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SAMMANFATTNING 

Föreliggande rapport omfattar en genomgång av 15 olika indu
strimineralgrupper fördelade på ett drygt IDO-tal uppslag och 
fyndigheter; länet. 

För fyra av dessa i ndus tr t mi nera l grupper bedömmes möj l igheterna 
som goda att genom prospekteringsarbeten påträffa nya ekono
miskt intressanta fyndigheter, eller att genom fortsatta under
sökningar kunna utveckla några av de kända uppslagen i länet 
till ekonomiska fyndigheter. Ett försök till bedömning av mark
nadens och industrins intresse för dessa råvaror har också 
genomförts. 

De geologiska förutsättningarna i länet parat med marknadens 
behov av olika råvaror har givit följande lista med i första 
hand prospekteringsintressanta industrimineral : 

Talk, Kvarts, Dolomit, Flusspat. 



Av särskilt intresse är talk- och kvartsråvara eftersom det för 
dessa finns en lokal kompetens och marknad. Vad- gäller talk, 
dolomit och flusspat har ett par områden påvisats med potential 
att hysa större kommersiellt intressanta fyndigheter. 

Det finns också goda förutsättningar att påträffa ev ekonomiskt 
intressanta uppslag på magnesit och glimmer i länet. Eftersom 
dessa mineral åtminstone delvis uppträder i samma geologiska 
formationer som talkförekomster bör de på grund av det stora 
marknadsintresset beaktas. 

Nyckelord: Industrimineral , talk, kvarts, dolomit, flusspat. 
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1. INLEDNING 

Målsättningen med projekt "Industrimineral i Jämtland" har 
varit att ta fram ett underlag och prioriteringslista för en 
fortsatt objektinriktad prospektering efter industrimineral i 
länet. Prioriteringen har skett på grundval av de geologiska 
förutsättningarna att hitta kommersiellt intressanta fyndighe
ter och marknadens intresse för olika råvarugrupper. 

Föreliggande rapport anger således länets prospekteringspoten
tial för ett antal industrimineral och mineral grupper baserat 
på tillgänglig dokumenterad kunskap om regionens geologiska 
uppbyggnad. 

Arbetet har inte omfattat länets betydande resurser för pryd
nads- och ornamentsten. Ej heller alunskiffrarna och Tåsjöområ
dets uran-fosforitförande skifferbergarter. 

på grund av begränsade ekonomiska resurser gör utredningen inte 
anspråk på att samtliga intressanta industriminerallokaler och 
uppslag kommit med i sammanställningen. Dock är de resultat som 
framläggs tämligen entydiga och det är knappast troligt, vad 
gäller Jämtlands län, att en ytterligare genomgång av äldre 
publikationer och geologiska dagböcker mm i väsentlig utsträck
ning skulle ändra slutresultatet och gjorda bedömningar. 

Av stor betydelse för arbetet har varit den nya geologiska 
länskartan i skala 1:200 000 (SGU Ser Ca nr 55) och den av SGU 
för industridepartementet sammanställda rapporten "Industriella 
mineral och bergarter i Jämtlands län" (BRAP 81560). För en 
fortsatt detaljuppföljning av prioriterade industrimineralupps
lag är det väsentligt att känna till att det i SGUs arkiv finns 
ett omfattande grundmaterial till den geologiska länskartan, i 

form av detaljkartor i skalor från 1:20 000 och 1:50 000 över 
huvuddelen av länet. Dessutom finns flygbilder med hällmarke
ringar, geologiska dagböcker, geofysiska mätningar mm. 

Likaså har SGAB ett omfattande geologiskt grundmaterial över de 
delar bolaget bedrivit prospekteringsarbeten för olika upp
dragsgivare. 
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För att använda SGABs grundmaterial framtaget för andra kunder 
än länsstyrelsen i Jämtlands län, fordras dock "deras medgivan
de. Likaså är en del av SGUs grundmaterial tilllänskartan 
framtaget i samband med uppdrag för fr. a. NSG. För att få 
tillgång till detta material vid fortsatta arbeten fordras även 
NSGs medgivande. 

Förutom L. Falk har bl.a. följande personer medverkat i projek
tet: S. Tiren, T. Thelander, T. Sjöstrand, V. Sleiskal, 
M. Beckholmen och B. Sjöblom. 

2. PROSPEKTERINGSPRIORITERINGAR OCH REKOMMENDATIONER 

gå grundval av de senare i kap 4 redovisade fakta för respekti 
ve mineral råvara och möjligheten att påvisa ekonomiska fyndig
heter av dessa etc. framstår sex industrimineral som de mest 
prospekteringsintressanta i länet. De är i prioriteringsord
ning: 

1. Talk 
2. Kvarts 
3. Dolomit 
4. Fl usspat 
5. t~agnesit 

6. Glimmer 

Dessutom kommenteras kortfattat: 

Oliv;n 
Vermikullit 

Till grund för prioriteringslistan har förutom en bedömning av 
de geologiska förutsättningarna att hitta fler eller nya bety
dande förekomster av industrimineralråvaror även en bedömning 
av den lokala, nationella och exportmarknadens behov av råvaror 
medtagits. Dessutom har de olika r~varornas transportkänslighet 
upPskattats. En bedömning av de ovan nämnda faktorerna redo
visas i tabell l. Som framgår av denna tabell erhåller dolomit 
och fl usspat respektive gl immer och vermikull it samma "poänq" . 
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Den inbördes ordningen för dessa har varit avhängig den relati
va sannolikheten att hitta större förekomster i länet. 
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TALK xxx XXX XX x X 10 1 

KVARTS XXX XXX X X 8 2 

DOLOMIT XXX X XX X 7 3 

FLUSSPAT XX X X X X 7 4 

MAGNESIT XX XX X X 6 5 

GLIMMER XX X X X 5 6 

VERMI KULLIT X X x X X 5 

OLlVIN XXX 3 

ASBEST X x X X 4 

GRANAT X 

BARYT X 

ILLMENIT X 

Tabell l Prioriteringslista för industiminera1prospektering 
Jämtlands län. 
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2.1. Talk 

2.1.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

För närvarande bryts täljsten för produktion av täljstensmjöl 
(steatit) och talk vid Handöls Täljstens ABs fabrik i Handöl. 

Förutom i Handölsområdet bedömmes förutsättningarna som mycket 
goda att hitta talkråvara av god kvalitet och i stora kvantite
ter i tre områden i länet (bilaga 2). Dessa områden är: 

1. Handölsområdet 
2. Blåsjö-Gäddede-Borgafjällområdet 
3. Anjan-Skäckerfjällområdet. 

Anjan-Skäckerfjällområdet bedömmes därvid vara mindre intres
sant eftersom det ligger synnerligen otillgängligt (väglöst) 
och inom ett högfjällsområde med ett stort bevarandeintresse. 

2.1.2 Marknad för talkråvara 

Talk är ett av de mer intressanta industrimineralen med en 
mängd olika användningsområden och en stadigt ökande förbruk
ning. 

Handölsfabriken förbrukar i dag 10-20 000 ton täljstensråvara 
per år för framställning av olika talkprodukter. För närvarande 
har företaget sin råvarubas tryggad på kort sikt. För att säkra 
råvarubehovet på längre sikt och att samtidigt söka förbättra 
kvaliten på slutprodukterna alternativt komplettera det 
nuvarande sortimentet med mer högkvalitativa produkter fordras 
en betydande prospekteringsinsats. 
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2.1.3 Talkprospektering och exploatering 

Förutom en god kunskap om marknadens behov och krav samt ett 
gediget tekniskt kunnande kräver prospektering efter talkråvara 
; likhet med prospektering efter metaller betydande kapital 
resurser. 

Ett prospekteringsprogram kräver resurser för geologiska och 
geofysiska undersökningar samt för analyser, mineralogiska och 
mineraltekniska undersökningar. I allmänhet fordras dessutom 
ett omfattande borrningsprogram för att fastställa och avgränsa 
en fyndighet. Tonnageberäkningar, kvalitetsgränser mm utgör 
sedan underlag för en brytningsplanering. 

2.1.4 Rekommendationer 

För att trygga råvarubasen i Handölsområdet bör i första hand 
ett prospekteringsprogram genomföras i Handölsfabrikens närom
råde, d.v.s. i ultramafitstråket söder om sjön Änn, markerat på 
kartan, bilaga 1. I andra hand bör ett prospekteringsprogram 
efter talk genomföras i Gäddede-Blåsjö-Borgafjällområdet. Här 
bedömmes sannolikheten att hitta större förekomster (>2 milj 
ton) av högkvalitativ talkråvara som mycket stor. på grund av 
sin storlek och höga prospekteringspotential för god talkråvara 
bör detta området prospekteras oavsett behovet av råvara vid 
Handölsfabriken. 

2.2 Kvarts 

2.2.1 Geologiska förutsättningar 

Kvarts har tidigare brutits på ett flertal lokaler i länet. Det 
bedömmes finnas goda förutsättningar att hitta fler fyndigheter 
inom Jämtlandsregionen. Det är i första hand tre områden som 
bör komma i fråga för prospektering och uppföljning av kända 
indikationer. De kända områdena är markerade på kartan, bilaga 
2. 
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Vid beslut om uppföljning av enskilda dokumenterade objekt bör 
följande geologiska/praktiska prioritering av större områden 
vara aktuell. 

1. Lillhärdalsområdet 
2. Bräcke kommun Prioriteras 
3. Blåsjö-Gäddedeområdet 
4. Västra delarna av Äre och Krokoms kommuner 
5. Övriga spridda uppslag 

I tabell 4, kapitel 4 redovisas de kända kvartslokalerna i 
länet. De uppslag och områden som uppfattats som prospektering
sintressanta (prioriterade) redovias även i tabell 4. 

2.2.2 Marknad för kvartsråvara 

Det finns en betydande lokal marknad för högkvalitativ kvarts
råvara. Ljungaverk AB importerar f.n. ca 60 000 ton kvartsråva
ra per år fr. a. från Spanien. Denna import skulle kunna helt 
eller delvis ersättas med lokal råvara. Likaså är Norge en stor 
förbrukare av kvartsråvara i sin metallurgiska industri. Minst 
en storförbrukare- av kvarts finns lokaliserad inom Trondheims
regionen. P.g.a. de goda kommunikationerna i mitt-skandinavien
regionen bör denna del av den norska industrin betraktas som 
"hemmamarknad" för eventuellt lokalt producerad kvartsråvara. 

Detta i nnebä r att det bedöms sål unda kunna fi nnas en 111 oka1" 

förbrukarmarknad om minst 100 000 ton kvartsråvara i 
Trondheim-Z-Y-regionen. Med ett värde om 200-250 kr/ton skulle 
detta ge ett marknadsvärde på 20-25 milj kr/år. 

2.2.3 Exploateringskrav 

Få industrimineralråvaror kräver förhållandevis så små resurser 
att utvinnas som en exploatering aven kvartsfyndighet. De 
flesta fyndigheter som bryts i Sverige och Skandinavien i dag 
är på några tusental ton upp till ett par IDO-tusen ton. I de 



7
 

flesta fall sker brytning, sortering och transport av lokala 
entreprenörer. Endast vid stora eller mycket stora fyndigheter 
(>100 000 ton) fordras en mer ingående brytnings- och produk
tionsplanering. 

Vid brytning bör en fortlöpande kvalitetskontroll ske av 
kvartsråvaran. Detta därför att kvarts som är s.k. superren 
betingar ett mycket högre pris än 2-250 kr/ton. Samtidigt måste 
den nedre kvalitetsgränsen alltid beaktas. 

2.2.4 Rekommendationer 

För kvartsråvara som värdemässigt faller inom interval'let 200
250 kr/ton är det med hänsyn till transportkostnaderna huvud
sakligen den lokala marknaden som anger behovet av prospekte
ringsinsatser. Eftersom en mycket stor sådan marknad existerar 
rekommenderas att ett prospekterings/inventeringsprogram tas 
fram som syftar till att dels ta fram nya kvartsfyndigheter, 
dels att om möjligt närmare avgränsa de identifierade prospek
teringsintressanta områdena. 

