blocksten (granit) Ulricehamn 2 07D2b 6411150 1356400
 573 Blocksten (granit) Ulricehamn 3 07D2b 6411100 1356550
 338 Kalksten, alunskiffer Ulunda 08D4e 6474800 1374100
 622 Fältspat, kvarts Ulvås 06C3g 6366180 1333200
 519 Krossberg (gnejs) Upplo 07C9d 6446550 1315000
 549 Fältspat Uspastorp 07B5g 6426690 1281280
 636 Pegmatit Ussbo 06C2a 6360610 1303470
 450 Krossberg (kvartsit), guld,  Utby 08B2g 6461750 1282280
  silver, koppar, bly, molybden
 462 Fältspat, kvarts Utbygruvan 08B2g 6460600 1284630
 278 Blocksten (granit) Valla  08A8i 6490400 1241550
 448 Fältspat Vallarna 08B2a 6461900 1251750
 536 Krossberg (gnejs) Vallhamn 07B7b 6439800 1257000
 523 Kalksten, alunskiffer Valstad 07D9g 6446050 1383000
 154 Kvartsit Valön 09C5b 6528600 1307300
 149 Koppar Vassegruvan 09C5c 6528900 1311300
 151 Koppar Wasséns gruva 09C45c 6528860 1310920
 153 Koppar, bly, silver Vassviksgruvan 09C5c 6528700 1311600
 186 Blocksten (granit) Vassänden 09B1a 6506450 1250450
 507 Krossberg (gnejs) Vedum 08C0h 6451450 1335100
 302 Blocksten (granit) Vese  08A6j 6484200 1245750
 21 Blocksten (granit) Vetteberget 10A1i 6555350 1243000
 587 Krossberg (gnejs) Vikan 07B1c 6405400 1264550
 150 Mangan, järn Vikensfältet 09C5c 6528900 1313280
 364 Kvarts, fältspat Vindö 08B4b 6470950 1259500
 601 Blocksten (porfyr) Vinga 06A9j 6397290 1249330
 90 Kvartsit  Vingnäs 1 09C7b 6539100 1308300
 108 Koppar, guld, silver Vingnäs 2 09C7b 6537400 1309650
 103 Koppar Vingnäsviken 09C7b 6537920 1309280
 234 Blocksten (sandsten) Vinnagården 1 08D9c 6496600 1362350
 235 Kalksten, alunskiffer Vinnagården 2 08D9c 6496500 1362050
 357 Fältspat Vintermyr 08B4b 6471500 1256340
 441 Glimmer Vrångeberget 08B2a 6462350 1252600
 442 Fältspat Vrångvattnet 08B2a 6462330 1251660
 13 Koppar, nickel Vårdalstjärnet 1 10B1g 6557300 1283975
 15 Koppar, nickel Vårdalstjärnet 2 10B1g 6557150 1283600
 538 Krossberg (gnejs) Vårgårda 07C7f 6439550 1325800
 70 Koppar, bly, silver Vägskälsgruvorna 09C8c 6544700 1310750
 339 Blocksten (granit) Välemyr 08A4i 6474700 1242900
 274 Kvarts Värhult 08B8d 6490750 1267960
 26 Blocksten (granit) Vässby 10A0i 6553800 1242650
 414 Fältspat Västergård 1 08B2a 6463550 1252700
 419 Glimmer Västergård 2 08B2a 6463150 1253000
 513 Glimmer, fältspat Västerlanda 07B9g 6448500 1282200
 192 Krossberg (gnejs) Västermark 09D0e 6503200 1373900
 247 Blocksten (kalksten) Västerplana  08D9b 6495080 1357400
 239 Blocksten (kalksten) Västerplana  08D9b 6495900 1358450
   Landskogen
 22 Blocksten (granit) Västgård 10A0i 6554200 1243500
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Nr  MINERAL OBJEKTNAMN KBL RN-KOORDINAT
 110 Koppar, bly, silver Västra Korsbyn 09C7b 6536300 1308300
 635 Fältspat, kvarts Ytterlida 06C2e 6361660 1324150
 115 Koppar, silver, guld Ånimskogs gruva 09C7c 6535530 1311910
 607 Blocksten (granit) Årebo 06C8g 6393800 1331200
 68 Koppar, silver, uran Åsnebo 09C9a 6545000 1300300
 27 Blocksten (granit) Älgsjön 1 10A0j 6553600 1246280
 78 Koppar Älgsjön 2 09C8a 6540960 1303320
 64 Kvartsit, kvarts Ämnebyn 09C9b 6545650 1306750
 120 Koppar, silver Ängebotten 09C7c 6533425 1311830
 551 Krossberg (gnejs) Ängegärde 07B5e 6425200 1274200
 273 Blocksten (granit) Ängen 08B8j 6491200 1296550
 531 Pegmatit Ängeviken 07A8j 6442250 1246100
 595 Blocksten (granit) Änggården 07B0e 6401280 1270260
 160 Koppar, bly, volfram Äskekärr 09C5c 6526250 1311200
 253 Blocksten (granit) Ävja 08A8j 6493750 1245100
 248 Kalksten, alunskiffer Ödbogården 08D9c 6495000 1361200
 113 Kvarts Ödebyn 09B7e 6535750 1273275
 485 Blocksten(kalksten) Ödegärdet 08D1c 6456600 1361800
 246 Fältspat Ödsmål 08B9c 6495260 1263500
 600 Blocksten (granodiorit) Önnered 06B9d 6397540 1266310
 427 Kvarts Örstadsbukten 08B2g 6462870 1282900
 31 Blocksten (granit) Össby 10A0i 6553350 1244350
 508 Krossberg (gnejs) Österbitterna 08C0h 6451380 1335100
 228 Blocksten (kalksten) Österplana 08D9c 6497550 1361750
 261 Mangan Östra Hulan 08E8d 6492400 1419400
 489 Kalksten Övertorp 08D1g 6456000 1374500
 514 Blocksten (kalksten) Övragården 07D9d 6448200 1369750
 381 Kvarts Övre Ranneberget 08B3b 6468500 1259600
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11.  SUMMARY

