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Abstract 
Mineralization, alteration and protolith of drill cores from the Renström area, 
Skellefte district 
Gustav Dahl 

Mining of economically important resources is a process happening all over the world 
and have been increasing in effectiveness during the last century. Increased mining 
of the resources means that the easily accessed bodies of these minerals is 
exhausted. Prospecting methods to find new bodies in the ground is then needed. 
One of these methods is core logging.  

The goal of the project was to locate potential valuable mineralization. Two 
different cores were logged and evaluated with a hand held XRF during the project. 
The effectiveness of core logging as an exploration method was evaluated. 

Ore body containing large amounts of Zn as well as Pb, Cu and Fe were identified 
in both drill cores. pXRF and logging gave the same size and grades of the ore body. 
Protoliths and its composition were identified. 

Exploration methods like core logging is useful when summary information of the 
drill core is necessary and the information needs to be given fast. The method is 
therefore effective in the field at the drill stations to give continuously information 
about the drill cores being drilled. The method is most effective when combined with 
other methods like geochemical or geophysical methods. 
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Sammanfattning 
Mineralisering, omvandling och ursprungliga bergarter av borrkärnor från 
Renströmområdet, Skelleftefältet 
Gustav Dahl 

Brytning av ekonomiskt värdefulla resurser sker över hela världen och effektiviseras 
kontinuerligt. Ökad brytning av mineral innebär att lättåtkomliga malmkroppar 
förbrukas. När de lättåtkomliga kropparna av dessa mineraler använts upp krävs det 
prospekteringsmetoder för att leta djupare in i jordskorpan. En sådan metod är 
borrkärnekartering.  

Syftet var att detaljerat beskriva borrkärnans petrofysiska egenskaper samt 
lokalisera potentiell ekonomiskt område med hjälp av borrkärnekartering. Två 
borrkärnor karterades och undersöktes med hjälp av en handhållen XRF. 
Borrkärnekarterings potential som prospekteringsmetod utvärderades. 

Malmkropp innehållandes stor del Zn samt Pb, Cu och Fe identifierades i båda 
borrkärnorna. pXRF och kartering lokaliserade malmkropp i liknande omfång och 
gradering. Ursprungsbergarter och dess sammansättning identifierades. 

Prospekteringsmetoder som borrkärnekartering fungerar mycket bra i de fall 
övergripande information om borrkärnan behövs omgående. Borrkärnekartering är 
således en effektiv metod som kan användes vid borrplatsen för att kontinuerligt ge 
information om borrkärnan och således avgöra om borrning ska fortsätta eller 
avslutas. Prospekteringsmetoden fungerar bäst i kombination med andra metoder, 
geokemiska eller geofysiska. 

Nyckelord: Borrkärna, Borrkärnekartering, malm, VMS, pXRF 
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1. Inledning 
Dagens samhälle är beroende av metaller och mineral. Brytningen i världen ökar i 
stadig takt och samtidigt försvinner lättåtkomliga malmförekomster. Ökad kunskap 
kring prospekteringsmetoder och jordens inre är ett måste för att lokalisera malmer i 
tidigare outforskade områden. 

Borrkärnekartering är en prospekteringsmetod som används inom olika industrier 
som till exempel olje- och mineralindustri (Blackbourn & Graham, 2012; Marjoribanks, 
2010). Två borrkärnor, BH-2597 och BH-2449, från Renströmområdet i Skelleftefältet 
karterades under projektet.  

1.2 Syfte 
Syftet med arbetet var att göra en detaljerad beskrivning av de två borrkärnorna från 
Renströmområdet. Detaljerad beskrivning inkluderade bergarternas ursprung, dess 
omvandling samt potentiella ekonomiskt önskvärda områden i berggrunden. 
Undersökningen utfördes med hjälp av borrkärnekartering och handhållen XRF, 
pXRF. Borrkärnekartering och pXRF utvärderades som prospekteringsmetoder. 

2. Bakgrund 

2.1 Borrkärnekartering 
Borrkärnekartering är en metod vid prospektering i industrier ute efter olja, 
ekonomiskt värdefulla mineral eller information om berggrunden. Olika tekniker vid 
kartering används inom olika industrier men principen är den samma, 
borrkärnekarteringen görs för att inte missa potentiellt ekonomiskt eftertraktade 
områden under marken (Blackbourn & Graham, 2012; Marjoribanks, 2010). En 
detaljerad borrkärnekartering är speciellt viktig vid prospektering i nya områden där 
det kan vara svårt att veta vad man letar efter (Marjoribanks, 2010).  

Borrkärnekartering kan göras ute i fält eller i labb och skiljer sig beroende på var 
och varför den görs (Blackbourn & Graham, 2012; Marjoribanks, 2010; Peters, 1978). 
Oavsett karteringsmiljö bör borrkärnan alltid karteras i tillräcklig belysning och 
metodiskt genomsökas så att ingen väsentlig information går till spillo (Blackbourn & 
Graham, 2012; Marjoribanks, 2010). 

Borrkärnekartering i fält sker ofta vid borrplatsen för att ge snabb information om 
borrkärnans egenskaper. Karteringen är således sällan detaljerad utan avser bara att 
lokalisera möjliga ekonomiska resurser (Peters, 1978). Karteringen i fält har stor 
ekonomisk påverkan och är avgörande för borrningsarbetet. Resultatet som tas fram 
avgör om borrningen ska fortsätta, avslutas eller omlokaliseras (Marjoribanks, 2010; 
Peters, 1978).  

Borrkärnekartering i laborationsmiljö är mer detaljerad och avser att besvara på så 
många frågor som möjligt kring borrkärnans petrofysiska egenskaper. Detaljerad 
kartering i laboration kan också göras för att försäkra sig om att den övergripliga 
karteringen i fält inte missade potentiella malmkroppar (Marjoribanks, 2010).  
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"There are undoubtedly many ore bodies stacked away in core farms still waiting 
to be discovered" (Marjoribanks, 2010, s. 104). 

 
Informationen som kan fås fram ur en detaljerad kartering är i stort sett oändlig 

men vanliga egenskaper de flesta olika arbetsområden letar efter är färg, 
uppbyggnad, textur, omvandling, mineral och bergart (Peters, 1978). Detaljerad 
borrkärnekartering utförs ofta från toppen av borrkärnan till botten och avser att 
beskriva borrkärnans tidigare nämnda egenskaper. Vid kartering av en borrkärna är 
det viktigt att skilja på beskrivning och tolkning, tolkning bör inte göras vid karteringen 
utan sparas till senare potentiell rapportskrivning (Blackbourn & Graham, 2012). 

2.2 Kärnlogg 
Egenskaperna identifierade under borrkärnekartering är överflödig såvida den inte 
kan redovisas på ett sätt som gör det möjligt att få ut nödvändig information även för 
de som inte varit med och karterat borrkärnan. Karteringen av en borrkärna redovisas 
oftast med hjälp av en logg. Precis som med karteringen finns det inget rätt eller fel 
sätt att redovisa information. De flesta företag använder sig av förbestämda mallar 
vid redovisning av logg och dessa bör således följas. Målet med en logg är att 
summera borrkärnans alla egenskaper på ett sätt som är enkelt för så många som 
möjligt att läsa (Blackbourn & Graham, 2012; Marjoribanks, 2010). 

Enligt Marjoribanks (2010) finns det tre grundmetoder vid loggredovisning av en 
borrkärna: analytisk logg, prosa logg och grafisk logg. Utöver dessa tre grundmetoder 
finns det ett flertal andra som är en kombination av flera, eller alla, av dessa 
grundmetoder.  

Analytisk logg är en användbar metod i de fall information om borrkärnans 
egenskaper snabbt ska tolkas. Principen kring en analytisk logg är att två olika 
personer ska kunna kartera borrkärnan utan större skillnad i redovisning. Problemet 
löses genom att dela in loggen i förbestämda djupintervall och parametrar kring 
borrkärnan. Egenskaperna fylls på ett enkelt sätt i med tecken eller siffror under tiden 
borrkärnan karteras (Marjoribanks, 2010). Metoden möjliggör för att snabbt få fram 
resultat på bekostnad av att informationen möjlig att redovisa blir begränsad 
(Blackbourn & Graham, 2012; Marjoribanks, 2010). 

Prosalogg innebär att informationen framtagen under karteringsarbetet beskrivs i 
text, en prosa. Borrkärnan delas in i djupintervall beroende på dess olika egenskaper 
och till varje intervall finns det en detaljerad beskrivning av egenskaperna. 
Information som är svår att beskriva på andra sätt kan enkelt beskrivas vilket medför 
att metoden, till skillnad från analytisk logg, har lite informationsförlust. Metoden kan 
vara svårtolkad då beskrivningar med ord kan variera mellan personer och 
informationen kan vara svår att tolka. Metoden bör användas tillsammans med andra 
metoder för att vara effektiv (Marjoribanks, 2010). 

Grafisk logg är som namnet antyder ett sätt att grafiskt rekonstruera informationen 
som tagits fram vid borrkärnekartering. Grafisk logg innehåller ofta ett flertal kolumner 
som alla beskriver en egenskap för borrkärnan. Egenskaperna som kolumnerna 
beskriver varierar beroende på vem det är som loggar borrkärnan och varför 
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borrkärnan loggas. Mängden information som kan tas med i en grafisk logg, precis 
som med en prosalogg, är obegränsad. Metoden är effektiv för att samla ihop mycket 
information och redovisa den på ett sätt som är enkel att förstå. Relationen mellan de 
olika egenskaperna hos borrkärnan, kolumnerna, är lätta att följa och information om 
samband i borrkärnan kan tolkas. Detaljerade grafiska loggar är tidskrävande att 
tillverka och bör inte göras när information behövs omgående om borrkärnan 
(Marjoribanks, 2010).  