2.3 Dolomit och kalksten 

2.3.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

Någon lokal marknad för ren dolomit eller kalksten annat än en 
sådan för begränsande insatser mot försuring bedömmes inte 
föreligga. Däremot finns ett klart uttalat behov av ren (vit) 
dolomit både för dolomittegeltillverkning och för produktion av 
fillermineral i Sverige. 

Två områden med en potential att kunna hysa större förekomster 
med renare karbonatsten, främst dolomit har identifierats i 

länet. De är; 

l. Härjedalens kommun, norra delen 
2. Äre-Kallområdet 
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Ur prospekteringssynpunkt bedöms uppslagen vid Storsjö kapell 
m.fl. lokaler i norra Härjedalen vara de mest lntressanta. I 
andra hand bör dolomiterna i Äre-Kallområdet besiktigas. 

2.3.2 Dolomit, prospektering och exploatering 

Ur ekonomisk synpunkt är endast mycket stora och rena dolomit
förekomster av intresse. Karbonathalten, CaO+MgO+C0 bör2 
överstiga 94 %. Si0 får heller ej överstiga 2 %. För

2-halten 
att vara intressant ur exploateringssynpunkt bör en dolomit/ 
karbonatförekomst åtminstone uppgå till 5-15 milj. ton. 

&.3.3 Rekommendationer 

på grundval av tillgänglig information bedömmes dolomituppsla
get vid Storsjö Kapell som det mest intressanta. En kontroll 
och genomgång av tillgängliga borrkärnor och övrig information 
från området bör genomföras samtidigt som en genomgång, prov
tagning av övriga kända dolomitlokaler i N. Härjedalen 
res. I andra hand bör de intressanta lokalerna i Äre-Kall
området undersökas. 

2.4 Flusspat 

2.4.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

Den svenska industrin förbrukar för närvarande ca 10-20 000 
flusspat och fluorråvara per år. För högkvalitativ flusspat 
finns dessutom en potentiell exportmarknad. 

De geologiska förutsättningarna i Jämtlands län att påträffa 
större flusspatförekomster av brecciatyp, breccia-pipe typ 
eller impregnationstyp bedömmes eg som goda. Norra Jämtland oe 
angränsande delar av Västerbotten till i höjd med Storuman 
utgör Sveriges största sammanhängande område med kända fluss
patförekomster. Tre större, samt ett flertal mindre förekomste 
är kända från området. 
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2.4.2 Flusspat, prospektering och exploatering 

Ett prospekteringsprogram efter flusspat kräver i likhet med 
fallet för talk och dolomit stora tekniska och ekonomiska 
insatser. Det tekniska och praktiska genomförandet av ett 
dylikt program skiljer sig inte på några väsentliga punkter 
från ett prospekteringsprogram efter metalliska råvaror. I lik
het med de flesta industrimineral fordras också ett marknad
skunnande vad gäller flusspat. 

2.4.3 Rekommendationer 

En dokumentationskatalog bör upprättas över vad som i detalj är 
känt om flusspat-fyndigheterna i Jämtlands län. Denna informa
tion bör kompletteras med en inventering och liknande sammans
tällning av flusspatprovinsens fortsättning och utbredning i 
Västerbottens län. på grundval av denna utredning kan ett för
slag till prospekteringsprogram efter flusspat upprättas som 
kan föreläggas ev. intresserade svenska industriföretag. 

2.5 Magnesit 

2.5.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

I Sverige bryts för närvarande ingen magnesit. 

Magnesit och relaterade magnesiumråvaror importeras f.n. för 
betydande belopp (70-100 milj kr/år). Det finns således ett 
stort intresse för goda uppslag på magnesit hos svensk industri 
för att i första hand täcka dess behov av råvara. 

Som nämns i kapitel 4 bildas magnesit genom nedbrytning av 
mineralet serpentin med tillsats av karbonat. Det förekommer 
ofta tillsammans med talk eller talkomvandlade bergarter. De 
områden som är intressanta ur magnesitprospekteringssynpunkt är 
desamma som de för talk, d.v.s. främst: 

l. Handölsområdet 
2. Blåsjö-Gäddede-Borgafjällområdet 
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2.5.2 Magnesit, prospektering och exploatering 

Prospektering efter magnesit genomföres lämpligen parallellt 
med en prospektering efter talk. Eftersom kraven på teknisk 
kompetens och marknadskunnande är stort här liksom för huvudde
len av övriga industrimineralråvaror bör det finnas förutsätt 
ningar för ett prospekteringssamarbete mellan olika råvaruint
ressenter. 

2.5.3 Rekommendationer 

på grund av marknadsintresset och att lokalt goda förutsätt 
ningar finns att påträffa kommersiellt intress~nta förekomster 
av magnesit bör ett prospekteringsprogram i ultramatitstråken 
efter talk även omfatta magnesit. 

2.6 Glimmer 

2.6.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

Under 2:a världskriget bröts storbladig muskovitglimmer i ett 
par mindre brott i området nordost om Gäddede. I dag är malen, 
mikroniserad glimmer med hög vithet ett attraktivt alternativ 
och komplement till ett flertal vita fillermineral som t.ex. 
kaolin, talk, karbonater mm. 

Som nämns i kapitel 4 finns två lokaler och områden i länet som 
är intressanta ur glimmersynpunkt. De är: 

- Blåsjö-Gäddede-Borgafjällområdet 
- Saxvallsklumpen 

Saxvallsklumpen är som tidigare nämnts ett orört högfjällsområ
de med ett stort bevarandeintresse. 
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2.6.2 Glimmer, prospektering och exploatering 

Eftersom glimmer är ett mycket vanligt mineral i berggrunden 
fordras stora och rika fyndigheter som lämnar en kvalitativt 
högvärdig produkt för att de skall vara ekonomiskt intressanta. 
Några av de uppslag som noterats i länet är så pass bra att de 
bör undersökas ytterligare. Eftersom det mest intressanta områ
det för glimmer finns i den norra delen av länet kan en pros
pekteing efter detta mineral med viss fördel samordnas med en 
talkprospektering i samma område. Detta fr.a. eftersom talk och 
glimmer för fillerändamål delvis betjänar samma marknad. 

2.6.3 Rekommendationer 

på grund av marknadsintresset och de relativt goda geologiska 
förutsättningarna; främst den norra delen av länet att finna 
eventuellt kommersiella fyndigheter av glimmer bör några av de 
glimmeruppslag och områden som nämnes i kapitel 4 undersökas 
närmare. 

2.7 Oliv;n 

2.7.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

Det bedöms finnas goda geologiska förutsättningar att ta fram 
flera fyndigheter med högkval;tativ olivin inom främst den nor
ra delen av länet. 

på grund av transportkostnader kan dock inte dessa fyndigheter 
konkurrera på exportmarknaden med de kvalitativt likvärdiga 
stora norska fyndigheter som transportmässigt dessutom ligger 
mycket bra till. 
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2.7.2 Rekommendationer 

på grund av stor konkurrens från främst norska producenter 
finns det inte någon större marknad för olivin med det kostnad
släge för transporter som en exploatering av de jämtländska 
fyndigheterna skulle kräva. Därför kan några prospekteringsin
satser ej heller rekommenderas. 

2.8 Vermikullit 

2.8.1 Marknad och geologiska förutsättningar 

Vermikullit är ett industrimineral med en mängd olika använd
n4ngsområden. Tillsammans med glasfiber och keramiska fibrer är 
det ett av de mer intressanta ersättningsmineraln för asbest. 
Vermikullit har noterats tillsammans med talk i den s.k. Tjopa
si-gruppens bergarter~ d.v.s. den för talk och magnesit mest 
prospekteringsintressanta bergartsformationen ; länet. 

2.8.2 Rekommendationer 

I samband med prospekteringsarbeten efter fr.a. talk och mag
nesit bör möjligheten att hitta förekomster av vermikullit 
beaktas. 
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3. MINERALJAKTSUPPSLAG
 

Sedan 1973 har ett flertal intressanta industrimineraluppslag 
och objekt framkommit genom mineraljakten i länet. Det är 
främst uppslag på dolomit, flusspat och kvarts/kvartsit som 
dominerar bland de insända proverna. En sammanställning av 
mineral grupp, antal prover och de poäng dessa fått vid bedöm
ningen redovisas i tabell 2. 

Härvid framgår att dolomit och flusspat är både kvalitativt och 
kvantitativt de mest intressanta. 

Vad gäller flusspat är det sannolikt de många mineraljaktsfyn
den på detta mineral och de prospekteringsarbeten dessa föran
lett som är orsaken till att den intressanta flusspatprovinsen 
i den norra delen av länet och i Västerbotten kunnat identifie
ras. 

Bland de många bra dolomituppslagen är de från Storsjö kapell 
de mest intressanta. I kombination med de kunskaper om området 
som framkommit vid andra prospekteringsarbeten accentuerar 
mineraljaktsuppslagen just Storsjö-Kapell-området som ett av de 
mest prospekteringsintressanta för dolomit i länet. 

Det är förvånande att inte fler bra uppslag på kvarts framkom
mit under mineraljakten. Detta fr.a. med tanke på att kvarts
brytning ägt rum på så många olika platser i länet och att 
därigenom en god tradition och kunskap borde finnas. 

1I~1i nera l j akts poä ng" 5 4 3 2 l 

Dolomit 4 3 2 l 

Flusspat l 2 13 8 2 
')Kvarts och kvartsit 3 v 5 

Asbest l 
Baryt 1 
Täljsten 2 

Tabell 2	 Jämtlanas län. Mineraljakten. Antal uppslag och 
poä ng. Sammanställning av industrimineraluppslag för 
åren 1973-1985. 
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4. GENOMGÄNG AV RÄVARUGRUPPER OCH UPPSLAG 

4.1 Industrimineral i u1tramafiska bergarter 

I Jämtland uppträder ultramafiska och ultrabasiska bergarter 
framför allt i fjällkedjans bergarter. Utredningsområden och i 
texten omnämnda mineral lokaler finns angivna på kartan, bilaga 
1. 

Ett flertal potentiellt intressanta industrimineral och bergar
ter uppträder associerade med i huvudsak ultramafiska bergarter 
av 01 ika typer. De är: 01 ivin, Täljsten/tal k, Magnesit, Asbest 
och Vermiku1it. 

4.1.1 Användningsområden 

Olivin 

Det dominerande användningsområdet för olivin är som flussmedel 
och slaggbildare vid råjärnsframställning. Tillsatsen kan ske 
antingen i masugnen eller vid tillverkningen av järnmalmspel
lets (LKABs olivin-pellets). En annan viktig användning, spe
ciellt i de skandinaviska länderna, är som gjuterisand. Detta 
beror på hälsofaran vid hantering av kvartssand och på till 
gången till inhemsk råvara. Övriga användningsområden är som 
ingrediens i vissa eldfasta material och som blästringssand mm. 

Täljsten och talk 

Täljsten är en av de huvudsakliga råvarukällorna för talk. Talk 
är ett av de lIstorall industrimineralen med en mängd olika 
användningsområden. Inom den keramiska industrin används talk 
vid tillverkning av olika typer av porslin (hushålls- och 
elektroartiklar samt isolatorer). Talk används också som fyll 
medel i färg- och pappersindustrin. I den senare fyller det 
även en funktion som hartsdispergeringsmedel och bestryknings
medel . Dessutom används tal k som fyll medel i 01 ika typer av 
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gummi- och plastråvaror, som antiklibbmedel etc. Mycket hög
kvalitativ talk används (i mindre kvantiteter) inom kosmetika
industrin och läkemedelsindustrin. 

Magnesit 

Det viktigaste användningsområdet för magnesit är för tillverk
ning av eldfasta ugnsinfodrings-tegelmaterial för bl a stål 
verk. Kalicinerad magnesit har sin huvudsakliga användning som 
magnesiumråvara vid tillverkning av gödselmedel, djurfoder, 
isolatorer, cement ffi m samt inom pappers- och rayonindustrin. 

Asbest 

Asbest är ett samlingsnamn för ett flertal fibrösa magnesium
silikat som alla har den egenskapen att de behåller sin fiber
form när de splittras. Asbest har flera olika egenskaper vilka 
gör det svårsubstituerat. Det är bl a obrännbart och har hög 
resistens mot kemisk och fysisk påverkan. Huvudsakliga använd
ningsområden är och har varit för isolerings- och brandskydds
ändamål, asbestplattor, bromsbelägg, golvplattor etc. på grund 
av de stora hälsoriskerna med asbest har användning av materia
let i princip förbjudits. Det är därför relativt ointressant ur 
prospekteringssynpunkt i landet. 