Precambrian

The Precambrian bedrock of the county of Västra Götaland can be subdivided into three areas bounded by 
two major shear zones, the Protogine zone and the Mylonite zone ( fig. 3). 

To the east of and within the Protogine zone the bedrock is dominated by low-grade granitoids of the 
Transscandinavian Igneous Belt (TIB). Age determinations of the granitoids in this belt cluster in three 
groups, around 1845 Ma, 1800 Ma and 1670 Ma respectively. Within this complex, in the Tiveden area, 
Svecofennian mafic metavolcanic rocks are found, which are the oldest rocks in the county.

The area between the Protogine zone and the Mylonite zone, “the eastern segment of the south-west 
Swedish gneiss region”, is dominated by high-grade granitoid gneisses. In age they are similar to the youngest 
TIB generation.

To the west of the Mylonite zone, “the Western segment of the south-west Swedish gneiss region”, high-
grade granitoid gneisses also prevail, but with an age approximately 100 Ma younger than east of the zone. 
In this area, a number of major units of supracrustal rocks can be distinguished. These are the Stora Le– 
Marstrand group, dominated by medium-grade metagreywackes, the Åmål, Ellenö and Kappebo groups, 
dominated by medium-grade felsic metavolcanic and sedimentary rocks, and finally the younger (< 1335 
Ma), low-grade Dalsland group with a variety of rocks which have hosted several deposits of economic in-
terest. The Bohus granite belongs to the youngest generation in this complex and has an age of  around  
900 Ma.

Phanerozoic

Lower Palaeozoic, Cambrian–Silurian sedimentary rocks occur as erosion remnants in four main areas 
in Västra Götaland, namely the Billingen–Falbygden (Fig. 21), Kinnekulle (Fig. 30), Lugnås and  
Halleberg–Hunneberg areas (Fig. 33).

The nearly flat-laying up to 200 m thick (Fig. 20) Lower Palaeozoic sedimentary sequence  
(Cambrian–Silurian) rests on a gneissic crystalline basement and is capped and protected against weathering 
by thick Permo-Carboniferous dolerite sills. The erosion remnants, mostly with dolerite on top, form typical 
table mountains in an otherwise flat landscape.

The Lower Cambrian consists of an up to 35 m thick quartzite sandstone. Its lowermost 10 m is the 
coarse-grained Mickwitzia sandstone and the upper 25 m is the fine- to medium-grained Lingulid sand-
stone.