2.3 Omvandling 
Omvandling är en komplex process som innebär att en bergarts egenskaper 
förändras på grund av en förändrad miljö. Miljöförändringen kan bero på ett antal 
faktorer så som temperatur samt tryckförändring från ovanliggande sediment, 
hydrotermal vätska eller gas och kontakt med till exempel magma (Gifkins, Herrmann 
& Large, 2005). Hydrotermal omvandling är en vanlig omvandling kring malmkroppar 
(Thompson, Thompson & Dunne, 1996; Gifkins, Herrmann & Large, 2005) och är det 
som antas ha bildat malmerna i Skelleftedistriktet (Allen, Weihed & Svensson, 1996). 
Hydrotermal omvandling är således den typen av omvandling som kommer att tas 
upp i projektet. 

Hydrotermal omvandling innebär att bergarterna kommer i kontakt med en het 
vätska eller gas, oftast 100–500°C, och reagerar med denna (Barker, 2018; 
Thompson, Thompson & Dunne, 1996; Gifkins, Herrmann & Large, 2005). 
Hydrotermal omvandling är oftast metasomatisk vilket innebär att den förändrar 
mineral, texturer och sammansättning i bergarten (Gifkins, Herrmann & Large, 2005). 
Vid rätt temperatur och pH i vätskan kan den ta upp sulfidmetaller och hålla de 
upplösta i vätskan. Barker (2018) presenterar en kemisk reaktion mellan en sur 
vätska och sulfidmetall:  

 
(𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)𝑆𝑆 + 𝐻𝐻+(𝑀𝑀𝑎𝑎) = (𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀)2+(𝑀𝑀𝑎𝑎) + 𝐻𝐻𝑆𝑆−(𝑀𝑀𝑎𝑎)        (1) 

 
Till höger är metallen uppbunden i vätska och avsätts om reaktionen går mot vänster. 
Havsvatten som innehåller mycket salt har lättare att lösa upp och hålla metaller i 
vätskan då Cl från saltet reagerar med metallen och bildar kloridkomplex (Barker, 
2018). Havsvatten som färdas genom jordskorpan kan således lösa upp 
sulfidmetaller, transportera iväg och avsätta de på andra ställen. De flesta vulkaniskt 
massiva sulfidmalmer (VMS) anses ha bildats i marina miljöer i kontakt med 
vulkanism (Gifkins, Herrmann & Large, 2005; Allen & Weihed, 2002). Avsättning av 
metaller kan ske när temperaturen på vätskan minskar (Barker, 2018).  

Omvandling sker inte bara vid malmen utan även runt omkring malmen. Vanliga 
omvandlingsmineraler omkring VMS är enligt Thompson, Thompson och Dunne 
(1996) karbonater, kvarts, muskovit, epidot, kordierite, kloritoid och klorit. Omvandling 
till dessa mineral sker oftast i zoner omkring malmkroppen vilka kan beskriva 
vätskans sammansättning och egenskaper (Barker, 2018; Thompson, Thompson & 
Dunne, 1996; Gifkins, Herrmann & Large, 2005). Även om dessa zoner varierar 
väldigt mycket mellan olika områden (Gifkins, Herrmann & Large, 2005) så fungerar 
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de som bra prospekteringsmetoder och kan visa vägen till närliggande malmkroppar 
(Barker, 2018; Thompson, Thompson & Dunne, 1996; Gifkins, Herrmann & Large, 
2005). Hydrotermala vätskor kan även ta sig fram genom förkastningszoner och 
sprickor i berggrunden vilket gör omvandling kring dessa vanligt (Gifkins, Herrmann & 
Large, 2005). 

Omvandling av bergarter är ofta genomträngande vilket gör det svårt att identifiera 
tidigare bergarter och strukturer (Gifkins, Herrmann & Large, 2005). Vanliga 
identfieringsmineraler försvinner under omvandling, de är rörliga, och kan inte 
användas för att bestämma relik bergart. Mineraler som inte omvandlas men kan 
användas vid identifieringsarbetet krävs då. Zirconium (Zr) Titan (Ti) och Yttrium (Y) 
är alla orörliga ämnen och kan användas vid identifikationsarbetet för starkt 
omvandlade bergarter. Zirconium och Yttrium är även inkompatibla ämnen vilket 
betyder att de stannar kvar i smältfasen av en magma länge vilket innebär att de 
återfinns i störst grad i mogen felsisk magma. Titan är kompatibel vilket innebär att 
den kristalliseras tidigt och finns i högst andel i omogen mafisk magma. Genom att 
undersöka ratio mellan orörliga inkompatibla och kompatibla ämnen kan man således 
ta reda på den magmatiska sammansättningen av bergarten. Låg ratio av Ti/Zr 
innebär att bergarten har felsisk sammansättning och hög ratio av Ti/Zr innebär att 
bergarten har mafisk sammansättning (Gifkins, Herrmann & Large, 2005; Barrett & 
MacLean, 1993). 

Undersökning av två orörliga och inkompatibla ämnen kan avslöja magmaserien 
för bergarten (Gifkins, Herrmann & Large, 2005; Barrett & MacLean, 1993). Bergarter 
med en ratio av Yttrium och Zirconium på: 2 till 4,5 räknas som Tholeiitiska, 4,5 till 7 
räknas som transitionala och 7 till 25 räknas som kalk-alkalina (Gifkins, Herrmann & 
Large, 2005).  

2.4 X-Ray fluorescens 
Det finns begränsningar på mängden egenskaper och mineral en kartering av 
borrkärna kan identifiera med hög precision. Undersökningsmetoder som kan 
användas tillsammans med karteringen kan ge ett tydligare svar på mineral och 
omvandling (Thompson, Thompson & Dunne, 1996).  

Geokemiska undersökningsmetoder är ett bra komplement till karteringen för att få 
en djupare förståelse kring borrkärnan. Projektet använde sig av XRF för att 
undersöka provet ytterligare och komplettera den grafiska loggen och prosaloggen. 
XRF-apparaten som användes var en handhållen XRF, pXRF, TRACER 5i. 

Undersökningar med pXRF är ett icke destruktivt sätt att geokemiskt undersöka 
borrkärnans egenskaper på. Metoden använder sig av röntgenstrålar vilka har en kort 
våglängd som är ungefär lika långa som avståndet mellan atomer i material. Det här 
sambandet tillsammans med den höga energin gör att röntgenstrålen kan ta sig in i 
materialet och excitera elektroner i de innersta skalen (Haschke, 2014). Elektronen 
lämnar sitt skal då röntgenstrålens energi är högre än energin som binder elektronen 
till sitt skal. En elektron från ett yttre skal kan då hoppa in i den tomma platsen i det 
inre skalet. På grund av skillnad i energi mellan skalen avges energi som 
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elektromagnetisk strålning (Bruker, 2018). Genom att mäta strålningen kan man ta 
reda på vilka ämnen materialet i fråga innehåller (Bruker, 2018; Haschke, 2014). 

3. Områdesbeskrivning 

3.1 Skelleftefältet 
Skelleftefältet är beläget i norra delarna av Västerbottens län (Lindström et al., 2011) 
och har en area på 150x50 km (Wastenson & Fredén, 2009). Fältet är lokaliserat 
längs med Skellefteälven och är ett av Sveriges viktigaste gruvdistrikt. Distriktet 
innehöll förr i tiden världens största guldgruva (Allen, Weihed & Svensson, 1996). 
Området består av en komplex berggrund innehållandes en region av magmatiska 
bergarter, Skelleftegruppen, överlagrat av sedimentära bergarter, Vargforsgruppen 
(Allen, Weihed & Svensson, 1996; Lindström et al., 2011). 

Skelleftegruppens magmatiska bergarter har en mäktighet på minst tre kilometer 
och består till största del av vulkaniter, ofta ryolitisk sammansättning men även 
daciter, andesiter och basalter kan förekomma inom gruppen (Allen, Weihed & 
Svensson, 1996; Lindström et al., 2011). Vulkaniterna i Skelleftegruppen anses ha 
bildats i en subduktionszon i form av en marin öbåge under den Svekofenniska 
orogenensen för omkring 1,90–1,87 Ga (Allen, Weihed & Svensson, 1996; Delin, 
2000; Lindström et al., 2011). Överflödet av ryolitiska vulkaniter innebär troligtvis att 
öbågen befann sig på en kontinental eller väldigt mogen marin skorpa (Allen, Weihed 
& Svensson, 1996). I Skelleftegruppens vulkaniter förekommer också en del 
instickande sedimentära bergarter i fraktioner från lersten och siltsten till sandsten 
och breccia-konglomerat (ibid.). 

Vargforsgruppen som överlagrar Skelleftegruppen anses vara ungefär 10 miljoner 
år yngre än Skelleftegruppen och har en minimal mäktighet på fyra kilometer (Allen, 
Weihed & Svensson, 1996). Gruppen är en sedimentär grupp innehållandes många 
olika formationer av sedimentära bergarter (Delin, 2000; Lindström et al., 2011) så 
som lersten, siltsten, sandsten, breccia och konglomerat (Allen, Weihed & Svensson, 
1996; Delin, 2000). Bergarterna i Vargforsgruppen har en så pass komplex relation 
med varandra att de ofta räknas in under samma formation, vilken fått namnet 
Vargforsgruppen (Allen, Weihed & Svensson, 1996). Vargforsgruppen innehåller 
även en del vulkaniter (Allen, Weihed & Svenssion,1996; Delin, 2000) som framförallt 
består av basalter och andesiter (Delin, 2000). 