Vermikulit 

Vermikulit är det geologiska samlingsnamnet på en grupp vatten
haltiga och glimmerliknande mineral (hydroglimmer). Vid stark 
upphettning utvidgar sig materialet åtta till femton gånger den 
ursprungliga volymen genom att det kristallbundna vattnet 
avgår. 

Genom sin låga vikt, goda isoleringsegenskaper och höga tem
peraturresistens har det rått en mängd användningsområden. Det 
är ett av de viktigaste ersättningsmineralen för asbest. 



16
 

4.1.2 Ultramafiter i Jämtlands län 

I Jämtland uppträder ultramafiter och med dessa associerade 
sedimentära derivat i fjällkedjans bergarter. Dessa bergarter 
är huvudsakligen lokaliserade till tre områden (bilaga 1). 

1. Blåsjön - Borgafjäll - Gäddede 
2. Skäckerfjällen - Anjan 
3. Handöl - Bunnersjöarna 

4.1.2.1 Blåsjö - Gäddede - Borgafjällområdet 

I nordvästra Jämtland uppträder ultrabasiska bergarter huvud
sakligen i två skilda bergartskomplex (bilaga 1); - I Köli
komplexets övergångszon till Sevegruppens bergarter, i den s k 
Tjopasigruppen och i Sevegruppens bergarter. 

4.1.2.2 Tjopasigruppens ultramafiter 

I Tjopasigruppens bergarter, vars utsträckning och utbredning 
framgår av bilaga 1 och som utgör den undre delen av Kölikomp
lexet i norra Jämtland, uppträder serpentiniserade ultramafiter 
tillsammans med serpentinitkonglomerat, kvartsitkonglomerat, 
skiffer, amfibolit samt metavulkaniter och metasediment. 

Dessa ultramafiter är i allmänhet kraftigt omvandlade; serpen
tiniserade eller talkomvandlade. I samband med omvandlingar 
frigöres MgO från serpentin och som tillsammans med CO bil 

2 
dar magnesit (M9C0 Omvandlingarna av olivin till serpen

3).
tin, talk, klorit mm gör att de olivinförekomster som finns i 
denna bergartsgrupp i allmänhet inte är kommersiellt intressan
ta ur olivinsynpunkt. 

Ett flertal uppslag på främst talk och talk/magnesit har obser
verats inom stråket. Även indikationer på vermikulit har note
rats. 
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Nedan följer en uppräkning och genomgång av några av de vikti 
gare lokalerna (numren vid respektive lokal och område är 
desamma som på bilagorna 1-5). 

1.	 Njuonajaure. Vid prospekteringsarbeten utförda av NSG 1982 
indikerades täljsten och talk i ett flertal borrhål vid 
Njuonajaure. Mineralogiska undersökningar påvisade även 
förekomst av vermikulit. NSG planerar att fortsätta prospek
teringsarbetena på objektet under 1986. 

2. Vörgele	 - Sannaren. Större område med olika serpentiniter. 
Området bedöms som mycket intressant för talkprospektering. 

3.	 Klumpidklumpen; ett bergsmassiv beläget mellan Jormsjön och 
2.Södra Blåsjön. Det täcker en yta av nära 6 km Inom detta 

relativt stora område rapporteras flera uppslag på tälj 
sten/talk, olivin och magnesit; 

- Täljsten; vid Lillklumpen på bergets nordvästsluttning 
finns en blottning som är 6-8 m hög och 20 m bred beståen
de av kompakt täljsten. Upptill täcks täljstenen aven 
tunn skålla olivinsten. Kvaliten på täljstenen som 
talkråvara är ej känd. 

- Olivin; den översta delen av Klumpidklumpen består till 
största delen av olivinsten. på grund av omvandlingar 
(serpentin) m.m. är den i allmänhet av låg kvalite. 

- Magnesit; vid Holmtjärn på Klumpidklumpen. Två intressanta 
uppslag på talk/magnesitsten aven bredd på ~10 meter 
och som kunnat följas i 200 respektive 300 meter. Magne
sithalten anges till 30-50 % och talkhalten till 50-70 %. 

Uppgift om kvalite föreligger ej. I magnesiten förekom
mer kromit i halter kring 1-2 %. Johnssonbolaget, (Strå
bruken), utförde prospekteringsarbeten på uppslaget under 
början på 1970-talet. Resultatet är ej känt. 
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4.	 Kyrkbolandet och norra Digerhösen; Vid den senare lokalen 
har en mindre brytning av täljsten ägt rum ~nder slutet av 
20talet. Vid Kyrkbolandet har också vissa blottläggnings
arbeten påvisat linser av talk och dolomit (kan vara magne
sit) blandat med zoner av oren täljsten. Området bedömmes 
kunna hysa fler, större och renare förekomster av täljsten. 

4.1.2.3 Sevekomplexets ultramafiter 

I Seveskållans högmetamorfa bergarter uppträder ett stort antal 
ultramafiter. Den största av dessa, Rödfjället, täcker en yta 
av 8 km2• Med några undantag är de flesta av ultramafitkrop
parna betydligt mindre. Ultramafiterna uppträder huvudsakligen 
i tre del områden; 

- Frostviken - Gäddede 
- Rödfjället - Värjaren 
- 5lipsiken 

5. Frostviken	 - Gäddedeområdet; inom detta har brytning tidi
gare ägt rum på flera ställen bl a Junsternäset, Lermon och 
Muruhatten. Vid- den sistnämnda lokalen uppges en mycket ren 
talk (93 %) ha brutits. I övrigt har täljstenarna i området 
varit mer eller mindre förorenade av klorit m m. 

6. Junsterklumpen (omedelbart	 norr om Gäddede - Frostviken). 
Olivinsten av hög kvalite. En bergartsanalys visar MgO: 
49.4 %, 5;02 40.5 %, FeO 4.9 %, Fe203 
2 %. Analys av olivinen visar att den utgöres av 95 % 

M9 5i0 och 5 % Fe 5i0 . De uppskattade reserver
2 4 2 4 

na	 olivinsten är sannolikt större än 20 miljoner ton. 

7.	 Rödfjället - Värjarenområdet 

Förutom den stora olivinstenen vid Rödfjället finns ett 
drygt 40-tal ultramafiska bergartskroppar utmärkta på den 
geologiska kartan. Dessutom finns ett sort antal mindre 
förekomster som av karttekniska skäl ej kunnat markeras. 
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Flera av ultramafiterna i detta område är både serpentini
serade och talkomvandlade. Sannolikt kan området hysa före
komster av talk och täljsten av god kvalite, liksom före
komster av oomvandlad olivinsten. Särskilt intressant bedöm
mes stråket parallellt med och söder om sjön Värjaren vara. 

8.	 Inom Slipsikområdet uppträder ett antal större ultramafit 
kroppar. I jämförelse med det närbelägna Njunajaureområdet 
är det inte så intressant, men i likhet med Rödfjället 
Värjarenområdet bör det inventeras och uppslagen i området 
bedömas. Området bör dock ha en låg prioritet i jämförelse 
med övriga områden i Sevegruppens bergarter. 

I ultramafiterna i området påträffas gångar av amfibolas
best, d v s ej spinbar asbest. Under andra världskriget var 
ett antal av dessa föremål för (prov)brytning. De kända 
lokalerna med asbest finns markerade på kartan~ bilaga 1. 

4.1.2.4	 Sammanfattning av Blåsjö-Borgafjällområdet och Tjopa
sigruppens ultramafiter i den norra delen av länet 

I samband med de ultramafiska bergarterna i Tjopasigruppen 
finns goda förutsättningar att påträffa kommersiellt intres
santa förekomster av främst talk och magnesit. Stråket, som har 
en total längd av ca 100 km varav drygt 70 km bör vara till 
gängligt för prospektering. Det är med undantag för några av de 
nämnda lokalerna ej prospekterat. 

I Sevekomplexets bergarter finns som nämnts talkomvandlade och 
serpentinomvandlade ultramafiter. Flera av dessa mindre ber
gartskroppar uppges ha givit en täljstensråvara för en frams
tällning av talk av god kvalite. Tillsammans med det angrän
sande Tjopasistråket utgör Sevegruppens ultrarnafiter ett mycket 
intressant prospekteringsområde för i första hand talk/täljsten 
och magnesit. 
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4.1.2.5	 Ultramafiter i Skäckerfjällen - Anjanområdet m fl loka
ler 

I den otillgängliga och väglösa västra delen av Äre kommun, vid 
den norska gränsen finns ett par områden med ultramafiter. Den 
geologiska situationen i detta område är densamma som i Blåsjö 
- Gäddede - Borgafällområdet; Ultramafiterna uppträder i den 
undre delen av Köligruppens bergarter och i den angränsande 
Sevegruppens bergarter. Området har teoretiskt samma prospekte
ringspotential att hysa förekomster av talk/täljsten, magnesit, 
olivin mm, som t ex Handölsområdet, men ligger utomordentligt 
oländigt till, samtidigt som det är ett högfjällsområde med 
mycket stora naturvärden. 

9.	 Från Sågvallen längs efter riksgränsen mot Norge till i 
höjd med sjön Torröns nordspets finns ett smalt bälte med 
massiva och detritiska ultramafiter i den undre delen av 
Köligruppens bergarter. De är av samma typ som Tjopasigrup
pens ultramafiter i den norra delen av länet och är i all 
mänhet serpentiniserade och lokalt talkomvandlade. De lig
ger dock så oländligt till att de saknar praktisk betydel
se. 

10.	 Skäckerfjällen; Detta område utgöres av Sevegruppens hög
metamorfa bergarter och i likhet med situationen i den nor
ra delen av länet (område 7 och 5) hyser gruppen mindre 
förekomster av ultramafiter. I ett större område i den 
centrala delen av Skäckerfjällen finns flera små kroppar av 
serpentiniserade och talkomvandlade ultramafiter. Dessa är 
inte markerade på den geologiska länskartan. De bör even
tuellt inventeras. 

11.	 Anjehem. Vägskärning. Omvandlad olivingabbro med asbest där 
mineralet sitter som fyllnad tillsammans med kalcit(?) i 
sprickor och hålrum i bergarten. Sidoberget utgöres av 
mylonitiserade granitoider. Enligt uppgift är asbesten 
mjuk. Den kan således vara av krysotil-typ. 
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12. Nordhallen.	 Numera nedlagt brott av talk/täljsten i ultra

mafit. Bergartskroppen är mycket inhomogen och innehåller 
även asbest/amfibolmineral i stora körtlar. 

4.1.2.6 Ultramafiter i Handöl-området 

Täljstenen och olivinförekomsterna vid Handöl och Bunnersjöarna 
ligger i övergångszonen mellan Kölibergarter och Sevebergarter. 
Således på samma stratigrafiska nivå som i de västra och norra 
delarna av länet, dvs i Tjopasigruppens bergarter. Vetenskapli
ga arbeten i Handölområdet bekräftar att de också är av samma 
typ som dessa. 

Handö1stråkets exakta utsträckning är något osäkert. Det upp
träder i ett ost-västligt stråk efter sjön Änns södra strand 
som sannolikt avbryts efter några km vid Västerån och återfinns 
sedan i ett nära tre km långt och drygt 400 m brett stråk i 
nord-syd, med början strax norr om Bunnersjöarna. De senare 
ligger ca 10 km sydost om Handöl. Efter avbrottet/förkastningen 
vid Västerån fortsätter ultramafiterna mot öster i det s k Bun
nerviken-Furubäcken-Stora RÖdfjälletstråket. Den ungefärliga 
utsträckningen av ultranlafiterna i Handöl-området framgår av 
bilaga 1. 

14. Handöl.	 Utbrutet täljstensbrott. Täljstenen har varit av 
god om än något växlande kvalite. I detta brott har san
nolikt en brytning av täljsten skett redan under tidig 
medeltid. 