The Middle Cambrian – Lowermost Ordovician is a 20–25 m thick black shale with limestone (stink-
stone), the Alum Shale Formation. Its lithology and chemical composition are shown in Fig. 24.

The Ordovician sequence is dominated in its Lower and Middle part by different kinds of limestone with 
a lateral variation (see the profiles in Figs. 20 and 22). The limestone succession has a maximum thickness 
of 50–60 m. Shales are frequent in both the Lower and the Upper Silurian.

Metals and mining activities

In the year 2000 the production of metal ores in Sweden totalled 44 million tonnes. Six different metal ores 
were produced: 20 million tonnes of iron and 24 million tonnes of sulphide and precious metal ores.

Today no metals are mined in the county of Västra Götaland.
The earliest mining activities in the county were established as early as the 17th century. The Björby cop-

per minebecamem operational in 1656 and the Bölet manganese mine was in production in 1694.
The most recent ore mining activities in the county were at the Ranstad uranium mine, which operated 

from 1965 to 1969, with an annual output of 400 000–500 000 tonnes of alum shale containing 300–350 
ppm U.

In 1992 a new Minerals Act came into force in Sweden, resulting in an increasing interest in the country’s 
mineral deposits. 

However, since 1998, when the Government rejected an application for a mining licence at the Dingelvik  
copper–silver deposit in Dalsland, almost all metal exploration activities in the county have ceased.
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Copper
The copper minerals of economic interest – chalcopyrite, CuFeS2, bornite, Cu5FeS4, and chalcocite, Cu2S 
– are all present in the county. Several small copper deposits have been mined, mainly in the 19th century. 
Stora Strand copper mine was in production from 1905 to 1925 and produced a total of 27 600 tonnes of 
ore with an average of 1.3 % Cu, 25 ppm Ag and 0.75 ppm Au. The largest known copper mineralization in 
Västra Götaland county is Dingelvik, where 21 million tonnes with an average of 0.83 % Cu and 24 ppm 
Ag have been defined.

Gold
Gold in small amounts is known from just a few places in the county. A spot analysis from Långvattnet 
shows 28 ppm Au. Other deposits containing some gold are Havsmon with 2 ppm Au, Bölet 2 with  
1.4 ppm Au, Stora Strand with 0.75 ppm Au and Kingebol with 0.75 ppm Au. 

Iron
High concentrations of magnetite and hematite have been found in many places in the county. Iron ores 
were of great importance to Sweden and the period with highest production was between the 17th and the 
19th century. The Rolfsbyn iron ore and Viken manganese–iron ore fields are the most important in the 
county, but they are small in comparison with the iron mines of Norrbotten and Bergslagen.

Lead
Galena, PbS, is known in small amounts from several places in Dalsland, in the north-west of the county. 
Mostly it occurs in weak mineralizations in quartz veins, together with silver and copper. Vassviks gruvan, 
Björsby and Slädekärr are examples of galena mineralizations in quartz veins.

Manganese
Pyrolusite, MnO2, hausmannite, Mn3O4, and manganite, MnO(OH), are the most important manganese 
ore minerals. Bölet, in the north-eastern part of the county, was probably the first manganese mine in  
Sweden. It was operational as early as 1694 and was mined during several periods up to 1946. A total of  
39 000 tonnes of manganese ore were mined there. 

Other manganese mines in the county include Kesebol, Kingebol, Pukerud, Rolfsbyn, and Viken, all of 
which have been closed.

Nickel
Between Lakes Stora Le and Lelången north-west of Bengtsfors, nickel minerals are known from six small 
deposits. The Boliden Company carried out exploration work in the area in the 1970s. The deposits are all 
too small to be of economic interest. 

Silver
Silver has been discovered together with copper in the lower parts of the Dalsland group of sedimentary 
rocks. At Dingelvik, 21 million tonnes with 0.83 % Cu and 24 ppm Ag were defined by drilling in the 
1980s. In quartz veins in Dalsland, e.g. in Vassviksgruvan, very high silver contents, up to 3000 ppm Ag 
have been defined (Tegengren 1944).