De vanligaste bergarterna i Skelleftefältet är enligt Allen, Weihed och Svensson 
(1996) pimpstensbreccia, intrusiv samt lava, lersten samt sandsten och hyaloclasite 
breccia. Skelleftefältet har en låg till medel metamorfosgrad och innehåller grönskiffer 
till amfibolitfacies (Allen, Weihed & Svensson, 1996; Delin, 2000; Lindström et al., 
2011).  

3.2 Malmförekomster i Skelleftefältet 
Malmer i gruvdistriktet hittades genom att spåra tillbaka block av malmrika mineral 
som förts med av inlandsisen till sitt ursprung. Malmerna i Skelleftedistriktet är till 
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största del komplexa vulkaniska massiva sulfidmalmer, VMS, med en del guld i 
kvartsgångar (Allen & Weihed, 2002; Wastenson & Fredén, 2009). Gruvdistriktet 
innehåller över 85 malmkroppar (Allen, Weihed & Svensson, 1996) vilket är vanligt 
för distrikt dominerade av VMS-malmer vilka brukar innehålla ett stort antal mindre 
malmkroppar (Allen & Weihed, 2002). Skelleftefältets VMS-malmer är kopplade till en 
stratigrafisk enhet av felsiska vulkaniter, ryoliter, lokaliserade i toppen av 
Skelleftegruppen och är ofta i kontakt med de ovanliggande sedimentära bergarterna 
i Vargforsgruppen (Allen, Weihed & Svensson, 1996; Wastenson & Fredén, 2009). 
VMS-malmer kan även återfinnas i de lägre delarna av Vargforsgruppen (Allen, 
Weihed & Svensson, 1996). 

Bergarterna och malmkropparna anses ha avsatts under en tid av extrem 
extension i subduktionszonen (Allen & Weihed, 2002). Malmkroppar bildas oftast 
under ett kort tidsspann vilket kan tyda på att det är kopplade till speciella event vilka 
kan vara orsaken till den extrema extensionen (ibid.). Sulfidmalmerna hittas ofta i 
snabbt avsatta bergarter vilket innebär att de troligtvis har bildats av senare 
omvandling. Porösa bergarter så som pimpsten är en vanlig malminnehållande 
bergart i Skelleftefältet. Porositeten i pimpsten har troligtvis gjort det möjligt för en 
stor mängd kallt vatten att vara bundet i bergarten. När den hydrotermala vätskan 
med upplösta metaller kom i kontakt med den kalla vätskan bundet i pimpstenen 
avsattes metallerna i bergarten (Allen, Weihed & Svensson, 1996). De flesta 
malmerna i Skelleftegruppen anses ha bildats på det här viset med hjälp av 
hydrotermal omvandling (ibid.).  

Malmkropparna i Skelleftefältet är massiva till impregnerade malmkroppar och 
innehåller vanligtvis stora mängder svavelkis, zinkblände, kopparkis, blyglans och 
guld eller silver (Allen, Weihed & Svensson, 1996; Wastenson & Fredén, 2009) en 
del nickel kan också förekomma i magnetkis (Wastensson & Fredén, 2009). 
Svavelkis finns i stort överflöd i skelleftefältets malmer (ibid.).  

Allen, Weihed och Svensson (1996) beskriver fyra vanliga malmtyper i 
Skelleftefältet: (1) svavelkis med zinkblände samt andra mineral, (2) zinkblände med 
svavelkis och blyglans med mer eller mindre kopparkis, (3) arsenikkis med mer eller 
mindre svavelkis samt (4) kloritdominerad omvandling med svavelkis- eller 
kopparkisgångar.  

Omkring malmkropparna finns starkt omvandlade bergarter (Lindström et al., 
2011) vilket kan användas som vägvisning vid prospektering.  

3.3 Renströmområdet 
Renströmsområdet är ett starkt mineraliserat område i Skelleftefältet (Lindblom, 
2014) och innehåller några av områdets viktigaste malmer på grund av sitt guld- och 
silverinnehåll (Wastenson & Fredén, 2009). Sveriges djupaste gruva finns beläget i 
området med ett djup på 1240 meter (Skellefte kommun). Området består till stor del 
av ryolitiska vulkaniter precis som merparten av Skelleftefältet (Allen, Weihed & 
Svensson, 1996). Förutom tidigare nämnda bergarter som är vanliga inom större 
delen av Skelleftefältet innehåller Renströmområdet unika bergarter beskrivna av 
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Allen, Weihed och Svensson (1996) som pimpsten med sedimentär matrix och 
konglomerat bestående av ett flertal bergarter samt sandsten. 

Malmerna i Renströmområdet är, till skillnad från större delen av Skelleftefältet, 
inte begränsade till en stratigrafisk nivå i Skelleftegruppen utan återfinns i tre olika 
ryolitiska enheter i Skelleftegruppen (Allen, Weihed & Svensson, 1996). 
Malmkropparna är ofta belägna i ryolitiska sandstenar eller pimpstenar (Allen, 
Weihed & Svensson, 1996; Lindblom, 2014) och innehåller höga halter av 
zinkblände, kopparkis samt blyglans (Allen, Weihed & Svensson, 1996; Wastenson & 
Fredén, 2009). Malmerna har på grund av senare deformation ofta fragment av 
omkringliggande berggrund insprängt. Karbonat, klorit och talkomvandlingar är 
vanliga i anslutning till malmkropparna (Allen, Weihed & Svensson, 1996). 

4. Metod  
En generell metod för borrkärnekartering utarbetad av Blackbourn och Graham 
(2012) har använts som grundmall för karteringsarbetet. En del modifikationer har 
gjorts på metoden för att bättre passa projektets inriktning kring mineralprospektering 
samt få med all information nödvändig för Uppsala Universitets loggmall. 

Det finns inget rätt eller fel sätt att kartera en borrkärna på så länge informationen 
man är ute efter kommer med, huvudsaken är att det görs metodiskt (Blackbourn & 
Graham, 2012). Två borrkärnor från Renströmområdet i Skelleftedistriktet karterades, 
BH-2597 och BH-2449. Borrkärnorna egenskaper undersöktes genom samma 
metod. De egenskaper som undersöktes var baserade på utgiven mall från Uppsala 
Universitet och fokuserade på egenskaper som är eftertraktade att ta reda på vid 
malmprospektering. Dessa inkluderade malmmineral, gråberg, gradering och 
omvandling. Egenskaper utöver dessa noterades och togs med i prosalogg samt 
grafisk logg.  

4.1 Material 
Lupp (30X, 2 LED), stålspik, HCl (3%), vatten, pensel, trasa, magnet, munsell 
färgschema, pXRF. 

4.2 Borrkärnekartering 
Innan borrkärnekarteringen påbörjades utfördes en övergripande undersökning kring 
området där borrkärnorna borrats. Undersökningen utgjordes av en litteraturstudie för 
att få en bred bild om områdets karaktär, studien redovisas i områdesbeskrivningen. 

Under kartering arrangerades lådorna med borrkärnorna så att de låg i två rader, 
lägst djup i övre vänstra hörn och störst djup i lägre högra hörn. Djup på borrkärnan, 
markerade och mätta av borrföretaget, korrekturmättas för att se till att inget djup var 
felaktigt. Ett fel på omkring fem centimeter ansågs tillräckligt bra. Vid bortfall på över 
fem centimeter försökte borrkärnan passas ihop alternativt ansågs det vara bortfall av 
kärnan och det noterades i prosaloggen samt den grafiska loggen. Djupen 
korrekturmättes utifrån borrkärnornas översta angivna djup vilket är 11,50 meters 
djup i borrkärna BH-2597 och 86,00 meters djup i borrkärna BH-2449. Resterande 
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uppmätta djup var således baserade på dessa grundvärden och var endast korrekt 
om dessa var korrekta. Under kartering och loggskrivning, både prosa och grafisk, 
användes djup uppmätta av karteraren och inte borrföretaget. Namn på borrkärna, 
datum för karteringen och namn på personen som utförde karteringsarbetet 
noterades.  

Karteringsarbetet utfördes på en våt borrkärna och utgjordes av en övergripande 
genomgång samt en detaljerad kartering. Övergripande genomgång av borrkärnan 
gjordes för att lokalisera större strukturella och litografiska skillnader. Identifierade 
skillnader noterades och användes som en bred mall för det fortsatta detaljerade 
karteringsarbetet. De strukturella och grafiska skillnaderna kunde innebära förändring 
i sammansättning, kornstorlek eller färg. 

Detaljerat karteringsarbete utfördes metodiskt på borrkärnan från lägst till störst 
djup. Arbetet fokuserade på att ta reda på så många egenskaper som möjligt om 
borrkärnan för att sedan använda dessa egenskaper vid tolkningsarbetet.  

Strukturer på borrkärnan identifierades i den grad det gick. I projektet inkluderades 
alla större fysiska strukturer och förändringar i borrkärnan som strukturer. Potentiella 
ådror och gångar samt dess lutning noterades. Borrkärnans totala helhet 
undersöktes för att finna eventuella förkastningszoner. Den totala helheten 
bedömdes utifrån storleken på de ingående bitar i den del av borrkärnan som var 
uppsprucken.  

Stålspik användes för att ta reda på de ingående mineralernas hårdhet. Hårdhet 
undersöktes på alla delar av borrkärnan i den mån det gick vilket inkluderade såväl 
matrix som fragment, ådror och gångar. Färg bedömdes delvis utifrån Munsells 
färgschema och gjordes likt hårdhetstesterna på hela borrkärnan. 