15.	 Lilla Rödberget. Väl uppborrad och undersökt olivinstens
förekomst. I området anstår stora mängder olivin. Den hög
kvalitativa delen av Lilla Rödbergets olivin är numera 
utbruten och endast olivin av lägre kvalite återstår. 

16. Tjuvflon.	 Täljstens/talkförekomst. Från denna förekomst 
täcker Handölsbolaget för närvarande huvuddelen av sitt 
behov av talk/täljstensråvara för fabriken i Handöl. Ca 
10-20.000 ton bryts per år. Förekomsten innehåller sanno
likt drygt 150.000 ton täljsten av växlande kvalite. 
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17. Bunnerviken-Furubäcken-Storbäckens	 täljstens- och talkföre
komst. Från denna bryts idag marginella kvantiteter för 
förädling vid Handölsfabriken. Området är delvis uppborrat 
och bedömes ha en potential att hysa större kvantiteter 
täljsten. 

18.	 Stora Rödberget. Olivinstensförekomst på 80 miljoner ton. 
Fyndigheten är uppborrad och brytningsplanerad. Olivinen är 
dock av låg kvalite och lämpar sig ej för metallurgiska 
ändamål utan torde endast vara lämplig som ph-höjande medel 
vid vattenvård (buffrit). 

19.	 Norra Bunnersjöarna. Ett ca 3 km långt nord-sydligt stråk 
av huvudsakligen detritiska serpentiniter aven typ som 
normalt är kraftigt talkomvandlade. Stråket är ett par 
hundra meter brett och synes stupa flackt mot väster. Områ
det bedöms ha en betydande potential för talk. Den nordli 
gaste delen av stråket ligger 3.5 km söder om sjön Änn. Det 
har tidigare varit inmutat på nickel och basmetaller av 
NSG. 

4.1.2.7 Sammanfattning av Handöl-Bunnersjöarnaområdet 

Förnärvarande bryts täljsten för talkproduktion huvudsakligen i 
det s k Tjuvflobrottet. Reserverna i detta är, förutom en 
säkerställd kvantitet på ca 150.000 ton, dåligt kända. För att 
trygga den framtida produktionen och sysselsättningarna vid 
Handölsfabriken måste på sikt kompletterande kvantiteter pros
pekteras fram och brytningsplaneras, vid i första hand Bunner
viken-Storbäckenstråket, i andra hand i stråket norr om Bun
nersjöarna efter Västeråns dalgång. 

4.2 Kvarts och kvartsit 

Kvarts förekommer i naturen som ren kvarts i gångar och brec
cior, i grovkristallin pegmatit, i sedimentbergarter som 
kvartssandsten och kvartsit samt som kvartssand. Länets kända 
kvartslokaler och i texten angivna lokaler finns markerade på 
kartan, bilaga 2. 
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4.2.1 Användningsområden för kvarts och kvartsit 

Följande användningar är de viktigaste: 

Styckekvarts:	 Porslins- och lergodstillverkning, gla
syr och emalj, kiselmetall, eldfasta 
stenar och massor, elektronik. 

Kvartsit:	 Porslins- och lergodstillverkning, eld
fasta stenar och massor, ferrokisel och 
andra kisellegeringar, kulsinter. 

Kvartssand	 Glas- och glasfibertillverkning, 
gjuterisand, slipmedel. 

4.2.2 Kvalitetskrav på kvartsråvara 

Generellt gäller att ju renare den brutna kvartsprodukten är ju 
högre pris betingar den. Priset kan variera från ca 100 kr/ton 
för kvartssand av enklare kvalite till superren perfekt 
kristalliserad kvarts för upp till 200.000 kr/ton. I dessa 
senare får föroreningarna inte uppgå till mer än någon ppm 
(miljondelar). 

Huvuddelen av den kvarts som brutits i länet har levererats 
till Ljungaverk för tillverkning av främst kiselmetall . 

Kvalitetskraven på Ljungaverks råvara är enligt uppgift från 
fabriken: Fe °: < 0.1 %, A1 0 < 0.10 - 0.15 %, CaO < 0.05

2 3 
% d v s Si0 får i allmänhet inte understiga 99.8 %

2-halten 
5i02· 

Ljungaverk förbrukar ca 60.000 ton kvartsråvara per år. För 
närvarande importeras större delen av denna kvantitet från ett 
brott i Spanien (som Ljungaverk delvis äger), eftersom lokala 
leverantörer av acceptabel råvara saknas. Värdet av importen är 
svårbedömd men normalt betalas för närvarande ca 200-250 kr/ton 

. l svenska leverantörer beroende på kvalite. Det finns 
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således en potentiell lokal marknad för kvartsråvara i X-Y-Z
regionen på 10-15 miljoner kr per år. 

4.2.3 Kvartsbrytning och områden med kvarts och kvartsit 

Ett stort antal kvarts- och kvartsitförekomster är kända från 
länet. Drygt 40 förekomster av kvarts i gångar, pegmatiter 
eller breccior finns redovisade i SGUs sammanställning. Dess
utom har den här presenterade inventeringen resulterat i att 
ett par nya lokaler uppmärksammats vilka bör undersökas närmare 
samt ett par ur kvartssynpunkt prospekteringsintressanta områ
den. 

Den i länet totalt brutna mängden kvarts är svårbedömbar men 
torde under årens lopp ackumulerat vara kring 30.000 ton. 

Jämtlands län är känt för att också hysa några av landets bästa 
geologiska lokaler för bergkristall. Några av dessa har brutits 
under 2:a världskriget. Numera är de huvudsakligen av intresse 
för mineralsamlare. Men kan större förekomster av ren, väl kris
talliserad kvartskristall påträffas är den av ekonomiskt in
tresse. 

Tillgångarna på kvartsit är mycket stora i länet. på flera 
ställen har den brutits främst för användning som vägbelägg
ningsändamål. I allmänhet är kvartsiten trots en synbarligen 
stor renhet, i allmänhet för förorenat av fr. a. A1 03 och2
eaO för att kunna användas i mer högkvalitativa sammanhang, dvs 
för tillverkning av kiselmetall • 

4.2.4 Förekomster av kvarts i länet 

Kvarts som brecciekvarts, i gångar eller pegmatiter uppträder 
både i fjällberggrunden och i urberget i länet. Förutom några 
ströförekomster kan följande större områden urskiljas; 
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- Nordvästra och östra delen av Strömsunds kommun (fjällberg
grund och urberg) 

- Norra och nordvästra delarna av Are och Krokoms kommuner 
(fjäll berggrund) 

- Den centrala delen av Bräcke kommun (urberget) 
- I två områden i den östra delen av Härjedalens kommun 

(urberget) 

4.2.4.1 Kvartsgångar och brecciekvarts i f jäl l berggrunden 

Ett drygt 25-tal kvartsfyndigheter är kända från fjällberg
grunden i länet. Huvuddelen av dessa ligger i ett område 
i nordost från E75 väster om Järpen i riktning mot Hotagen, 
dvs i de norra och nordvästra delarna av Äre och Krokoms kom
muner. Ett mindre antal förekomster och uppslag finns i trakten 
norr och nordost om Gäddede, d v s i den västligaste delen av 
Strömsunds kommun. 

4.2.4.1.1 Nordvästra delen av Strömsunds kommun 

20. Tången. I samband med brytning av storbladig glimmer under 
2:a världskriget har även en relativt ren kvartsråvara 
tillvaralagts. Analys se tabell 3. 

21. Stora Rödfjället-Värjarenområdet.	 Inom ett stort område 
öster om Stora och Lilla Blåsjön utgöres berggrunden av 
Sevegruppens bergarter. Inom detta är den ofta migmatiserad 
och genomsatt av lokalt rikligt glimmerförande pegmatit
och kvartsgångar. Det prospekteringsintressanata området 
framgår av bilaga 2. 

22. Ankarede. I en zon mellan Stora Blåsjön och Ankarvattnet ca 
1.5 km väster om Ankarede kapell har flera stora hällar med 
kvarts observerats vid karteringsarbeten i området. Kvarts
hällarna finns i anslutning till en brantstående förkast
ningszon i NNO-riktning och kan antas ha ett samband med 
denna. Området bedömes som intressant och bör undersökas 
vidare. 
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4.2.4.1.2	 Norra och nordöstra delarna av Äre och Krokoms kom
muner 

I området söder och sydväst om Hotagen ligger 6 kända förekoms
ter av kvarts varav 3 har brytits på tillsammans 2750 ton 
kvartsråvara. 

23. Valsjöbyn.	 Mindre kvartskörtel 1.5 x 4.5 m i glimmerkvart
sit. Uppslaget är undersökt 1984 av SGAB för Krokoms kommun 
(KIAB) och bedömt som helt ointressant. 

24.	 Stortjärn , Häggsjövik. Kvartsgång, 13 x 7 m och med en syn
lig höjd av 4 m. Kvartsen uppges vara lokalt förorenad av 
förkislad glimmerskiffer. 

25. Sörbodarna, Bakvattnet. Kvartskropp	 som är 3 m bred, 12 
lång och 1.5 m hög. Mängden uttagbar kvarts har uppskattats 
~ill 150-200 ton. Kvartsen är lokalt förorenad av skiffer 
och fältspat. Det senare uppträder i kontakten mot anslu
tande skiffer. Berggrunden i området är enligt den geolo
giska kartan amfibolitgnejs. 

26.	 Vitberget, Bakvattnet. Kvartsfyndighet, numera utbryten, 
med central kropp av ren vit kvarts. Omgivande bergart är 
amfibolitskiffer. Analyser se tabell 3. Totalt har brutits 
ca 2000 ton kvarts. 

27. Storpersbodarna. En kvartsgång med en synlig yta av 2.5 x 
10 m. Uppgifter om kvalite och sannolik utbredning sak
nas. 

28.	 Högrun. Kvartskropp med en blottad hällyta av 6 x 27 m och 
som är 2.5 m hög. Analys se tabell 3. 

29.	 Bakvattnet. Kvartsgång, numera troligen utbruten. Fyndighe
ten har borrats upp och totalt har ca 750 ton brutits. Ana
lyser se tabell 3. 
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30. Stora	 Stensjön, väster om Lilljuthatten. Kvartskörtel med 

en yta av 6 x 11 m. Det är en del aven kvartsgång som går 
att följa ett drygt IDO-tal meter. 

31. Frösövallen, Ytterholden.	 Två kvartsgångar varav den ena 
vid besiktning 1963 bedömdes som brytvärd och den andra som 
möjligen brytvärd. Analys se tabell 3. 

32.	 Svarttjärn. Förekomst av tärr~igen ren kvarts, i kanten av 
berget dock något förorenad av skiffer. 

33.	 Böle, Kallsjön. Kvartsgång av okänd längd och bredd som är 
utbruten. Analyser se tabell 3. 

34.	 Nästtjärnarna. Kvartsförekomst av osäker utbredning. minst 
1 x 20 m, i övrigt jordtäckt. 

2
35.	 Kall vid Back. Kvarts i dagen på en 40-50 m stor yta. 

Kvartsen är troligtvis förorenad av fältspat. Bör besikti 
gas. 

36.	 Björnänge. på Förbergets östra sluttning har fyra block av 
ren kvarts påträffats. Likaså har en mindre förekomst på 1 
x 2 m av kvarts i häll noterats. 

I området sydväst om Kallsjön, där berggrunden huvudsak
ligen utgöres av Kölibergarter finns 5 kvartsförekomster 
noterade. 

37. Andtjärn.	 En ca 50 m bred förekomst aven flintliknande 
blandning av kristall kvarts och kvartsit. Uppgift om längd 
saknas. Analys se tabell 3 (kan vara och är troligen sk 
Edekvartsit). 

38.	 Medstugan. Små blottningar av kvarts på flera ställen. 1953 
blottlades en ca 5 m bred gång varvid 1 ton uttogs på prov. 
Analys se tabell 3. Området är intressant och bör prospek
teras. 
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39. Saxvallen, 3	 km norr om Medstugesjöns norra strand. Mindre 
kvartsgång och block i anslutning till denna. 

40. Gravadalen. Kvartsgång	 med en största yta i dagen av 15 x 
15 m. Flera andra små blottningar finns i närheten. Fyndig
heten undersöktes första gången 1935. Den har senare prov
borrats men dess läge har gjort att den hittills bedömts 
som mindre intressant. 