Tellurium
A few analyses of hand samples from two small pits at Långvattnet in Dalsland show very high contents of 
tellurium, up to 2.7 %.

Uranium
The alum shales of the county contain on average 300 ppm uranium in the Upper Cambrian part of the 
Alum Shale Formation (Figs. 24, 26). The uranium content can, however, be as high as 5000 ppm in the 
kolm lenses (see below). In the early 1960s a plant was built at Ranstad, Billingen, to extract uranium from 
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the alum shales. The production capacity was 120 tonnes annually, but only half was utilized. The plant was 
operated between 1965 and 1969. Almost 500 000 tonnes of alum shales were quarried every year, and due 
to improvements, the rate of recovery of uranium from the alum shale was 80 % when the plant was closed 
down.  

Tungsten
The tungsten mineral scheelite, CaWO4, is known in small amounts from Solliden, Långvattnet and Äske-
kärr in the county.

Zinc
The zinc mineral sphalerite, ZnS, has been discovered in interesting amounts, 2.74 % Zn, at Rågstad. At 
Havsmon and Knollegruvan smaller amounts of sphalerite are known, 0.4 % Zn and 0.1 % Zn respec-
tively. 

Industrial minerals and rocks

In 1999 the production of industrial minerals and rocks in Sweden was 78 million tonnes, with a value 
of around 4500 million Swedish crowns (SEK). Deliveries of aggregates from macadam-producing quarries 
exceeded deliveries from natural sand deposits, of 38 million and 30 million tonnes respectively. The value 
of aggregate production is estimated to be about SEK 3700 million. The breakdown by areas of use of the 
total output of sand, gravel and crushed rocks in Sweden in 1999 was as follows: filling 18 %, concrete  
10 %, road construction 55 % and other uses 17 %.

The production of industrial minerals also includes 171 000 tonnes of dimension stone produced at 
around 70 plants, with an estimated value of SEK 250 million.

Production of industrial minerals such as limestone, dolomite, clay, feldspar, graphite, olivine, quartzite, 
quartz sand, talc and soapstone was under way at some 50 quarries and the total volume was 8.7 million 
tonnes. Of that amount, around 6.8 million tonnes consisted of limestone, marble and dolomite. The value 
of non-constructional industrial mineral production was approx. SEK 500 million. 

This publication deals with the industrial minerals and rocks produced in the county of Västra Götaland 
and the two municipalities of Habo and Mullsjö. Today production is low and is confined to aggregates, 
cement, dimension stone, limestone for agriculture, quartzite used by the metallurgical and refractory in-
dustries, and sand for foundries. A summary of past and present industrial mineral activities in the area is 
given below.

Aggregates
The production of aggregates such as crushed rocks and natural sand and gravel in 1999 in the county of  
Västra Götaland totalled almost 7.5 million tonnes and 2.4 million tonnes respectively. This corresponds 
to 14.5 % of the total supply of different building and construction materials in the country. Production 
was in progress in the county at 351 quarries, some of which are large with an annual output of between 
500 000 tonnes and 900 000 tonnes. The largest production sites are of course close to Gothenburg. In the 
municipalities of Habo and Mullsjö there is hardly any crushed rock production but instead almost 342 000 
tonnes were quarried from natural sand and gravel deposits. There are a total of 10 production sites in these 
two municipalities.

Alum shale
Black shales of the Middle and Late Cambrian and locally of earliest Ordovician age, the Alum Shale Forma-
tion, are well represented in Scandinavia. In general the unit is about 20 m thick and represents a long period 
of very slow marine deposition, reflecting an interval of great stability during the Early Palaeozoic history of 
the Baltoscandian Platform.

Black shales dominate the formation, with an organic carbon content ranging up to 20 %. Thin, fine 
sandstone interbeds occur locally, in the lowermost (Middle Cambrian) and uppermost (Lower Ordovician) 
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parts. Bituminous limestone lenses and discontinuous beds are a characteristic and generally subordinate 
component. Small lenses of organic matter, kolm, occur locally at certain levels in the Upper Cambrian 
stratigraphy. The alum shales contain up to around 5000 ppm U and unusually high concentrations of trace 
elements such as vanadium, molybdenum, nickel and some rare earth elements.