Potentiell omvandling av borrkärnan noterades i den mån det gick. Till hjälp vid 
identifikation av omvandling användes Atlas of alteration (Thompson et.al., 1996) och 
Altered Volcanic Rocks (Gifkins et.al., 2005). HCl (3%) användes för att ta reda på 
möjligt karbonatinnehåll och karbonatomvandling av borrkärnan. 

Malmineraler avgränsades, utifrån förstudier kring området och dess 
malmkroppar, till fem stycken olika typer av malmmineral (tabell 1). Utifrån dessa 
egenskaper kunde sedan malmmineralerna bestämmas utifrån färg, glans och 
hårdhet. Magnet användes för att avgöra om det fanns magnetit närvarande. 
Malmineralets gradering mättes i procentuell andel malmmineral på en meter 
borrkärna. Graderingen avgjordes endast med hjälp av lupp. I fall med blyglans, där 
tyngden på borrkärnan, eller magnetit, där borrkärnans magnetiska karaktär, visade 
på dess närvaro kunde ingen gradering göras.  
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Tabell 1. Egenskaper för metallmineral närvarande i VMS, Renströmområdet. 

 Zinkblände Blyglans Svavelkis Kopparkis Magnetit Hematit 
Kristallstruktur Kubisk, 

tetraedrisk 
Kubisk, 
Oktaedrisk 

Kubisk Tetragonal Oktaedrisk, Tabular 

Tvillingkristaller Vanligt Kontakt 
tvillingar 

Korsformade Olika typer Vanligt Ja 

Specifik vikt 3,9-4,1 7,4-7,6 4,9-5,2 4,1-4,3 5,2 4,9-5,3 

Hårdhet 3,5-4 2,5 6-6,5 3,5-4 5,5-6,5 5-6 

Spaltning Perfekt Kubisk, 
Perfekt 

Kubisk och 
oktahedrisk, 
otydlig 

Dålig Ingen Ingen 

Brott Glasigt - Glasigt Ojämn, 
Glasigt 

Ojämn, 
Glasigt 

Ojämn, 
Musslig 

Färg Gul, Brun, 
Svart 

Blygrå Mässingsgul Mörkgul Svart Stålgrå 
Röd 

Genomskinlighet Transparant 
Opak 

Opak Opak Opak Opak Opak 

Streck Brun, 
Ljusgul,  
Vit 

Blygrå Grönsvart Grönsvart Svart Röd, 
Rödbrun 

Glans Kåda, 
metallisk 

Metallisk Metallisk Metallisk Metallisk, 
Glänsande, 
Matt 

Metallisk, 
Matt 

Egenskaper     Starkt 
magnetiskt 

 

 
 

4.3 Prosalogg och grafisk logg 
Borrkärnornas egenskaper antecknandes kontinuerligt och skrevs ner i en prosalogg, 
bilaga 1 alternativt bilaga 2. Borrkärnan delades upp i djupintervall utifrån skillnad i 
en, alternativt alla, av dess egenskaper. Djup då skillnaderna påbörjades samt 
avslutades noterades och karteringsarbetet fortsatte sedan metodiskt på samma vis 
genom de båda borrkärnorna. 

En grafisk logg skapades genom att kartera borrkärnan ytterligare en gång och 
korrelera värdena med prosalogg. Kolumn för malmmineral delades upp i de 
närvarande malmmineralerna. Närvaron av en malmineral markerades genom ett 
kryss i kolumnen under respektive malmmineral. Graderingen gjordes i stapelformat. 
En liten stapel innebar låg procenthalt och en stor stapel hög procenthalt. Gråberg 
samt omvandling skrevs ner i text. Kommentarer som ansågs viktiga skrevs ned i den 
grafiska loggen. 

4.4 Undersökning med pXRF 
Vid kartering valdes delar av borrkärnan ut för att undersökas med pXRF. Delarna 

som undersöktes kunde inte vara större än åtta centimeter, på grund av XRF apparat 
med tillhörande blylock. Storlekskravet begränsade proverna som kunde användas 
för pXRF. Ett prov per karterad skillnad i borrkärnorna togs i den mån det gick. Totalt 
togs 18 prover, nio från borrkärna BH-2597 och nio från borrkärna BH-2449. 
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Proverna tvättades rent med vatten. Djupet för proverna mättes utifrån närmaste 
uppmätta värde och noterades.  

pXRF apparaten som användes var en TRACER 5i och kalibreringen var 
GeoExploration. Varje prov undersöktes fem gånger i pXRF-apparten där en rotation 
på provet skedde innan varje undersökning. pXRF-apparaten gick igenom provet i tre 
faser, fas 1 på 30 kV, fas 2 på 50 kV och fas 3 på 15 kV. Varje fas undersökte olika 
mineral i bergarten och tog 60 sekunder. Totalt tog en undersökning per prov 180 
sekunder.  

Ett medelvärde av mineral uppmätta av pXRF utfördes för varje prov enligt 
ekvation (2).  

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀ä𝑟𝑟𝑀𝑀𝑀𝑀 =
(𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀 1 + 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀 2 + 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀 3 + 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀 4 + 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀 5)

𝐴𝐴𝐴𝐴𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 𝑝𝑝𝑟𝑟𝑝𝑝𝑀𝑀
        (2) 

 
Andel medelvärde av mineralinnehåll i borrkärnan plottades mot djupet för att 

korrelera att malmkroppens omfång blivit korrekt bedömd. Standardavvikelser för 
ämnen beräknades för att undersöka analysens precision. Flertalet av proverna gav 
höga standardavvikelser. Standardavvikelsen för specifika ämnen varierade stort 
mellan olika prov. Upp mot 100% för vissa ämnen kunde noteras. 

Medelvärdet av Zirconium, Titan och Yttrium användes för att bestämma den 
ursprungliga bergartens sammansättning och magmaserie. Medelvärdet av ration 
mellan Zr och Ti för de båda borrkärnorna plottades i en graf samt mot djupet för att 
ta reda på sammansättning. Medelvärdet av Zr och Y plottades i en graf för de båda 
borrkärnorna för att ta reda på vilken magmaserie de olika delarna i borrkärnan 
tillhörde. 

Då tillräckligt höga värden av zirconium saknades vid sex prover, tre per 
borrkärna, kunde identifieringsarbete ej göras på dessa prover. Sex stycken prover 
för varje borrkärna undersöktes således på sin sammansättning. 
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5. Resultat 
5.1 Resultat BH-2597 
5.1.1 Grafisk logg BH-2597 

 

Figur 1. Grafisk logg BH-2597. Djup 11,30 till 33,00 meter. Skala 1:100. 

11,50 till 21,70m uppgjord av en vulkanit med porfyrisk struktur. Matrix är mörkt och 
finkornigt, fragmenten är karbonatomvandlade. Delvis noteras områden dominerade 
av ådror, upp till en centimeter breda, av finkornigt grönfärgat mineral. Låg grad 
svavelkis noterades. 21,70 till 25,00m väldigt bandad struktur, grön till färgen. 
Karbonat och en del kvarts är närvarande i den bandade strukturen. 25,00 till 33,00m 
vulkanit med fragment som ligger ordnade utefter en bandad struktur. Finkornigt, 
mörkgrått, matrix. Fragment i olika färger. Svavelkis, karbonat och kvarts närvarande 
mineral. 
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Figur 2. Grafisk logg BH-2597. Djup 33,00 till 54,50 meter. Skala 1:100. 

33,00 till 37,10m vulkanit med fragment som ligger ordnade utefter en bandad 
struktur. Finkornigt, mörkgrått, matrix. Fragment i olika färger. Svavelkis, karbonat 
och kvarts närvarande mineral. 37,10 till 41,70m vulkanit med vågigt bandad struktur. 
Finkornig matrix i beige, mörkgrå och svart färg. Medelhårda mineral. Strukturen blir 
mer ordnat mot slutet av lagret. Karbonat, kvarts och svavelkis närvarande mineral. 
41,70 till 50,50m finkornigt, glasartat och hårt mineral. Grön till färgen med större 
fragment av transparanta, hårda, fragment. Kvarts dominerar i delen. Sista två meter 
har en betydligt högre grad svavelkis. 50,50 till 54,50m mjuk, mörk, vulkanit utan 
tydlig struktur. Hög grad svavelkis. Karbonat och kvarts närvarande. Zinkblände kan 
urskiljas i låg grad.  
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Figur 3. Grafisk logg BH-2597. Djup 54,50 till 76,00 meter. Skala 1:100. 

54,50 till 57,40m mässingsgult metallmineral dominerar. Skarpt avbrott till porfyrisk 
bergart som avbryter malmkroppen i 42cm. Kontakten mellan bergarterna innehåller 
massiva band av mörkgult, mjukt, metallmineral. 57,40 till 58,73m uppbruten ljusgrå 
bergart. Bortfall av borrkärna. Möjlig förkastningszon. 58,73 till 68,70m massiv 
sulfidmalm. Första meter bandad struktur. Resterande porfyrisk med kvarts och 
karbonatkorn. Hög grad rödbrunt, mjukt, metallmineral. Hög specifik vikt på 
borrkärna. 68,70 till 76,00m liknande bergart 37,10 till 41,70 meter, Vulkanit, beige, 
grå svart med vågigt bandad struktur. Avbrott till porfyriska delar med blå kvartskorn. 
Kvarts och karbonat närvarande mineral. 
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5.1.2 pXRF BH-2597 
 

Figur 4 och 5 visar de plottade värden för metallmineralerna järn och zink mot djupet i 
borrkärna BH-2597. Figur 4 visa medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per million), av 
andelen järn och figur 5 visar medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per million), av 
andelen zink i borrkärnan. En punkt är ett prov taget från borrkärnan på ett specifikt 
djup som syns i y-axeln.  