41.	 Medstugfjället. 2-4 km söder om Medstugsjön. Vid karte
ringsarbeten i området har flera mer än m-breda gångar med 
ren vit kvarts noterats. Området bör undersökas vidare. 

42. Stora Rentjärnarna. på en ö i	 sundet mellan Stora och Lilla 
Rentjärnarna finns en 1 m bred kvartsgång noterad. 

Utanför de nämnda områdena i fjäll berggrunden i Äre, 
K~kom och Strömsunds kommuner finns endast ett kvartsupp
slag a~ intresse och det vid Storsjö Kapell; 

43. Tandån, Falkvålens sydsida,	 Storsjö kapell. Mineraljakts
uppslag. Stora rena kvartsblock har påträffats i en ca 700 
m lång blocksvans. Ursprunget till blocken har inte påträf
fats. Uppslageet bör undersökas vidare för att söka finna 
ursprunget till blocken. 

4.2.4.1.3	 Sammanfattning av kvartsuppslagen i Kall-Äre-Hotagen
områdena (lokalerna 24-42). 

Av de ca 20 kända kvartsfyndigheterna i området har fyra bru
tits. Den sammanlagda kvantiteten torde röra sig kring 4000 
ton. Flera av fyndigheterna är mycket knapphändigt dokumentera
de och några verkar så pass intressanta att de bör besökas för 
en bedömning och om så behövs en kompletterande provtagning. 

Samtliga kvartsuppslag och brott har sammanställts i tabell 3. 
Här har också gjorts en prioritering baserad på tillgänglig 
information om de lokaler vilka bedöms som mest intressanta och 
som i första hand bör besökas för en bedömning om fortsatta 
undersökningar är motiverade. 



29
 

Tabell 3 Kemiska analyser för kvarts och kvartsituppslag i Jämtlands län. 

Nr Lokal A1 0 % CaG % SiOFe ° % 
2 3 

26 Vitberget 0.04 0.01 0.00 99.9 % 

0.09 0.00 0.01 99.9 

0.45 0.03 0.01 99.9 

28 Högun 0.03 0.03 0.18 99.9 

29 Bakvattnet 0.01 0.05 0.05 99.8 

31 Frösövallen 0.1 0.00 0.02 99.9 
0.08 0.01 0.03 99.9 

33 Böle 0.07 0.03 0.03 99.85 
0.05 0.1 0.01 99.81 

37 Andtjärn 99.23 

38 ~1edstugan 99.4 
40 Gravadalen 99.8 
49 Småberghön 99.9-98.7 

52 Gillhov 0.04 1.6 0.05 

62 Höglunda 0.85-1.2 

65 Storåsen 0.11 0.19 0.05 99.66 

66 Abborselet 0.1 0.1 0.02 99.8 

68 Värviken 0.07 0.08 0.01 
69 Binnån 0.1 0.12 0.01 99.76 
71 Bensjö, Bräcke 0.07 0.02 0.01 99.62 
73 Gullboviken 0.02-0.03 0.05 0.01 
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4.2.4.3 Bergkristall 

44. Öster Kjoland.	 Lokala sprickor och drusrum med klara 
kvartskristaller. Tjockleken på kristallerna överstiger i 
vissa fall 10 cm (en stor samling finns på Naturhistoriska 
Riksmuseet från denna lokal). 

45.	 Kända lokaler för bergkristall gångar och sprickor är vid 
Offerdal lokalerna Val sjön, Gräslotten och Gärde. 

46.	 Nordbyn och Alsen; Gångar och sprickor i berggrunden med 
ren välkristalliserad bergkristall. 

47.	 Duved, Bergdalens fäbod, Norr Mullfjället. Gångar och 
sprickor i berggrunden med ren välkristalliserad bergkris
tall. 

48. Gr1msåvallen;	 Bergkristall i gångar och sprickor i berg
grunden. 

49. Småbergshön.	 Gångar i Föllingegråvacka med bergkristall som 
bröts under 2:a världskriget. Totalt togs då ut 872 ton. 
Fyndigheten är uppborrad med 7 borrhål och mängden kvarts 
beräknad till ca 5000 ton. Provbrytningar 1964-65 har givit 
en kvarts råvara som varit för förorenad av järnockra för 
att vara intressant för brytning. 

50.	 Gräslotten. Kvartsgång med kristallkvarts, 0.5 ffi bred. 

4.2.5 Kvartsit 

Kvartsit (Vemdalskvartsit) uppträder över mycket stora områden 
huvudsakligen i den stratigrafiskt undre delen av fjällberg
grunden. Det största sammanhängande området sträcker sig från 
Storsjön vid Svenstavik, efter fjäll randen ner mot Lofsdalen 
och Kopparbergs län. Kvartsit uppträder också över stora områ
den i den norra delen av länet, bl a vid Strömsvatudal och 
Flåsjön samt området väster därom. Dessutom finns spridda loka
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ler med Vemdalskvartsit i skållberggrunden bl a kring Storsjön, 
se bilaga 2. 

Den s k Edekvartsiten, är lokalt mycket ren och i allmänhet 
omkristalliserad och något blåtonad i färgen. Den blir sällan 
mer än 1 mmäktig men har noterats som kvartslokaler i tidigare 
sammanställningar just genom sin synbara renhet. Edekvartsiten 
är en s k transgressiv kvartsit och den utgör basen för de 
siluriska bildningarna i länet. Den är inte komersiellt intres
sant. 

allmänhet har Vemdalskvartsiten och dess motsvarigheter; den 
norra delen av länet ett stort innehåll av glimmer och övergår 
lokalt till glimmerskiffrar. 

De relativt sett renaste (Vemdals-)kvartsiterna med lägst inne
håll av A1 0 och övriga föroreningar återfinnes i den 

2 3
södra delen av länet; från Storsjön och söderut. 

Enligt uppgift från geologer som arbetat i området kan det fin
nas vissa möjligheter att påträffa renare partier med kvartsit, 
d v s med så pass låga A1 0 -halter att de kan vara komer

2 3 
siellt intressanta som kisel råvara. 

Nedan följer en genomgång av de i SGUs sammanställning nämnda 
kvartsitlokalerna i länet. 

51. Alanäs.	 Grå Vemdalskvartsit med synliga föreoreningar av 
fältspat, glimmer och malmmineral . 

52. Väst	 om Gillhov har ett ID-tal block med Vemdalskvartsit 
påträffats. Analyser påvisar höga A1 -halter.

203 

53. Oviken. Vemdalskvartsit.	 Ca 400 ton kvartsit har brutits. 
Al z03 - halten är omkring 1.0 %. 
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55. Orrviken. Vemdalskvartsit. Provborrad,	 kvartsiten är oren 
och av ojämn kvalite. Är så märk av föroreningar att den 
även är olämplig för vägbeläggningsändamål. 

.~ 

56.	 Kläppe vid Storsjöns södra strand. Fyndigheten innehåller 
ca 1.2 miljoner ton kvartsit. Denna fyndighet representerar 
sannolikt en av de hittills kända minst förorenade varian
terna av Vemdalskvartsit. Kvartsiten vid Kläppe uppträder i 

en skålla inskjuten mellan kalksten och alunskiffer. Totalt 
har 17.000 ton kvartsit brutits på platsen. Fe

203 
~0.1 %, A1 0 0.3-0.7 %, CaO 0.2-0.9 %.

2 3 

57. Glötesvålen. Vemdalskvartsit	 i en 30-40 m bred zon. Den 
har enligt uppgift en för hög A1 

203-halt. 

58. Nordhallen vid Bölevallen.	 En ca 1 m och 20 ffi lång zon av 
blåaktig omkristalliserad Ede-kvartsit. 

4.2.5.1 Sammanfattning av kvartsiterna i länet. 

Den	 största användningen av kvartsit har varit som ballastma
terial i asfalt, där den ljusa färgen och dess höga slitstyrka 
tidigare gjort den eftertraktad. 

Eftersom det finns kvartsiter över stora ytor och innehållet av 
föroreningar i dessa trots allt växlar kraftigt finnas vissa 
möjligheter att man kan påträffa kvartsiter med en A1 

203 
-halt understigande 0.2 %. Om övriga föroreningar, d v s 
Fe203 och CaO, håller sig inom tidigare angivna gränsvärden 
kan en sådan förekomst vara ett mycket värdefullt komplement 
som råvara till kisel fabriken i Ljungaverk. 
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4.2.6 Kvartsförekomster i urberget. 

I länets urbergsområde finns ett 20-tal kvartsfyndigheter av 
olika slag; kvarts-fältspatpegmatiter, kvartsgångar och brec
ciekvarts. Uppskattningsvis har knappt 30.000 ton kvarts tagits 
ut ur 6 fyndigheter. Den största mängden kommer från Abborselet 
där ca 19.000 ton kvarts har utvunnits. 

De flesta av fyndigheterna ligger inom Revsundsgranitens 
utbredningsområde och där företrädesvis i anslutning till yngre 
s k serorogena granitoider. 

oNedan följer en uppräkning och kortfattad genomgang av kända
 
lokal förekomster.
 

60.	 Stavsjö, Hoting. Fyra små förekomster av kvarts med ytorna 
19 x 1, 11 x 4, 4 x 4 och 10 x 4 m. Uppskattad mängd 1500 
ton varav 1968 bröts 450 ton. Uppgift om geologi, utbred
ning etc samt kvalite saknas. Området bör undersökas 
närmare. 

61. Sund, Hoting. Kvarts-fältspatpegmatitgång	 med central kvarts 
i grå granodiorit. Central kvartsen är ca 5 m bred i gångens 
mitt. Brottet är enligt uppgift utbrutet och den brutna 
kvantiten är okänd. 

62.	 Höglunda. Kvartsförekomst tämligen rik på glimmer. Analys 
se tabell 3. Fyndigheten är ointressant. 

63. Strämnäs. Kvartsförekomst på	 10 x 10 m i häll. Större block 
med ren kvarts har noterats i närheten av hällen. Uppgifter 
om kvalite saknas. Uppslaget är värt att undersöka vida
re. 

64.	 Ragunda. Kvartsgång i Ragundagranit, 2 m bred och 50-100 m 
lång. Förekomsten ligger nära skogsbilväg. Analys saknas. 
Förekomsten bör eventuellt undersökas närmare. 



34
 

65. Storåsen.	 Kvarts-fältspatpegmatit i Revsundsgranit. Från 
omkring 1940 till mitten på 1960-talet bröts drygt 1000 ton 
kvarts och 150 ton fältspat. Analys se tabell 3. 

66. Abborselet. Fyndigheten	 är utbruten. Kvarts-fältspatpegma
tit med ren central kvarts. Under perioden 1936-1958 bröts 
enligt uppgift sammanlagt 18.900 ton kvarts och ca 1000 ton 
fältspat. Analys se tabell 3. 

67.	 Hällesjökilen. Pegmatit med centralkvarts. Kvartskroppen är 
3 x 10 m stor. Pegmatiten är belägen i den brant stupande 
östra bergväggen. på grund av sin förhållandevis ringa 
storlek och sitt läge är den sannolikt ej brytvärd. 

68. Värviken.	 Kvartsbreccia i Revsundsgranit. Breccian går att 
följa i dagen i häll över en drygt 100 m lång sträcka. 
Lokalt innehåller kvartsen en hel del föroreningar och 
endast mindre partier är av godtagbar kvalite. Analyser se 
tabel~ 3. Blockletning i kvartsbreccians längdutsträckning 
kan vara resultatgivande. 

69. Binnån. Fyndigheten	 är utbruten. 1956 bröts 51 ton kvarts 
från en mindre fyndighet. Uppgift om typ; kvartsgång eller, 
pegmatit etc saknas. Analys se tabell 3. 

70.	 Flintberget. Fyndigheten är utbruten. Pegmatit med central
kropp av kvarts. Randzon av röd mikrolin. I perioden 
1935-1955 har totalt 4175 ton kvarts och en okänd kvantitet 
fältspat brutits. 

71. Bensjö,	 Bräcke. Mindre kvartskörtel 0.8 x 8 m. Kvartsen är 
förorenad av fältspat (analys se tabell 3). Förekomsten har 
bedömts som ointressant. 