The alum shales in the county of Västra Götaland were exploited as early as the 18th century. Produc-
tion of the alum salt KAl(SO4)212H2O, totalling 10 000 barrels annually, was concentrated at 8 plants, and 
exports of alum to Russia, Germany and Turkey were very significant. 

The organic component in the alum shales is kerogen, and in the Billingen–Falbygden area the content 
can be as high as 14 %. This kerogen contains oil and gas, and the highest concentration is found in 
the Kinnekulle area, where the oil content can be 6.5 %. Already in the 1890s a company started to pro-
duce oil, but the shale contained too much water and the plant was closed down after 18 months, when  
92 500 tonnes had been produced. In 1927 oil production started at Brattefors on the slopes of Kinnekulle. 
During 1941 the plant was extended and the production capacity increased to 20 tonnes of crude oil and  
2–2.5 tonnes of petrol, together with 8 tonnes of sulphur, per day. The plant was closed down in 1946. 

The alum shales also contain coal and the content can be 12–15.5 % in the Billingen–Falbygden area. 
In the early 1920s a company surveyed the western slopes of Billingen and in 1925 and 1926 110 tonnes 
of coal were extracted.

Bentonite
Bentonite is a soft, plastic, slightly coloured clay principally built up of montmorillonite. The smectite clays 
are composed of loosely tied silica/alumina sheets, laths, or bundles of needles with exchangeable Na, Ca 
or Mg cations. Ease of separation allows the clays to be dispersed in water, with the cations influencing the 
properties of bentonite clays. Na-bentonite is a swelling clay, while Ca-bentonite is a non-swelling type. 
Bentonite is used as an agent in foundries, in drilling mud, as a sealant in the construction industry and as 
cat litter.

In Sweden, bentonite occurs in several places as thin layers in bedrock of Cambro–Silurian age. In 
the county of Västra Götaland it is found in the table mountains of Kinnekulle and Billingen. The bento-
nite from Kinnekulle has better swelling properties than the Billingen bentonite. The bentonite layer in  
Kinnekulle is 1.8 m thick and was mined on a small scale in two small pits in the mid-1940s. 

Dimension stone
At present, production of dimension stone in Västra Götaland comprises granite and limestone. All of the 
quarries in the crystalline bedrock, of which there are 10, are in the west, within the red Bohus granite 
region. The total annual output of raw blocks is about 10 000 m3, most of which is exported to Germany, 
Italy, East Europe, and Japan, where the blocks end up as tiles and slabs. In the early decades of the 20th 
century, paving stone production was intense in the western parts of the county. There are a huge number of 
small quarries in the coastal area of Bohuslän where granite has been cut for paving stones. These activities 
declined in the 1930s, although production was still in progress at some quarries as late as the 1950s.

Grey limestone of Ordovician age is quarried in two places in the county. The larger quarry is on 
the south-eastern slope of the Kinnekulle table mountain, while the smaller one is situated south-east of  
Billingen the table mountain. The total output at present is 1500 m3, all of which is used in horticulture. 

The lower Cambrian sandstone is a quartz-cemented sandstone. Its upper 25 m (the Lingulid Sandstone) 
is fine-grained and has therefore been used as building stone. One example is Skara Cathedral, whose facade 
is made up of Lingulid Sandstone.

Kyanite
The sillimanite minerals are andalusite, kyanite and sillimanite. When calcined, all three of these minerals 
are converted to silica glass and mullite. All three have the same mineralogical composition, but differ in 
crystallographic, physical and optical properties. The minerals appear in slate, quartzite and gneiss.

Kyanite is found in four places in Sweden, and one of them is close to Lake Vättern in the county of Väs-
tra Götaland. The quartzite at Björnåsen, a 2 km long sequence, contains up to 20–25 % kyanite on average. 
Investigations show that it is possible to produce a kyanite concentrate with an Al2O3 content of 60 %. Ho-
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wever, the kyanite is sometimes altered, mineralization is weak, and the quartzite contains many mica layers. 

Limestone 
Large areas in the central parts of the county of Västra Götaland are built up of grey and red Ordovician 
limestone. In the late 19th century the production of burnt lime increased, most of the lime being used in 
agriculture. During the First World War and the years thereafter, the output of burnt lime was considerable. 
After that, production declined and eventually ceased, owing to imports of fertilizers. Most of the quarries 
and plants producing of burnt lime were close to the table mountains of Kinnekulle and Billingen, where 
both limestone and alum shale could be found. The burnt lime was produced in large open stacks made up 
of limestone blocks layered with alum shale. The fuel-rich alum shale was set alight and when the fire was 
extinguished each stack produced 150–200 m3of burnt lime. 