Järn och zink finns båda i störst del i anslutning till malmkroppen, jämför med 
grafisk logg av BH-2597 i figur 3. Malmkroppen befinner sig mellan 54,50 och 68,70 
meter. Järn har som högst 18,5 ppm vid 56,97 meter och zink har som högst 30 ppm 
vid 61,64 meter. Högre andel av järn syns också i de grunda delarna av borrkärnan. 
Låga halter av zink i borrkärnan förutom vid malmkropp. Järn minskar i andel fram till 
precis innan malmkropp där den sedan ökar igen. 

 
Figur 4. Järninnehåll (ppm) mot djupet (m) i 
borrkärna BH-2597. 

 
Figur 5. Zinkinnehåll (ppm) mot djupet (m) i 
borrkärna BH-2597. 
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Figur 6 och 7 visar de plottade värden för metallmineralerna bly och koppar mot 

djupet i borrkärna BH-2597. Figur 6 visa medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per 
million), av andelen bly och figur 7 visar medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per 
million), av andelen koppar i borrkärnan. En punkt är ett prov taget från borrkärnan 
på ett specifikt djup som syns i y-axeln. 

Bly finns i störst andel i malmkroppen och koppar finns i störst grad vid till gränsen 
av malmkropp, jämför med grafisk logg av BH-2597 i figur 3. Malmkroppen befinner 
sig mellan 54,50 och 68,70 meter. Bly har som högst 2,3 ppm vid 61,64 meter och 
koppar har som högst 0,4 ppm vid 53,4 meter.  Utöver malmkropp finns både koppar 
och bly i väldigt låga mängder. Bly och zink finns i störst grad tillsammans, jämför 
figur 6 och 4. Koppar finns i hög grad där bly finns i låg grad, jämför figur 7 och 5. 

 
Figur 6. Blyinnehåll (ppm) mot djupet (m) i 
borrkärna BH-2597. 

 
Figur 7. Kopparinnehåll (ppm) mot djupet (m) 
i borrkärna BH-2597. 
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Figur 8. Orörlig kompatibel Ti plottad mot orörlig okompatibel Zr för fem prov tagna vid olika 
längd på borrkärna BH-2597. Provernas sammansättning bestäms av Y-värde. Värden i 
miljontedel (ppm). 

Orörlig kompatibel Titan plottad mot orörlig okompatibel Zirconium. Linjer dragna 
mellan origo och punkter för att kollerera områden i borrkärnan med liknande ratio. 
Vid 17 och 59,26 återfinns bergarter med liknande sammansättning innehållandes 
låga andelar Ti, ration ligger kring 7. Liknande kan ses vid 53,4m, 30,03m och 
70,58m där ration är runt 28 med låg andel Ti och Zr.  
  

  
Figur 9. Orörlig okompatibel Zr plottad mot orörlig okompatibel Y för fem prov tagna vid olika 
längd på borrkärna BH-2597. Magmaserie för prover avgörs av Y-värde. Värden i miljontedel 
(ppm). 

Orörlig okompatibel Zircon plottad mot orörlig okompatibel Yttrium. Vid 53,4m och 
70,58m återfanns bergarter med ratio på runt 1,8. Vid 59,26 och 30,03 meter 
återfanns bergarter med ratio runt 4,2 och vid 17 meter en bergart med ratio på 7,5. 
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Figur 10. Ratio av titanium och zircon för fem prov mot djup, borrkärna BH-2597. 

 

Ration av Titan och Zircon visar på stöst värde, 32,43, vid 70,58 meter. Vid 30,03 
och 53,4 meters djup återfinns ratio på runt 25. Vid 17 meter och 59,26 meter 
återfinns lägre ratio på runt 10. 
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5.2 Resultat BH-2449 
5.2.1 Grafisk logg BH-2449 

 

Figur 11. Grafisk logg BH-2449. Djup 86,00 till 107,50 meter. Skala 1:100. 

86,00 till 95,20m vulkanit med dominerande grå finkornig matrix. Band av beige, hårt, 
mineral. Fragment och ådror orienterade liknande vilket ger bandad struktur. 
Karbonat och mässingsgult metallmineral närvarande. Avbrott till kvartsrik del. 95,20 
till 99,40m vulkanit med porfyrisk struktur. Ljusgrått samt ljusbrunt, lite grönfärgad, 
finkornig matrix. Halvtransparent, glasartade, hårda och blåfärgade fragment. 
Svavelkis och zinkblände närvarande i låg grad. 99,40 till 102,78m laminerad 
struktur, sedimentär. Varvar lersten och kvartsrik siltsten. Högre grad zinkblände. 
102,78 till 105,70m del väldigt rik på ljusgrått, finkornigt och glasartat mineral. Större 
kvartskorn. Metallmineral, zinkblände, svavelkis och kopparkis relaterade till 
kvartskorn.  
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Figur 12. Grafisk logg BH-2597. Djup 107,50 till 122,30 meter. Skala 1:100. 

105,70 till 109,65m liknande borrkärna som vid 99,40 till 102,78. Laminerad 
struktur av sedimentär lersten och kvartsrik siltsten. Kopparkis och zinkblände 
närvarande i genomträngande omvandling. 109,65 till 117,45m massiv till semi-
massiv sulfidmalm. Första metern massiv mjukt silvrigt rödbrunt metallmineral. Stor 
del av malm liknande struktur som borrkärna 102,78 till 105,70. Malmmineral följer 
laminerad struktur i flesta fall. Bitvis massiva partier av mjukt, silvrigt rödbrunt 
metallmineral. 117,45 till 122,30m vulkanit med mörkgrå, svagt grönt, finkornig 
matrix. En del beige material. Ingen större struktur. Hårdhet på 4–5,5 på mohs 
hårdhetsskala. 
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5.2.2 pXRF BH-2449 

 
Figur 13. Järninnehåll (ppm) mot djupet (m) i 
borrkärna BH-2449. 

 
Figur 14. Zinkinnehåll (ppm) mot djupet (m) i 
borrkärna BH-2449. 

 

Figur 10 och 11 visar de plottade värden för metallmineralerna järn och bly mot 
djupet i borrkärna BH-2449. Figur 10 visa medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per 
million), av andelen järn och figur 11 visar medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per 
million), av andelen zink i borrkärnan. En punkt är ett prov taget från borrkärnan på 
ett specifikt djup som syns i y-axeln. 

Zink finns i störst grad i malmkroppen och har väldigt låg grad utanför denne. 
Malmkroppen befinner sig mellan 109,65 och 117,45 meter. Zink har som högst 44,7 
ppm vid 109,8 meter.  Högst grad av zink i den övre delen av malmkroppen och 
relativt låg grad i de lägre delarna. Järn finns även denna i störst grad i anslutning till 
malmkroppen. Strax innan malmkroppen finns störst andel. Järn har som högst 8,5 
ppm vid 106 meter. Låg grad där zink har störst. Järn ökar gradvis mot malmkropp 
och minskar först i malmkroppen där zink dominerar. 
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Figur 15. Blyinnehåll (ppm) mot djupet (m) i 
borrkärna BH-2449. 

 
Figur 16. Kopparinnehåll (ppm) mot djupet 
(m) i borrkärna BH-2449. 

 

Figur 12 och 13 visar de plottade värden för metallmineralerna bly och koppar mot 
djupet i borrkärna BH-2449. Figur 12 visa medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per 
million), av andelen bly och figur 13 visar medelvärdet i miljondelar, ppm (parts per 
million), av andelen koppar i borrkärnan. En punkt är ett prov taget från borrkärnan 
på ett specifikt djup som syns i y-axeln. 

Blyinnehållet visar högst grad i samma prov som zinkbländet. Malmkroppen 
befinner sig mellan 109,65 och 117,45 meter. Bly har som högst 2,47 ppm vid 109,8 
meter. Svag ökning av bly utan ökning av zink syns i de nedre delarna av borrkärnan. 
Utöver malmkropp finns bly i väldigt låg grad i borrkärnan. Kopparinnehållet har två 
stora toppar men fortfarande väldigt låg grad. Koppar har som högst 0,15 ppm vid 
113,48 meter. Där zink finns i stor grad finns koppar i låg grad, jämför figur 13 och 
11. 

90,12

95,12

100,12

105,12

110,12

115,12

0 20 40
Lä

ng
d 

på
 b

or
rk

är
na

 (m
)

Pb-innehåll (ppm)

90,12

95,12

100,12

105,12

110,12

115,12

0 0,05 0,1 0,15 0,2

Lä
ng

d 
på

 b
or

rk
är

na
 (m

)

Cu-innehåll (ppm)



22 
 

  

Figur 17. Orörlig kompatibel Ti plottad mot orörlig okompatibel Zr för fem prov tagna vid olika 
längd på borrkärna BH-2449. Provernas sammansättning bestäms av Y-värde. Värden i 
miljontedel (ppm). 

Orörligt kompatibel Titan mot orörligt okompatibel Zirconium. Linjer dragna mellan 
origo och punkter för att kollerera områden i borrkärnan med liknande magmatisk 
sammansättning. Vid 94,17 m och 119,25 m återfinns bergarter med ratio runt 4. Vid 
96,15 och 103,4 meter återfinns bergarter med ratio runt 9. Vid 90,12 meter återfinns 
bergarter med ratio på runt 25. 

  

Figur 18. Orörlig okompatibel Zr plottad mot orörlig okompatibel Y för fem prov tagna vid 
olika längd på borrkärna BH-2449. Magmaserie för prover avgörs av Y-värde. Värden i 
miljontedel (ppm). 