72.	 Bafäringstjärn. Enstaka hällar med ren kvarts i granit inom 
ett 50 x 100 m stort område. Mindre pegmatitpartier har 
även observerats i området. Uppgifter saknas om hällarnas 
storlek, kvartsens kvalite etc. Det kan vara ett uppslag 
värt att undersöka vidare. Lokalen ligger i likhet med 
Gillhovsuppslaget i BOdsjöstråkets förkastningszon. 
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73. Gullboviken. Pegmatit med central kvarts. Blottad yta 5 x 10 
m. Randzon av fältspat mot grov röd granit. Analys se 
tabell 5. Mängden kvarts har bedömts som för liten för en 
lönsam brytning. 

74. Hebbersberget. Kvartsbreccia	 med en sannolik yta av 200 x 
400 m. Provtagning utförd i början på 50-talet påvisade en 
lokalt för hög A1 203-halt. Renare kvartspartier finns 
men skräddningskostnaderna bedömdes vara för höga. 

I den södra delen av länet finns flera förekomster av 
kvarts i anslutning till Rätangranitens massiv. 

4.2.6.1 Sammanfattning av kvartslokalerna i Bräckeområdet 

Huvuddelen av den kvarts som brutits i länet kommer från 
Bräckeområdet. Främst då från Abborselets kvartsförekomst. Men 
även från fyndigheterna vid Binnån, Storåsen och Flintberget 
har	 väsentliga kvantiteter god kvartsråvara tagits ut. 

Dessa kvartsfyndigheter synes ha ett samband med delar av 
Revsundsgranitens utbredningsområde och med övriga serorogena 
(yngre) graniters uppträdande i området. 

Bräckeområdes bedömmes vara ett av de områden i länet som har 
en god potential att hysa fler kvartsförekomster. En prospekte
ring efter kvartsråvara i detta område bör prioriteras. 

75. Handsjöforsen	 (ligger idag sannolikt delvis under vatten) 
100 m lång, 0.5 m bred kvartsgång i N-S-riktning. Vid 
undersökningar utförda 1962 bedömdes den som ej brytvärd. 

76. Vitvattskrogen.	 (Mineraljaktsuppslag) Ca l km sydväst om 
sjön Horten; större blocksamling med tämligen lokala 
kvartsbleck. Flera av blocken för dock Fe-sulfider. 
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77.	 Mossbodarna. Pegmatit med centralkvarts av rosenkvarts på 
Mossbodbergets nordsluttning. Mellan kvartsen och omgivande 
Rätangranit uppträder skriftgranit med stora kristallaggre
gat av svart turmalin. Ca 1000 ton kvarts har brutits. 
Brytningen har varit koncentrerad till den övre, södra 
delen av kvartskroppen. Sannolikt återstår betydande kvan
titeter brytvärd kvarts i pegmatitens fortsättning mot 
norr. 

78.	 Galåsen, Norra delen (8 km VSV Ytterhogdal) mineraljakts
uppslag, 2-3 m bred och ca 20 m lång kvartskörtel i Rätan
granit. Kvartsen bedömes vara av god kvalitet. 

4.2.6.2 Sammanfattning av kvartsuppslagen i sydöstra Härjedalen 

Sammanfattning av kvartsuppslagen Mossbodarna, Galåsen och Vit
vattsk~ogen. Samtliga kvartsfyndigheter uppträder i Rätangranit 
eller i bergarter mycket nära granitkontakten. Sannolikt hör de 
samman med förkastnings- och svaghetszoner i Rätangraniten i 
NO-SO-riktning. 

De ostligaste delarna av området har blockletats i flera 
omgångar under den senaste 10-årsperioden i samband med pros
pekteringsarbeten efter uran och metaller. Härvid har inga 
större blockuppslag av kvarts noterats. Sannolikt finns inga 
fler rosenkvartsfyndigheter i området än den vid Mossbodarna. 
Det kan dock vara meningsfullt att prospektera efter kvarts i 
zonen från Rosången via Mossbodarna mot Hortens västra begräns
ning samt i förlängningen mot norr och söder av denna linje (se 
bilaga 2). 

79.	 Särsjöhållan. En kvartsgång/kvartsbreccia är ca 40 ffi bred 
och drygt 200 m lång. Lokalen är ej undersökt eller analy
serad men prospekteringsarbeten planeras att genomföras 
under sommaren 1986. 

80. Södra Krokslättåsen.	 Kvarts-fältspatpegmatit med central
kvarts. Uppslaget påträffades vid prospekteringsarbeten 
efter kvarts i mitten på 60-talet, varvid även ett under
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sökningsdike grävdes. Analyser visar att kvartsen är mycket 
ren. I anslutning till den blottade kvartshällen finns 
enligt uppgift häll och block av ren fältspat. Uppslaget 
avses att undersökas vidare samtidigt med kvartsuppslaget 
vid Särsjöhållan. 

4.2.6.3 Sammanfattning av kvartsupplagen i Lillhärdalsområdet 

Kvartsbreccian och kvarts-fältspatpegmatiten vid Särsjöhållan 
respektive Södra Krokslättåsen ligger i den västra delen av 
Rätangranitens utbredningsområde nära kontakten till de s k 
dalaparfyrerna. I kontaktzonen finns ett flertal förkast
ningsstrukturer (i NV-SO), varav några är markerade på den geo
logiska kartan. I dessa förkastningar finns gångar/breccior av 
kvarts och kvarts-fältspatpegmatiter. Enligt uppgift finns även 
rikligt med block av både kvarts och kvarts/fältspat i hela 
området. Liknande uppslag är kända från zonens fortsättning mot 
söder och sydost i Gävleborgs och Kopparbergs län. 

Sammanfattningsvis kan sägas att kvartsuppslagen ligger i en 
region där fler uppslag av denna typ kan förväntas. Det pros
pekteringsintressanta området är markerat på bilaga 2. 

4.2.9 Kvartssand 

81.	 Häggsjön; Sanden efter stränderna vid Häggsjön består av 
vad som uppfattas som en mycket vit ren kvartssand. Kvarts
sanden kommer sannolikt från kvartsinnehållet i nedvittrade 
kvartsrika dolomiter i området. Den bör undersökas för en 
kvalitetskontroll. 
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Tabell 4 Sammanfattning av kända kvarts-kvartsitupplag i länet 

PRIORITET 
Objektnamn Nr Kbl Anmärkning hög låg 

(1) (3) 

Tången 20 22E NV	 Utbrutet. Kvarts bröts till 

sammans med storbladig glim

mer.
 

St.Rödfjället 21 22E NV	 Prospekteringsintressant om 2
 
råde för kvarts.
 

Ankarede 22 22E NV	 Kvartsuppslag med stora häl 1
 

lar med kvarts. Bör undersö
kas och provtas.
 

Val sjöbyn 23 210 SV Ointressant uppslag.
 
Stortjärn 24 20E NV Kvartsgång; bör undersökas 2
 

och provtas.
 
Sörbodarna 25 20E NV Mindre förekomst? Bör eventuellt 3
 

besiktigas.
 
Vitberget 26 20E NV Utbruten; ca 2000 ton.
 
Storpersbodarna 27 20E NV Kvartsgång; bör undersökas 3
 

och provtas .
 
Högrun 28 20E NV Hällyta 6x27 m. Bör besiktigas 2
 
Bakvattnet 29 20E NV Utbruten; ca 750 ton.
 
St .Stensjön 30 200 NO Hällyta 6x11 m; bör under l
 

sökas och provtas.
 
Frösövallen 31 200 SO Två kvartsgångar. Bör besik 2
 

tigas.
 
Svarttjärn 32 200 SO Gång? av kvarts; bör besik 3
 

tigas och provtas.
 
Böle, Kall 33 200 SV Utbruten; 13 ton.
 
Nä stj ärnarna 34 200 SO Hällyta; 1x20 ~; sannolikt 3
 

mindre förekomst bör besökas
 
och ev provtas.
 

Back, Kall 35 190 SO Hällyta 40-50 m ; bör besökas 2
 

och ev provta s .
 
')Björnänge 36 190 NV	 BloCkuppslag av kvarts + J
 

mindre häll, bör besiktigas.
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Andtjärn 

Medstugan 

Saxvallen 

Gravadalen 

Medstugfjället 

Öster Kjoland 
Offerdal 
Nordbyn 
Duved 
Grimsåvallen 
Småbergshön 

Gräslotten 

Alanäs 
Gillhov V 
Oviken 
Västnäs 
Orrviken 
Kläppe 
Glötesvålen 
Nordhallen 
Stav sjö 

Sund 
Högl unda 
Strömnäs 

Ragunda 

37 

38 

39 

40 

41 

50 

51 

52 
53 

54 

55 

56 

57 

58 

60 

61 
62 
63 

64 

190 NV 

20C SO 

20C SO 

19C NO 

20C SO 

20C SO 
180 NV 
200 SV 
19E NV 
19E NV 
190 NV 
200 SV 
200 SO 

200 SV 

21F SO 
18E SO 
18E NO 
18E NO 
18E NO 
19E SV 
160 NV 
190 NV 
21G SO 

21G SO 
19G SV 
19G SV 

l8G NO 

Troligtvis Edekvartsit, bör 3 

besiktigas. 
Trol. flera gångar av kvarts, 2 

bör besökas för bedömning och 
provtagn-j ng. 
Mindre kvartsgång och block. 3 

Sannolikt mindre förekomst, 
bör besökas 
Kvartsgång/häll 15x15 ffi, fler 2 

småblottningar i området. Bör 
besiktigast och provtas. 
Kvartsgångar, prospekterings 2 

intressant område. 
Mindre kvartsgång, otillgänglig 3 

Bra blockuppslag 1 

Lokal för bergkristall 3 
II 3 
II 3 
II 3 
II 3 

Gångar med bergkristall; 
brutet 872 ton. 
Gång med kristall kvarts 0,5 ffi 3 

bred, ointressant. 
Vemdalskvartsit 3 

II 3 
II 3 
II 3 
II 3 
II 3 
II 3 

Edekvartsit 
Brutet 450 ton. Bör besikt 2 

igas. 
Utbrutet ca 2000 ton 
Kvartsförekomst, förorenad. 3 

Häll 10 x 10 Dl, bör besik 1 

tigas och provtas. 
Kvartsgång, smal, bör besik 2 

tigas. 
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Storåsen 65 tsc sv Utbruten 1000 ton 
Abborselet 66 laG sv Utbruten; 18.900 ton 
Hällesjökilen 67 ies sv Pegmatitkvarts, troligtvis 2 

liten, bör besiktigas. 2 
Värviken 68 18F NV Brecciekvarts, förorenad 3 

lokalt. 
Binnån 69 18F NO Utbruten ?; 51 ton. Bör 3 

besiktigas. 
Fliutberget 70 18F SO Utbruten; 4175 ton 
Bensjö 71 18F SO Ointressant mindre förekomst 3 
Bafäringstjärn 72 18E SO Hällar med kvarts i granit 1 

inom större område. Bör be
siktigas och provtas. 

Gul l boviken 73 17F NV Pegmatit med central kvarts; 3 
troligtvis för liten 
kvartsvolym. 

Hebbersberget 74 17F NV Kvartsbreccia, stor, bör be 2 

siktigas. 
Handsjöforsen 75 I7E NO Kvartsgäng, smal och lång 3 

Vitvattskrogen 76 17E SO Blockuppslag, lite förorenad 3 

av sulfider. 
~1ossbodarna 77 I7E SO Pegmatit med rosenkvarts, 1 

1000 ton brutet 
Galåsen 78 16E NO Kvartsgång, liten 3 
Säsjö hå 11 an 79 16E SV Större kvartsgång/breccia, 1 

bör undersökas. 
Södra Krokslätt  80 16E SV Pegmatitkvarts, bör under 1 
o asen sökas. 
Häggsjön 81 190 NV Kvartssand, bör undersökas och l 

analyseras. 
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4.3 Flusspat 

4.3.1 Användningsområden 

Flusspat, CaF är det viktigaste komersiella fluormineralet i
2 

naturen. Något mer än 50 % av världens flusspatförbrukning går 
idag till stålindustrin och andra brancher som använder" fluss
pat som smältpunktsnedsättande medel i smältor av olika slag. 
övrigt används flusspat huvudsakligen i glasindustrin, för 
framställning av fluorvätesyra och för framställning av olika 
kemiska mellanprodukter inom industrin. 