In the middle of the 20th century the area was one of the most important cement-producing regions 
in the country. Production was concentrated at Hällekis and Skövde, which are situated close to the table 
mountains of Kinnekulle and Billingen, respectively. At Hällekis, cement production began in 1892, and the 
plant closed down in 1979. At Gullhögen, Cementa AB now runs a plant, opened in 1926, and produces 
cement from high-quality limestone overlain by a low-quality variety. The limestone overlies alum shales of 
Cambrian age. The cement is produced in a coal-heated kiln, and production in 1999 was about 380 000 
tonnes, using 500 000 tonnes of limestone from the quarry and 150 000 tonnes which was formerly rejected 
as a waste product. 

Uddagården Kalk AB, a subsidiary of Partek Nordkalk AB, runs a plant east of the town of Falköping. 
The company quarries Ordovician limestone, which is divided into two 6 metre thick layers, with the red 
variety on top of the grey. Annual production is 160 000 tonnes, and the crushed and ground limestone is 
used in agriculture, for environmental purposes and in animal feedstuffs. In the same area, SMA Karbonater 
AB operates a newly opened plant, and the crushed and ground limestone from this quarry, too, is used in 
agriculture and for environmental purposes. 

Pegmatites 
Pegmatites, i.e. quartz, feldspar and mica, are common in the county. They differ in age, and the oldest 
ones are deformed, while the young ones cut the structures of the bedrock. The age of the pegmatites in 
the western parts of the county is around 1000 million years. The pegmatite dykes often strike east–west 
or north-west–south-east and their width seldom exceeds 20 m. Mineralogically they can consist of simple 
pegma tites containing quartz, feldspar and mica, but also more complex ones containing uranium minerals, 
beryl, columbite, garnet, fluorite etc.

Almost 1/3 of all quarried pegmatites in the country are found in the coastal area north of Gothenburg. 
The island of Orust and the area between Uddevalla and Trollhättan have a particular concentration of 
pegmatite quarries. In many of them both feldspar and quartz have been quarried, and in a few muscovite, 
too.

Available statistics show that from the end of the 19th century up to 1947 the production of feldspar 
totalled 176 586 tonnes. Most quarrying had ceased by the early 1950s. Barhult is the largest feldspar quarry 
with a total production of 30 000 tonnes over the period 1935–1947, while at Töllås feldspar was quarried 
over a total period of 30 years, from 1896 to 1934.

According to available statistics, total quartz production in the county is almost 1.4 million tonnes.   
Mica was mined at the Brattås and Munkeby deposits as early as 1926, but the majority was mined 

during the period 1941–1945. The total output was 818 tonnes, from almost 20 deposits.

Quartzite
In Dalsland there is a sequence of pure quartzite, which has been extracted since the late 1940s. Its  
chemical composition is a SiO2 content of 98.5–99.0 %, Fe2O3 ranging from 0.1–0.25 % and Al2O3 from 
0.5–0.7 %. Today five companies are active in the region. One of the biggest, Råsjö Kross AB, a subsidiary 
of Svenska Forshammar AB, recently taken over by North Cape Minerals Co., operates two quarries. The 
total output is around 200 000 tonnes, most of it going to the metallurgical, mechanical engineering, che-
mical and refractory industries. Some of the gangue is used for road construction and recently the company 
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ex ported some 10 000 tonnes of white quartzite to be used as asphalt surfacing in the tunnel between Co-
penhagen and Peberholmen in the Sound.

The other large company, Dalby Kvartsit AB, operates in the same area, and in 1999 it produced  
around 180 000 tonnes of which 50 % was exported to Norway and the metallurgical industry. The other 
half is used in road construction, chiefly in asphalt. The remaining three companies have annual outputs of 
less than 60 000 tonnes, used principally in the metallurgical industries.