Orörlig okompatibel Zircon plottad mot orörlig okompatibel Yttrium. Vid 103,4, 
94,12 och 90,12 meter återfinns bergarter med en ratio på runt 5,6. Vid 96,15 och 
119,25 meter återfinns bergarter med en ratio på runt 7,6. 
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Figur 19. Ratio av titanium och zircon för fem prov mot djup, borrkärna BH-2449. 

Ration av Titan och Zircon visar på högst värde vid 90,12 meter med ratio på 
24,97. Vid 96,15 och 103,4 meters djup återfinns värden strax under 10. Vid 119,25 
och 94,17 meter återfinns lägre värden på runt 4.  
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6. Diskussion 
Två borrkärnor från Renström i Skelleftefältet beskrevs så detaljerat som möjligt med 
hjälp av kartering och pXRF-undersökning. 

6.1 Tolkning av borrkärnan 
Med hjälp av prosalogg, grafisk logg och resultat från pXRF kan man få ut relativ stor 
mängd information om borrkärnans, och då även berggrundens, egenskaper.  

6.1.1. Bergarter 
Bergarter går till en viss del att identifiera med borrkärnekartering. Större skillnader 
på bergarter som sedimentär, magmatisk eller metamorf är görbart med hjälp av en 
borrkärnekartering och underlättas med mer erfarenhet kring kartering samt området 
som karteras. 

Projektet använde sig framförallt av tre mineralegenskaper för att i så stor grad 
som möjligt identifiera mineral: hårdhet, färg och glans. Med hjälp av dessa tre kunde 
en bred identifikation utföras. Resterande mineralegenskaper användes inte på 
grund av olika anledningar. Oftast gick det helt enkelt inte att utföra pålitliga test för 
att ta reda på dessa egenskaper. Tiden var också en stor faktor. Omvandlingen som 
bergarterna i området genomgått påverkade identifikationsarbetet och gjorde det i 
vissa fall väldigt svårt att identifiera specifika bergarter. Ratio på orörliga ämnen 
användes för att identifiera sammansättningen där bergarterna var för svårt 
omvandlade. 

Vid 11,50 till 21,70 i borrkärna BH-2597 identifierades huvudbergarten som en 
vulkanit, troligtvis dacit, med karbonatomvandlade fragment i den porfyriska 
strukturen. Identifieringen gjordes utefter bergartens utseende vilken påminner om 
dacit och kartor kring Renströmområdet som visar på att den övre delen av området 
till stor del består av dacit. Ti/Zr ratio på 7,6 tyder på en ryolitisk snarare än dacitisk 
enhet. Då borrkärnan började karteras 17 meter ner kan det vara så att de tidigare 17 
metrarna innehåller daciten som syns på kartan. Liknande bergarter hittades vid 
25,00 till 37,10 i BH-2597. Ti/Zr ratio på 26,6 tyder på att denne är en dacitisk bergart 
och således skiljer sig ursprungsammansättning av de två bergarterna. 

Vid 21,70 till 25,00 i borrkärna BH-2597 identifierades troligt grönskiffer som är en 
vanlig metamorf bergart i området. Alternativt innehåller bergarten en stor del 
kloritomvandling men strukturen på bergarten var relativt intakt och ansågs inte ha 
genomgått en genomträngande kloritomvandling. Ingen analys med hjälp av pXRF 
kunde göras på grund av för låga värden.  

Vid 41,70 till 50,50 i borrkärna BH-2597 identifierades en kvartsrik finkornig 
bergart som ansågs vara sedimentär siltsten i form av kvartsit. Delar av bergarten 
innehöll endast kvarts och ansågs vara starkt kvartsomvandlat. Liknande kvartsrika 
delar kunde identifieras vid 91,57 till 92,35 i BH-2449. Ti/Zr ratio kunde ej göras på 
bergarten då den antogs vara av sedimentärt ursprung, sammansättning är således 
osäker. 

Vid 68,70 till 76,00 i borrkärna BH-2597 ansågs det vara en vulkanit, troligtvis 
pimpsten. Hårdheten stämmer väl överens med obsidian vilket tyder på pimpsten. 



25 
 

Dess närhet till malmkroppen som en vanlig värdbergart och att den enligt Allen, 
Weihed och Svensson (1996) finns både i Skelleftefältet och Renströmområdet gör 
den till en trolig kandidat. Liknande bergart och hårdhet noterades även vid 37,10 till 
41,70 i BH-2597 samt i BH-2449 mellan 86,00 och 95,20 vilka även dessa tolkades 
som pimpstensavsättningar. I borrkärna BH-2597 har de båda bergarterna liknande 
Ti/Zr ratio på omkring 30 och anses vara dacitiska till andesitiska i sammansättning. 
Borrkärna BH-2449 visar på en mer ryolitisk sammansättning av pimpstenen med en 
Ti/Zr ratio på 4,6. 

Vid 99,40 till 109,65 i borrkärna BH-2449 dominerades berggrunden av 
sedimentära bergarter som skiftade mellan en väldigt laminerad och mjuk bergart 
samt finkornig och hård bergart. Dessa antogs vara bandade sedimentära bergarter 
av lersten och siltsten, i form kvartsit. Lagret fortsatte till malmkroppen och i de delar 
där omvandlingen till malmmineral inte var genomträngande kunde laminerad 
struktur fortfarande urskiljas. Ti/Zr ratio kunde ej göras på bergarten då den antogs 
vara av sedimentärt ursprung, sammansättning är således osäker. 

pXRF-analys visar på att de flesta bergarter i borrkärnorna tillhör transitionella 
magmaserie. Fem stycken av proverna, två från BH-2597 och tre från BH-2449, har 
en Zr/Y ratio på mellan 4,5 – 7 vilket tyder på en transitionell magmaserie. BH-2597 
innehåller förutom de transitionella två stycken Thoeliitiska med ratio på 2. BH-2449 
innehåller förutom de transitionella två stycken kalk-alkalina med ratio på strax över 
7.  

6.1.6 Malmmineral 
Malmkroppar i borrkärnorna identifierades relativt enkelt med hjälp av 
borrkärnekartering. Lupp och stålspik användes för att identifiera och gradera 
malmmineralet. Resultatet i den grafiska loggen från karteringen och i graferna från 
pXRF visar på liknande resultat med djupet. Karteringsarbetet visar på en 14,2 meter 
bred malmkropp för BH-2597 och en 7,8 meter bred malmkropp för BH-2449. 

Malmkroppen i borrkärna BH-2597 visade på en klassisk Renströmmalm. Massiv 
zinkblände med en del blyglans och insprängda fragment av omkringliggande 
berggrund som till största del var omvandlad till karbonat eller kvarts (Allen, Weihed 
& Svensson, 1996). Pimpsten är den troligaste värdbergarten för malmen då 
efterkommande bergart har tolkats till att vara det. 

Malmkroppen i borrkärna BH-2449 var inte lika massiv som den i BH-2597 och 
visade på en mer semi-massiv till impregnerad struktur i ett flertal delar av kroppen. 
Massiva partier kunde identifieras. Malmen tolkades till att vara avsatt i en 
sedimentär bergart, antingen siltsten eller lersten. Om de sedimentära bergarterna är 
från Skelleftegruppen eller Vargforsgruppen är svårt att säga. Malmkroppen innehöll 
även denne stor andel zink med mer eller mindre bly. Zink och bly finns båda enligt 
pXRF-analysen i högst andel, 44,7 ppm respektive 2,5 ppm, vid 109,8 meter. 
Resterande provpunkter av malmkroppen på 113,48 och 116,72 meter visar på 
ungefär 6 ppm zink samt 0,04 ppm alternativt 1 ppm bly. Sammansättningarna i 
malmkropparna anses vara ungefär liknande vilket noterades både efter kartering 
och pXRF-analys.  
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Zink och järn finns i överflöd i borrkärnan men sällan samtidigt. De områden som 
identifierades till massiva zinkmalmer under karteringsarbetet identifierades även 
som det vid pXRF. Liknande gällde för svavelkisen. Borrkärna BH-2597 visar på 
störst andel zink vid 61,64 meters djup där provet innehåller 30 ppm zink enligt 
pXRF-analysen. Av de prover som undersöktes utifrån karteringsarbetet var provet 
vid det här djupet det som antogs innehålla störst andel zinkblände. Järn hittas enligt 
pXRF i störst andel, 18,5 ppm, vid 56,97 meter. Grafiska loggen visar även denne att 
området är dominerat av svavelkis och stämmer således väl överens.  Liknande 
resultat kan noteras i BH-2449. Alternativt kan avsaknaden av järn, där zink har en 
hög gradering, och vice versa, bero på att järn och zink båda kan binda till sulfiden i 
zinkblände och således ersätta varandra. Den kemiska formeln för zinkblände är 
(Fe,Zn)S. Tydligt exempel kan ses i borrkärna BH-2449 där zinkbländet har högst 
andel, 44,75 ppm, vid 109,8 meter och där järn samtidigt har en dip i gradering, 3 
ppm, vid samma djup gentemot omkringliggande prov.  

Resultat från pXRF visar att bly finns närvarande i relativt hög andel vilket antogs 
vid kartering. Bly och zink visar högst resultat vid samma djup i de båda 
borrkärnorna. BH-2597 visar på högst andel zink och bly vid 61,64 meter med 30 
ppm respektive 2,4 ppm. Koppar är svårare att bedöma då den sällan var massiv 
utan fanns som selektiv omvandling vid ådror av karbonat eller kvarts. Eftersom 
dessa ådror inte specifikt undersöktes med pXRF skiljer sig graderingen på den 
grafiska loggen från försöken med pXRF. Vid 53,50 återfanns högst andel koppar, 
0,4 ppm, enligt pXRF-analysen. 