4.3.2 Förekomster i länet 

Flusspatuppslag av någon betydenhet förekommer huvudsakligen i 

den norra delen av länet; dels i området väster om Hotagen 
(Stenfjällenområdet) dels i ett brett stråk nordost om Hotagen 
mot Norråker. Områdena och i texten angivna lokaler finns mar
kerade på kartan, bilaga 3. 

I dessa områden har flusspatförande bergarter påträffats i an
slutning till grovklastiska sediment (konglomerat/arkos) den 
s k Gärdsjöformationen, och dess kontakt mot underlaget. I 

krosszoner, sprickor och breccior i de olika graniter som utgö 
underlaget till Gärdsjöformationens sediment förekommer även 
flusspat. Dessutom har lokalt rikligt med flusspat påträffats 
tillsammans med uranmineraliseringar av breccietyp i Stenfjäl
lenområdet. 

4.3.3 Kända lokaler med flusspatmineraliseringar 

85.	 Järpåskullarna; Mineraljaktsuppslag. Flusspat uppträder 
matrix i ett konglomerat/arkos (Gärdsjöformationen), lokal 
uppträder rikligt med flusspat, ibland tillsammans med 
något kopparkis, svavelkis och malakit. Under början på 
I9l0-talet undersöktes området av St. Kopparberg med anl 
n;ng av flusspaten. Ett antal borrhål sattes. Några ekono
miska mängder påträffades enligt uppgift inte. 
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Gärdsjöformationen fortsätter mot norr in i Västerbotten. 

Vid� trakten av Storuman har en flusspatförekomst av samma 
typ� som vid Järpåskullarna också undersökts. Enligt uppgift 
lär� den vara betydligt större men trots detta ej brytvärd. 

86. Stora Ringsjön; Mineraljaktsuppslag.� Flusspat uppträder som 
sprickfyllnad och matrix i breccierad granit. 

87.� Stakafjället; Flusspatcementerad breccia och impregnation 
av flusspat i röd grovkornig till medelkornig granit. Brec
cian är blottad i en 20 m lång och 5 m hög bergsbrant. 

88.� Buretjacket, i Stenfjällsomrdet, beläget ca 4,5 km söder om 
Lilla Stensjön. Uranmineraliserad flusspatbreccia i röd
lätt, porfyrisk mikrogranit. Breccian stryker i öst-västlig 
riktning. Den är ca 3 m bred och kan följas 20-30 m ; häll. 
Mängden flusspat (halten) uppges till omkring 20 %. Till
gängliga analyser verkar dock något otillförlitliga så hal
ten kan vara lägre. I området finns dessutom flera hällar, 
block och blockansamlingar vilka dels tyder på att fluss
patbreccian kan vara mer än 100 m lång, dels att det sanno
likt finns flera liknande relativt rika uranmineraliserade 
flusspatbreccior i området. Förutom flusspat och uran har 
mindre mängder kopparkis, zinkblände, blyglans och magnet
kis noterats. 

89. Kläppibäcken,� beläget ca 5 km sydost om Nedre Stensjön och 
5 km öster om Buret jacket. Breccian stryker här i NO-SV 
riktning. Ca 40 000 ton uranmineraliserad flusspatbreccia 
har borrats upp. Flusspathalten uppges lokalt vara 18 %. 

Borrningarna på mineraliseringen är inte slutförda så san
nolikt finns större kvantiteter uranmineraliserad flusspat
breccia i området. 

90.� Nöjdfjället SO. Uranmineraliserad flusspatbreccia i Olden
granit. Uranmineraliseringen är uppborrad. Vid malmberäk
ningen har framkommit att den uppslutna mineraliseringen 
innehåller 36 000 ton flusspat i halter upp till ca 15 %. 
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91.� Storulfurn, söder om sJon. Flusspat och zinkbländeminerali
serad konglomerat/bottenbreccia tillhörande Gärdsjöforma
tion. 

Utanför fjäll berggrunden har ett par områden/lokaler med 
intressanta uppslag på flusspat noterats i urberget i den 
sydvästra delen av länet. 

92. Gillhov,� efter vägen mot Bingsta. 1,5 m bred gång i granit, 
rikligt impregnerad med violett flusspat. Flera rikt fluss
patmineraliserade block har noterats i närheten. Uppgift om 
halter och kvalite saknas. 

93.� Vitvattsälven, öster om väg 81. Grovkristallin flusspat på 
sprickor i Rätangranit. Uppslaget är ej närmare beskrivet. 

4.3.4 Prospekteringspotential för flusspat 

Mycket av den flusspat som idag säljs på världsmarknaden kommer 
från gruvor upptagna på mineraliseringar av brecciatyp eller 
breccia-pipetyp. Halterna flusspat kan vara så låga som 15 % 
förutsatt att kvaliten är hög. Normalt bör halterna ligga 
omkring 20-25 % för att vara klart intressanta. Skillnaden i 
pris mellan högkvalitativ och lågkvalitativ flusspat är stor 
(600 - 1300 kr/ton jan. -86). 

Uranet tillsammans med flusspaten i Stenfjällområdet gör områ
den och uppslagen mindre intressanta. Uran i komersiella mäng
der i en mineralisering av vilken typ det än är, är idag en 
belastning. De rapporterade halterna flusspat är dock mycket 
höga från området och kan uranfria större partier påträffas, 
bör de vara intressanta. 

I Stakafjället - Stora Ringsjön - Järpåskullarna är de rappor
terade uranhalterna väsentligt lägre eller uran saknas helt. 
Eventuella större breccior eller breccia-pipesystem i området 
kan föra ekonomiskt intressanta kvantiteter flusspat. Likaså 
har den ur flusspatsynpunkt intressanta Gärdsjöformationen en 
stor utbredning i området. 
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Målområden för flusspatprospektering framgår av bilaga 3.� 

Geokemisk vatten och tungmineralprovtagning kan vara ett lämp
ligt komplement till traditionell geologisk prospekteringstek
nik vid flusspatprospektering. 

4.4 Kalksten och dolomit 

Kalksten och dolomit benämns båda karbonatstenar. så även mag
nesit (MgC0 ) vilket behandlats i ett tidigare kapitel. Ren3
kalksten innehåller enbart kalcit (CaC0 ) . Dolomit känneteck

3
nas av sin magnesiumhalt och har den generella kemiska formeln 
(Ca,Mg)C0 • Övergången mellan kalksten och dolomit är flytan

3
de. 

4.4.1 Användningsområden 

Karbonatstenar av olika kvaliteer är troligen den viktigaste 
industrimineralråvaran i Sverige med stor betydelse inom skif
tande verksamheter, järn- och stålindustrin, cellulosa, och 
cementvaruindustrin. En ökad användning har skett inom jordbruk 
och framförallt miljövård för att motverka den ökade försur
ningen i landet. 

Pappersindustrins allt större behov av filler och bestryknings
material kommer delvis att täckas av högkvalitativa (mycket 
rena) karbonatstenar (hög vithet, jämn kornstorlek). 

4.4.2 Förekomster av kalksten och dolomit i länet 

Ordovicisk och silurisk ofta märglig (lerhaltig/skifferförande) 
kalksten finns över stora delar av länet i den kambro-siluriska 
fjällberggrunden. I allmänhet är kalkstenarna och dolomiterna 
tämligen orena med inblandning av lerskiffer, kvarts eller 
fältspat. Dessa orena karbonatstenar har i princip endast en 
lokal användning. Dock finns några lokaler och områden med 
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renare karbonatstenar eller möjlighet att finna sådana som kan 
vara av kommersiellt intresse. De är markerade -på kartan, bila
ga 4, i likhet med de i texten angivna lokalerna. 

4.4.3 Kända lokaler med karbonatsten 

95. Brunfloområdet;� Inom detta område är den ordoviciska kalk
stenen i huvudsak avsatt på platsen (in situ). Det innebär 
att en, i förhållande till övriga områden med ordovicisk 
kalksten, liten inblandning av skiffer och andra förelig
ger. Halten caCG3 uppges vara omkring 70 %. MgC0 3
halten överstiger sällan 2 %. Denna faciestyp övergår mot 
norr och söder i mer lerskifferbandade detritiska kalkste
nar. Det kända och sannolika utbredningsområdet av Brunnf
lokalken framgår av bilaga 4. Det är för övrigt samma områ
de som är av intresse för kalkstensbrytning för byggnadsin
dustrin. 

96. Åre-Kall;� I området finns flera mäktiga förekomster av vad 
som beskrivs som kvarts{sand)förande dolomitiska kalkste
nar. Meterbreda rena dolomiter har även noterats. Karstfe
nomen och mer än 100 m djupa grottor i karbonatstenarna 
Äre-Kall-området indikerar att större, eventuellt renare 
partier med dolomitisk karbonatsten kan föreligga. 

97.� Storsjö Kapell-Äviken; Vid geologiska detaljarbeten 
Storsjö-Kapell-Ävikenområdet i samband med uran och koppar
prospekteringsarbeten under 1974-79, påträffades i häll och 
vid diamantborrning en ca 50 m mäktig dolomitisk karbonats
ten. Den bedöms ha en längd om mer än 500 ro och en bredd i 
ytan om ca 300 m. Den stupar således flackt. Karbonatstenen 
är inhomogen och förorenad med inlagringar av kvarts, amfi
bol och glimmer. Sektioner om 10 - 20 meters mäktighet med 
vad som beskrivs som relativt ren dolomit uppges finnas. 
Uppslaget är inte beaktat ur industrimineralsynpunkt. 

i 
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98.� Storsjö Kapell, Tandåtjärnarna; Mineraljaktsuppslag om ca 
3

15 st < 3 m stora block av ren dolomit. på grundval 
av mineralogiska undersökningar bedömdes uppslaget som 
mycket intressant. Dessa block kommer sannolikt från samma 
stratigrafiska nivå som dolomiten vid Äviken. 

99.� Lövån; Område med förekomst av dolomitiska karbonatstenar 
av sannolikt samma typ som vid Storsjö Kapell. 

100. Gundsjön, dito 

101. Funäsdalen - Ljusnedal, dito 

102. Ulvberget;� Dolomit av samma typ som vid Storsjö Kapell. 
Analyser visar på ett överskott av Mg i normen; Bergarten 
utgörs således aven blandning av magnesit och dolomit. 

4.4.4 Prospekteringspotential för karbonatsten/dolomit 

Flera områden i länet är intressanta ur prospekteringssynpunkt 
för� karbonatsten, främst dolomit. 

Det mest intressanta karbonatuppslaget är, med den information 
som är tillgänglig, utan tvekan det vid Storsjö Kapell. En 
kontroll av kvaliten på dolomiten i några av borrkärnorna 
från området bör utföras. Dessutom finns fler bra block och 
lokaler med dolomit i området. Övriga lokaler/områden Lövån, 
Funäsdalen, Gundsjön och Ulvberget bör besökas för en bedömning 
och provtagning för kvalitetsanalys. 

Några av de många och mäktiga vanligtvis kvartsförande dolomi
terna i Kall - Äreområdet bör också undersökas närmare avseende 
möjligheten att hitta mäktigare partier med ren karbonatsten 
(dolomit). 

Det bör dock framhållas att ur ekonomisk synpunkt är endast 
mycket rena och stora dolomitförekomster av intresse. Karbonat
halten bör överstiga 94 % och halten föroreningar, 5;02' bör 
helst ej överstiga 2 ~. För att vara intressant ur exploate
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ringssynpunkt bör förekomsten vara mycket stor (5-15 milj. 

ton). 

4.5 Glimmer 

Glimmer är ett samlingsnamn för en grupp mineral med liknande 
kemiska och fysikaliska egenskaper. Tre varianter är vanliga 
som råvara; muskovit, flogopit och biotit, där muskovit är den 
särklass viktigaste. 

Glimmer är ett mycket vanligt mineral i berggrunden varför 
tillgångarna är enorma och endast rika fyndigheter bearbetas. 

Graniter och pegmatiter är de vanligaste moderbergarterna, spe
ciellt för högkvalitativ glimmer. Sedimentära metamorfa berg
arter kan även hålla höga halter, t ex fjällberggrundens glim
merskiffrar. 