Quartz sand
In Sweden there are six quarries in operation and three of them are in the county of Västra Götaland. Total 
production of quartz sand increased from 346 000 tonnes in 1993 to 488 000 tonnes in 1999, with an esti-
mated value of around SEK 30 million.

Råda Sand AB operates a quarry south-east of Lake Vänern, with an output of about 85 000 tpa. The 
mineralogical composition of the sand is 42 % quartz, 42 % feldspar and 16 % mica. Of the total output, 
50 % is used in foundries, 30 % as filter sand and 10–15 % for concrete and other uses.

Close to Lake Vättern, Baskarpsand AB produces sand from a quartz-rich sand deposit containing 74 
% quartz, 22 % feldspar and 2 % biotite. Half of this sand is used in foundries, the other half in plasters, 
plastics in cement production, as a water purifying material and in combined heat and power stations.

Also close to Lake Vättern, Brogårdssand AB runs a deposit where sand is extracted from a lens-shaped 
body several hundred metres in width and almost one kilometre in length. Production started in the 1940s 
and the sand was used in the cement industry. Mineralogically the sand is composed of 80 % quartz and 
20 % feldspar. Production currently totals around 130 000 tpa, of which 80 % goes to foundries and to the 
insulation and construction industries. 

Geochemistry

To delineate the geochemical distribution of metals, the Geological Survey of Sweden started a nationwide 
mapping programme in 1980. The purpose of the programme is to compile a geochemical atlas of the en-
tire country. The maps provide a general outline of the distribution of heavy metals in the surficial environ-
ment. A new method is being used whereby metal concentrations are determined in organic material, con-
sisting of aquatic mosses and roots of aquatic higher plants. These reflect the metal concentrations in stream  
water. Aquatic plant roots and mosses closely reflect chemical variations in background levels related to dif-
ferent bedrock types and, in addition to these, the effects of pollution. Another advantage of using plant  
instead of water samples is that the former provide integrated information about metal concentrations in 
the water over a longer period. Water samples suffer from seasonal and annual variations due for example to 
precipitation and other physical variables such as flow, temperature etc.

Maps 48–53 show the distribution of selected metals. The information is used in both mineral explora-
tion and environmental work. The uranium map primarily shows the uranium-rich region of Billingen, 
where uranium mining was carried on in the 1960s. The lead distribution in the region is mainly attribu-
table to anthropogenic sources. The selenium patterns primarily indicate the effect of atmospheric deposi-
tion from the sea. Selenium is an important element for health reasons. Cadmium is mainly connected to 
the bedrock, but some of the cadmium found is due, for example, to the use of phosphate fertilizers in 
agriculture. The distribution of molybdenum  is similar to that of uranium and is mainly directly connected 
to the geology of the area.

The chromium map shows a distinctive anomaly south of Lake Vänern. This is caused by pollution from 
a chromium smelter, which is known to be one of the main sources of chromium pollution in Sweden. In 
the eastern part of the map area a similar anomaly can be seen. This, however, is caused by normal levels of 
chromium in greenstones in the area. The map therefore shows the importance of using geological informa-
tion when interpreting anthropogenic anomalies in environmental work.

Maps 54–56 show the use of urban geochemistry in the city of Gothenburg. A large urban geochemical 
project has been carried out, including sampling of surface soils, deeper soils, different biogeochemical sam-
ple types and water samples. The three maps show the relative loads in surface soils of the six most hazardous 
metals in the city; lead concentrations in surface soils, reflecting the impact of traffic and industrial activities, 
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and the relative atmospheric deposition of the six hazardous metals just mentioned.
Medical geology is emerging as a field of growing international importance and is defined as the science 

dealing with the relationship between natural geological factors and health problems in man and animals. In 
connection with a new type of elk disease, decreases in concentrations of metals such as copper were noted 
in elk liver, together with an increase in molybdenum levels. An increased molybdenum concentration in 
relation to copper causes secondary copper deficiency in ruminants. The intensive liming of lakes, wetlands, 
fields and forest areas in the western part of Sweden is a possible explanation for the increased Mo concentra-
tions in this exceptionally acidified region, together with the high natural levels of Mo derived from bedrock 
and soils. A map (fig. 57) showing the Cu/Mo ratio (biogeochemical samples) demonstrates the risk areas 
both for secondary copper deficiency and for copper toxicity in ruminants.
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