6.1.7 Omvandling 
Omvandling var svårt att identifiera och resulterade i många fall i gissningsarbete och 
antaganden. Kvarts och karbonatomvandling fungerade relativt bra att lokalisera med 
borrkärnekartering. Bristen på erfarenhet av omvandlade bergarter försvårade vid 
identifiering av resterande omvandlingsmineraler. 

Karbonatinnehåll identifierades enkelt och med stor säkerhet med hjälp av HCl 
(3%). Saltsyran användes på de delar av borrkärnan som misstänktes innehålla 
karbonater vilket var relativt enkelt att identifiera även för den oerfarne geologen. 
Karbonatomvandling upptäcktes i större delen av båda borrkärnorna förutom i de 
områden som dominerades av kvarts. I BH-2597 kan karbonatomvandling ses mellan 
11,5 och 37,10 meter samt mellan 48,50 och 58,70 där sistnämnda inkluderar 
malmkropp. BH-2449 innehåller mindre andel karbonatomvandling men det kan ses 
mellan 86,00 och 95,20 meter samt 109,65 och 122,30 meter där sistnämnda 
inkluderar malmkropp.  

Kvartsomvandling lokaliserades på en del ställen som stora gångar eller ådror i 
borrkärnan. Kvarts identifierades relativt enkelt genom sitt utseende och sin hårdhet. 
Kvarts noterades, precis som med karbonat, i större delen av borrkärnan. BH-2597 
innehöll kvartsomvandling mellan 11,50 och 25,00 meter samt 37,10 och 76,00 
meter. BH-2449 innehöll kvartsomvandling genom hela borrkärnan förutom de första 
5,57 och avslutande 4,85 metrarna. 
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Förstudien visade på att klorit var ett vanligt omvandlingsmineral i området och 
kring VMS-malmer. Områden med grönaktig färg, glasartat utseende och mussliga 
brott antogs vara kloritomvandling. Borrkärna BH-2597 visade på kloritomvandling 
mellan 14,10 och 15,00 meter, 21,10 och 25,00 meter samt 48,40 och 54,5 meter. 
Mellan 21,70 och 25,00 upptäcktes kloritomvandling troligtvis tydligast. Borrkärna 
BH-2559 visade på kloritomvandling mellan 95,20 och 99,40 meter samt 102,78 och 
105,70 meter. 

Sericit var en annan mineral som kunde närvara i området och kring VMS-malmer. 
Delar av borrkärnan som innehöll små, platta fragment ansågs vara 
sericitomvandling. Omvandlingstypen lokaliserades mellan 48,40 och 54,50 meter i 
borrkärna BH-2597 och ansågs ej vara närvarande i borrkärna BH-2449. 

Hög andel av karbonatomvandling och närvaro av kloritomvandling stämmer väl 
överens med tidigare forskning om omvandling kring Renströmområdet. Borrkärna 
BH-2597 innehåller i sin tur en malmkropp med fragment av insprängt karbonat vilket 
också är vanligt för Renströmområdet (Allen, Weihed & Svensson, 1996).  

6.3 Felkällor 
Tolkningar under själva karteringsarbetet är en stor felkälla. Karteringsarbetet ska 
försöka att förmedla endast beskrivningar av egenskaper men det är omöjligt att inte 
tolka under tiden (Blackbourn & Graham, 2012). Tolkningar utförs i till exempel 
färgbestämning och kornstorlek i de fall scheman för dessa egenskaper inte följs. 
Ökad erfarenhet som kom under tiden karteringsarbetet fortgick minskade dessa fel 
men fanns fortfarande till viss del kvar.  

6.3.1 Borrkärnekartering 
Erfarenhetsbrist var en påverkande faktor under karteringen av borrkärnan. Mineral 
eller bergarter närvarande i borrkärnan var inte alla kända eller hade setts tidigare av 
karteraren. Således finns det en stor sannolikhet att både mineral och bergarter har 
blivit feltolkade vid kartering av borrkärnan och gett ett missvisande resultat. Då 
karteringen höll sig till att endast redovisa egenskaper som kunde testas har denna 
felkälla kraftigt begränsats men är fortfarande närvarande. 

6.3.2 pXRF-analys 
Fasta prover användes vid pXRF-analysen. Vanligtvis vid XRF analyser används 
pulveriserade prover för att få ett så homogent prov som möjligt där analysen ger rätt 
andel av varje mineral. Pulverisering av en borrkärna är en destruktiv process och 
innebär att borrkärnan försvinner. För att inte förstöra borrkärnan användes fasta 
prover. De fasta proverna roterades och undersöktes ett flertal gånger för att få ett så 
homogent resultat som möjligt. På grund av tidsbrist undersöktes varje prov endast 
fem gånger vardera vilket är i det lägsta laget. Stor sannolikhet är att mineral missats 
eller blivit analyserade till för mycket alternativt för lite. Flertalet av proverna gav höga 
standardavvikelser. Standardavvikelsen för specifika ämnen varierade stort mellan 
olika prov. Standardavvikelser på upp mot 100% kunde noteras. Felkällan 
minimerades genom att räkna ut ett medelvärde för de fem olika proverna. Fler tester 
bör göras för att få ett säkrare resultat vid analys av fasta prover. 
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7. Slutsats 
Borrkärnekartering är en effektiv metod för att lokalisera större malmkroppar i 
berggrunden samt avgöra dess innehåll och gradering. Kartering och pXRF visade 
på att både BH-2597 och BH-2449 innehöll potentiella malmkroppar. BH-2597 
innefattade en 14,2 meter bred malmkropp mellan 54,50 och 68,70 meter. 
Malmkroppen innehöll uppemot 30 ppm zink, 18,5 ppm järn, 2,4 ppm bly samt 0,4 
ppm koppar. BH-2449 innefattade en 7,8 meter bred malmkropp mellan 109,65 och 
117,45 meter. Malmkroppen innehöll uppemot 44,7 ppm zink, 6,7 ppm järn, 2,5 ppm 
bly samt 0,2 ppm koppar. BH-2449 hade störst andel järn, 8,5 ppm, strax innan 
malmkroppen vid 106 meter. 

Borrkärnekartering fungerar sämre för lokalisering samt identifikation av bergarter 
och mineral i berggrunden såvida stor erfarenhet kring geologi, område och kartering 
inte besitts. Med en komplimenterande metod, som geokemisk i det här fallet, kan en 
klarare bild om bergarters sammansättning och ursprung ges. 

Borrkärnekartering är effektiv vid fältundersökning ute vid borrstationen för att 
snabbt kunna lokalisera större ekonomiska zoner under marken och avgöra hur 
borrarbetet ska fortgå. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Prosalogg BH-2597 
Tabell 2. Prosalogg över borrkärna BH-2597 

Djup (m) Beskrivning 
11,50 – 
14,10 

Vulkanit, porfyrisk struktur. Finkornig, mörkgrå till svart (N2) matrix. Gråvita 
fragment (N9), reagerar med HCl. Vita ådror utan gemensam struktur. Mitten 
av ådra reagerar med HCl. Kanter hårda och går ej att skrapa med järnskrapa, 
glasartad lyster. Troligtvis selektiv karbonat och kvarts ifyllnadsomvandling. 
Mässingsgult, hårt mineral med metallglans. Låg gradering. Kopplad till ådror. 
Troligtvis pyrit. 

14,10 – 
15,00 

Vulkanit, svag porfyrisk struktur. Finkornig, svart (N1) matrix. Små gråvita (N9) 
fragment syns i matrix, reagerar med HCl. Troligtvis karbonatomvandlat. Ådror 
insprängda i stor del av borrkärnan, beige-grågrön (5GY 7/2). Del av ådror 
reagerar med HCl, oftast mitten. Troligtvis selektiv kvarts och karbonat 
ifyllnadsomvandling. Kanske kloritomvandling (grön färg). 

15,00 – 
21,10 

10 Liknande utseende som djup 11,50 till 14.10. Vulkanit, porfyrisk struktur. 
Finkornig, grå (N4) matrix. Gråvita (N9) fragment samt ådror. Ådror med 
tjocklek på mm till cm i 35° vinkel. Delar av ådror samt fragment reagerar med 
HCl. Resterande hårt, halvtransparent och glasartat mineral. Troligtvis selektiv 
karbonat och kvarts ifyllnadsomvandling. Mässingsgult, hårt mineral med 
metallglans. Låg gradering kopplat till ådror. Troligtvis svavelkis. 

21,10 – 
21,70 

Liknande utseende som djup 14,10 till 15,00. Vulkanit. Finkornig svart (N1) 
matrix. 7cm brett, massivt, vitt parti som reagerar starkt på HCl vid 21,10. 
Övergår till ett starkt omvandlat parti med selektiv ifyllnad av mineral som 
reagerar med HCl i ådror, karbonat. Väldigt små vita aggregat, kan vara sericit. 
Ett uppsprucket och omvandlat parti av karbonat, kvarts. Börjar med 
beigegrågrön (5GY 7/2) ådror som liknar de vid 14,10 – 15,00 meters djup. 
Mässingsgult och hårt mineral med metallglans i aggregat, låg andel kopplad till 
ådror. Troligtvis svavelkis. 

21,70 – 
25,00 

Skarp övergång. Vulkanit. Finkornig, mörkgrå grönaktig (5GY 6/1) matrix. Svag 
lagrad struktur kan urskiljas. Gråvita (N9) ådror som reagerar med HCl. Ådror 
ligger ofta i 40° vinkel. 8cm brett, grönfärgat (10G 6/2) parti med större, vita, 
glasartade och hårda aggregat inblandat vid 22,08 meters djup. Troligtvis klorit- 
och kvartsomvandling. I hög grad uppsprucket parti vid 24,73m djup följt av ett 
14cm brett, karbonat och kvartsrikt parti. 