Dessutom bildas glimmer i samband med vissa malmbildande pro
cesser, sålunda finns mycket muskovitglimmer vid tennminera
liseringen vid Räggen i den östra delen av länet. 

4.5.1 Användningsområden för glimmer 

Glimmer splittras lätt till tunna elastiska blad med goda värme 
och elektriskt isolerade egenskaper. 

Bladglimmer kallas den högkvalitativa produkt som används inom 
elektrisk och elektronisk industri. Malen glimmer används 
främst som filler i t ex gummi, plaster och färger. Om produk
ten har en hög vithet efter malning och mikronisering är den 
ofta ett mycket attraktivt alternativ till andra vita filler
mineral . 

Tendensen är att högkvalitativ bladglimmer mer och mer ersätts 
av alternativa material (plaster m.m.) medan malen glimmer får 
en ökad användning. Glimmer är även en potentiell råvarubas för 
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kalium och aluminium. Biotit har genom odlingsförsök visat sig 
lämpad som kaliumgödselmedel. 

Priset på glimmer är för olika fillerändamål (malen eller fin
kornig) beroende på vithet, kvalitet och förädlingsgrad. Inom 
denna grupp varierar priset från ca 1000 kr/ton till över 4000 
kr/ton (jan-86). Några prisuppgifter på bladglimmer står inte 
att få. 

4.5.2 Glimmerförekomster i länet 

I norra Jämtland har storbladig muskovitglimmer brutits på någ
ra lokaler under 2:a världskriget. Dessa glimmerförekomster 
uppträder i kvartsgångar eller i pegmatiter i Sevegruppens ber
garter. Dessutom finns mycket glimmerrika glimmerskiffrar i 
fjäll berggrunden på flera lokaler i länet. Områdena med glimmer 
och de i texten omnämnda lokalerna finns markerade på kartan. 
bilaga 5. 

105. Tången;� Gammalt glimmerbrott som bröts under 1945. Totalt 
bröts 29 ton storbladig glimmer. I samband med glimmer
brytningen har även ren gångkvarts tillvaratagits i brot
tet. 

106. Väktarklumpen; Flera mindre� brott upptagna på storbladig 
glimmer i pegmatitskarn och klumpar i glimmerskiffer. 
Totalt bröts här 328 ton muskovitglimmer under 2:a världs
kriget. 

107. Avardo; Tre förekomster� av storbladig glimmer i pegmatit 
varav två på Avardos norra sluttning. 21 ton glimmer har 
brutits. 

108. Glimmerförekomsterna Avardo,� Tången och Väktarklumpen lig
ger alla i Sevegruppens bergarter öster om Stora Blåsjön 
Ankarvattnet. Detta område är kraftigt migmatitiserat och 
genomsatt med kvartsgångar och pegmatiter, många med ett 
betydande glimmerinnehåll . Det ur glimmer- och kvartssyn
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punkt prospekteringsintressanta området är markerat på 
bilaga 5. 

109. Glimmerskiffrar/granatglimrnerskiffrar� i Tjopasigruppens 
bergarter i den undre delen av Köligruppernas bergarter, 
dvs i samma formation som ultramafiterna med täljsten/mag
nesit och olivin i stråket från Kvarnbergsvattnet till 
Njunajaure. 

110. Saxvallsklumpen;� I ett 20-30 m brett stråk öster om gabb
ron på Saxvallsklumpens topp uppträder en grov, något gra
natförande glimmerskiffer efter en flera km lång sträcka. 
Muskovitglimmern har här noterats som mycket vit och grov
kornig. 

111.� Räggen; I tennmineraliseringen ca 1 km norr om sJon Räggen 
uppträder rikligt med muskovit i den greissen-pegmatitber
gart som hyser mineraliseringen. Vid en eventuell framtida 
brytning av förekomsten kan muskovit utgöra en kommer
siellt intressant biprodukt. 

4.5.3 Prospekteringspotential för glimmer 

Som tidigare nämnts finns en tendens till ökad användning av 
malen och/eller mikroniserad glimmer som fillermineral i olika 
sammanhang. Det är främst glimmermineralets unika egenskaper 
som gör det speciellt attraktivt. Mot den bakgrunden bör de 
uppslag och områden som är intressanta ur glimmersynpunkt när
mare utvärderas. Främst då en inventering av området öster om 
Stora Blåsjön (lokal 108) och vid Saxvallsklumpen (110) i den 
östra delen av Äre kommun. 

4.6 Granat 

Granater är en grupp silikatmineral med varierande innehåll av 
järn, kalcium, magnecium och aluminium. Av kommersiellt intres
se är endast granatvarianten almandin, som är ett rödbrunt 
mineral med god h~rdhet och hög motståndskraft mot yttre påver
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kan. Det används huvudsakligen som slipmedel och i mineral�
filter av olika typer.� 

För närvarande är granat ingen bristvara och några större kvan�
titeter importeras ej heller till landet. Priset på granat av� 
hög kvalitet ligger för närvarande kring 1000-1400 kr per� 
ton.� 

Granater är vanliga i olika typer av omvandlade sedimentära� 
bergarter. I fjäll berggrunden finns flera mycket granatrika led� 
varav några av de mer intressanta lokalerna och områdena tas� 
upp nedan.� 

4.6.1 Granatförekomster 

I västra och norra Jämtland uppträder granat rikligt i två 
berga~tsgrupper; 

- i granatskiffrar i bergarter i undre Köli dvs i samma forma
tion som bl.a. ultramafiterna med talk/täljsten, magnesit 
mm. 

- i de s k ekologiterna 

- Köligruppens bergarter i området väster om Kallsjön. 

Områdena och lokalerna är markerade på kartan, bilaga 5. 

109. Tjopasigruppens granatglimmerskiffrar� (samma lokal som för 
glimmer). Lokalt rikt granatförande glimmerskiffrar på
träffas ofta i Tjopasigruppens bergarter. Vanligtvis är 
granaterna i dessa rika på inneslutningar och är därigenom 
kommersiellt ointressanta. Trots detta finns anledning att 
titta närmare på några av de mest granatrika lokalerna i 
stråket för en förnyad mineralogisk teknisk undersökning. 
Provtagningen bör i så fall utföras i samband med andra 
arbeten i regionen. Lämpliga provtagningslokaler är norra 
och södra stranden av Stora Blåsjön, där stråket med grup
pens bergarter korsar sjön. 
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[12.� Rödfjället - Mellanskogsfjället; I en del av ekologiterna 
(E på den geologiska länskartan) i området har stora mäng
der grov granat noterats. Några av lokalerna i området bör 
provtas för en mineralogisk teknisk undersökning av grana
terna. 

113. Saxvallsklumpen;� Efter den västra kontakten till gabbron 
finns en bred zon med ett högt innehåll av cm stora idio
morfa granater i en biotit-muskovitglimmerskiffer. 

4.6.2 Prospekteringspotential för granat 

Sannolikheten att hitta bergarter som är ekonomiskt intressanta 
enbart på grund av sitt granatinnehåll bedöms som liten. Dock 
bör några av de mest granatrika lokalerna provtas för en mine
ralogisk-teknisk kontroll. 

4.7 Grafit 

Grafit är det ena av två mineral i naturen som består av enbart 
kol, det andra är diamant. Det är ett relativt vanligt mineral 
och förekommer vanligast i skiffrar och gnejser. 

Hög elektrisk ledningsförmåga, hög motståndskraft mot tempe
raturväxlingar och olika syror har gjort grafit till ett mycket 
attraktivt industrimineral . Andra egenskaper är mjukhet och låg 
friktionskoefficient. 

4.7.1 Användningsområden för grafit 

Grafit har en mycket heterogen användning men förbrukningen i 

Sverige är huvudsakligen koncentrerad till järn- och stålverk 
samt verkstadsindustrin. Det är även en viktig beståndsdel i 
eldfasta produkter och i smörjmedel vid metalltillverkning. 
Kolborstar, torrbatterier och Nife-accumulatorer innehåller 
också rafit. 



52� 

Kvalitetskraven på grafit inom industrin är mycket varierande 

och detta återspeglas i prisbilden. I november 1984 såldes gra
fit på den internationella marknaden för mellan 1500 och 10000 
kr/ton. Ju mer storbladig grafiten är destu högre pris betingar 
den. 

4.7.2 Grafitförekomster i länet 

Grafitförande bergarter uppträder i Köligruppens skiffrar inom 
flera större områden i Jämtland. Dels i högfjällen i den nord
västra delen av länet dels i ett större område väster om Äre. 
Det höga kol innehållet i alunskiffrarna har lokalt givit upphov 
till grafit i tektoniserade partier av dessa, (se bilaga 5). 

-r urbergets suprakrustala gnejser i den sydöstra delen av länet 
har grovfjällig grafit noterats i låga halter på enstaka loka
ler. 

I allmänhet är grafiten i fjäll bergarterna kryptokristallin 
eller mycket finfjällig. Trots ett lokalt mycket högt kol
innehåll är dessa grafitskiffrar av denna orsak inte kommer
siellt intressanta. I den geologiska miljö där grovfjällig gra
fit skulle kunna uppträda, i urbergets suprakrustalgnejser, har 
inga uppslag av intresse noterats. 

Utbredningen av de grafitförande skiffrarna i fjäll berggrunden 
är markerad på kartan, bilaga 5. Lokaler för kontroll av korn
storlek och halter är: 

114. Frostviken och� västra delen av Kvarnbergsvattnet; Här har 
mycket rikt grafitförande skiffrar noterats på ett flertal 
lokaler. 

Sammanfattningsvis bedöms möjligheten att hitta kommersiellt 
intressant grafit i länet som obetydlig. 
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4.8 Sällsynta jordartsmineral 

Sällsynta jordarter kallas elementen med atomnummer från 57 
lantan till 71 lantanider. Förutom dessa hör även yttrium, 
torium och skandium till denna grupp. Sällsynta jordarter är 
ett felaktigt namn eftersom elementen är relativt vanliga och 
inte� är jordarter utan metaller. Alla dessa element bildar ett 
otal� mineral men endast tre är föremål för utvinning, nämligen 
bastnäsit, monazit och xenotim. 

Användningsområden 

Största förbrukningen sker i form av s k mischmetall vilken är 
en blandning av olika element. Den används bl a för vissa spe
cialcialstålsorter med högteknologisk användning. 

Glasindustrin använder också sällsynta jordarter för olika sor
ters specialglas. Färgtelevision t.ex skulle vara omöjlig utan 
sällsynta jordartsmetaller. 

Förekomster i länet 

115. Näverån,� ca 20 m väster om Stugun (se kartan, bilaga 5). 
Mineraljaktsfynd. Ett mineraljaktsuppslag om en stor mängd 
block aven kataklastiskt omvandlad uranmineraliserad gra
nit. Den innehåller förutom uran även höga halter yttrium 
(max 1,2 % y) och uptill 0,3 % lantanider. Trots omfattan
de prospekteringsarbeten på objektet har någon mineralise
ring i fast berg som motsvarar blocken ej påträffats. 

4.9 Övriga industrimineral och uppslag i länet 

Rutil har noterats på flera lokaler i länet (se bilaga 5); 

- Tången. Vid brytning av glimmer och kvarts under 2:a världs
kriget noterades klumpformade knytnävsstora kristallaggregat 
av ruti 1 • 
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116. Äre;� Vid landsvägen ett par km öster Äre järnvägsstation 
har mindre mängder rutil och titanit noterats i pegmatiter 
i området. 

117.� Tungsand vid Härjåsön; Rutil och zirkon har noterats i 
intressanta halter (0,6 % Zr och 4 % TiO) i en tungsands
förekomst som är > 1 mmäktig. Vid uppföljande undersök
ningar konstaterades att halterna zirkon och rutil var för 
låga för att vara kommersiellt intressanta. 

Beryll har noterats vid följande lokaler (se bilaga 5) 

118. Sund, Holing.� 20 x 10 cm stora blekgröna beryllkristaller 
noterades vid brytning av kvarts vid lokalen (kvartslokal 
61). 

119. Abborselets� kvartsbrott. Små mängder beryll observerades 
vid brytningen av kvarts (kvartslokal 66). 