25,00 – 
37,10 

Porfyrisk vulkanit med bandad struktur. Matrix är till större del finkornigt, 
mörkgrått (N6) mineral. Svart (N1) mineral med hårdhet runt 5 finns anslutet till, 
eller som halo till pyritmineral. Ljusgrå (N8) och spräckligt vitt material i matrix 
reagerar med HCl. Avlånga, hårda, mässingsgula fragment av metalliskt 
mineral ligger längs den bandade strukturer. Även fragment som reagerar med 
HCl finns av denna typ. Troligtvis selektiv karbonat och pyritomvandling, relik 
bandad struktur fortfarande kvar. Karbonatådror kan ses. Skiftande grad 
pyritomvandling. Vid 25,50, ett parti med homogen beigegrå matrix med 
lineation i form av svart mineral. Varar i 20cm. Ingen karbonatomvandling, lite 
pyritomvandling (mer mot slutet). Svavelkisomvandling sker selektivt av de 
svarta fragmenten. Kan vara albiteomvandlad fältspat med amfibolkristaller. Vid 
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31,55 till 37,10 meters djup Svavelkis mer jämnt utspridd, genomträngande 
massiv omvandling. 

37,10 – 
39,30 

Första metern väldigt uppbruten. Glasigt, grått (M5), hårt >5 mineral. Troligtvis 
kvartsrik. Kvartsådror med samma struktur och lutning. Borrkärna går över till 
en vulkanit rik på beige, mörkgrått och svart mineral med vågigt bandad 
struktur av finkornig matrix. Beige del har hårdhet på under 4, resterande 
hårdhet på 4 - 5,5. Vågbandning följer inte någon inre struktur. Delvis större 
partier med endast beige mineral innehållandes små, svarta (N1) fragment. 
Kan vara albitomvandlad fältspat med amfibolkristaller. Breccialiknande med en 
del större, hårda, glasartade och transparenta mineralaggregat. Troligtvis 
kvartskorn. Ådror av liknande material är också närvarande. Mässingsgult, hårt 
metallmineral kopplade till kvartsfragment. Välutvecklade kristaller. Troligtvis 
svavelkis. 

39,30 – 
41,70 

Fram till 39,67 meters djup övergångsperiod. Övergår till vulkanit med bandad 
struktur. Grå, beige och svart som bandat matrix. Liknar beige del i 37,10 – 
39,30 fast en större struktur. Hårdhet mellan 4 och 5,5. En del selektiv 
omvandling av finkornigt, mässingsgult och hårt metallmineral som följer den 
bandade strukturen. Troligtvis svavelkis. Fragment med ögonstruktur i 
varierande storlek och färg. Ett hårt glasartat mineral närvarande oftast som 
större fragment, kvarts. 

41,70 – 
48,40 

Porfyrisk, breccialiknande bandad struktur försvinner. Finkornig, glasig, hård 
matrix uppblandat med större gångar och fragment av liknande mineral. Matrix 
har en svag grön nyans. Troligtvis kvarts. Gränserna mellan kvartsmassiv och 
svagt bandad gröngrå bergart med små fragment av ler samt kvarts är vag, 
struktur på borrkärna liknar breccia. Slutet från 47,23 är betydligt mer porfyriskt 
till utseendet. Matrix kan visa en breccialiknande struktur med större fragment 
av varierande storlek, hårdhet och färg. Liknande brecciastruktur i 37,10 – 
39,30. Ingen metallmineral kunde identifieras. 

48,40 – 
50,50 

Breccia-struktur på en starkt omvandlad bergart. Mörkgrått samt svagt 
brunaktig, finkornig matrix. Går att repa med flusspat. Genomträngande 
omvandling tar bort relik struktur. En del transparent, ljusgrönfärgat mineral kan 
ses. Troligtvis omvandling av sericit och klorit med viss del karbonat, kvarts och 
svavelkis. Fragment av mörkt, mjukt och lerigt mineral. Även större fragment av 
hårda material, transparent eller svart till färgen. Mässingsgult, hårt 
metallmineral som selektiv ifyllnad av fragment, på sina ställen nästan 
genomträngande tidigare struktur. Hög grad metallmineral, uppåt 20%. Kan 
vara samma lager som tidigare med högre grad svavelkis. Första 65cm väldigt 
omvandlat, mycket svavelkis, klorit, karbonat och kvarts. En del svart, mjukt 
och lerigt mineral som band. Resterande del har breccialiknande struktur. 
Mindre andel svavelkis och karbonat. Fragmenten är orienterade åt samma 
håll. Fragment är av hårt transparent mineral eller mjukt svart mineral. 

50,50 – 
54,50 

Första 35cm mörkgrå bergart utan struktur. Låga halter av metallmineral. Mjuk, 
mörkgrå till svart bergart. Innehåller millimeterstora fragment av hårdare, 
glasartat, mineral. Finkornig matrix, går inte att urskilja några kristaller. En del 
väldigt små och vita fragment. Troligtvis sericiteomvandling. Låg grad av mjukt 
metallmineral med rödbrun färg. Troligtvis zinkblände. Möjlig kloritomvandling. 
Svart matrix försvinner mot slutet. Återföljs av genomträngande massiv 
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omvandling av mässingsgult och hårt metallmineral, med en del grön mineral. 
Troligtvis svavelkis och klorit. Relik struktur går ej att urskilja. Mineral som 
reagerar på HCl närvarande. Större fragment av hårt och glasartat mineral. 
Grad av mässingsgult metallmineral är varierande men kan vara uppåt 20%. 
Vid 51,90 meters djup ett 30cm brett ljusgrått parti som reagerar starkt på HCl. 
Parti innehåller mjuka svartfärgade mineralfragment. Dessa massiva ljusgrå 
partier återkommer vid 52,57 meters djup (23cm brett) och 54,00 meters djup 
(40cm brett). Karbonatdelar innehåller låg grad mässingsgult metallmineral, 
finns i koppling till svarta fragment och ådror. Mjukt metallmineral med mörkare 
gul färg finns i låg grad. Kopparkis. 

54,50 – 
57,40 

Semi-massiv till massiv malmkropp. Ingen tidigare struktur kan urskiljas. En del 
svart, ej metalliskt, mjukt mineral. Malmkroppen innehåller till största del 
mässingsgult hårt metallmineral och en del mer mörkgult mjukt metallmineral. 
Svavelkis och kopparkis. Gradering upp mot 65% svavelkis och 15% kopparkis. 
Vid 55,38 meters djup ett 42cm avbrott av vulkanit med breccialiknande 
struktur. Skarp gräns med massiv ådra och en del aggregat av mjukt, mörkgult, 
metallmineral. Breccia har en hård, finkornig, gröngrå matrix med svarta, mjuka 
millimeterstora fragment. Liten grad hårt, mässingsgult, metallmineral kan 
urskiljas. Svarta fragment har på ställen vittrat till en brunaktig nyans. Semi-
massiv till massiv svavelkis och kopparkis fortsätter efter brecciaavbrott. Första 
43cm innehåller betydande del kopparkis, upp mot 20%. Efter det blir det 
massiv finkornig svavelkis. Låg andel tunna ådror av svart lermineral. 
Metallmassiv har en betydande tunghet, kan innehålla blyglans. 

57,40 – 
58,73 

Skarp gräns till uppbrutet parti. Troligtvis förkastningszon eller bortfall vid 
borrning alternativt sågning i denna del. Finkornig, grå, matrix innehållandes 
mjukt och svart mineral. Ögonformade fragment av mörkgrått mineral omgivna 
av hårt, mässingsgult, metallmineral som halo. Över 10cm fel vid 
korrekturmätning vilket tyder på bortfall av borrkärna. Sista 38cm är 
semimassiv till massiv svavelkismalm. 

58,73 – 
59,70 

Semi-massiv till massiv malmkropp. Första metern fram till 59,70m massiv 
komplexmalm med svagt bandad struktur av ett mjukt och brunrött 
metallmineral. Ett mässingsgult och hårt metallmineral. Ett silvergrått och mjukt 
metallmineral. Troligtvis zinkblände, svavelkis och blyglans. Låg grad av mjukt 
mörkgult metallmineral. Kopparkis. Komplexmalmen ligger i en grönsvart, 
väldig finkornig och mjuk matrix. Innehåll är till största del svavelkis med 
liknande andel zinkblände och blyglans. Zinkblände finns i större utsträckning i 
början och i slutet av malmkropp. Blyglans kan ses tydligt i början av 
malmkropp men svårare mot slutet. Existerar oftast som tunna ådrar precis vid 
kontaktytor mellan metallmineral och karbonat. Dess närvaro bestäms av den 
tunga vikten på borrkärnan i senare del. Gradering på blyglans kan således inte 
avgöras. 

59,70 – 
68,70 

Annorlunda struktur på malmkropp. Insprängt i malmkroppen finns massiv av 
gråfärgat och hårt, glasartat mineral blandat med vit, finkornigt mineral som 
reagerar på HCl. Grönfärgat på sina ställen. Troligtvis kvarts, karbonat och 
kloritomvandlade områden. Relik struktur på bergart är svår att avgöra men på 
vissa ställen kan en deformerad bandad struktur urskiljas. Metallmineral består 
till största del av mjukt rödbrunfärgat, finkornigt mineral. Troligtvis zinkblände. 
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En del finkornig svavelkis och blyglans närvarande. I karbonatådror kan ett 
mörkgult och mjukt metallmineral ses som ådror. Kopparkis. Insprängt i 
malmkroppen finns glasartat, svartfärgat mineral. Gradering av metallmineral 
och gråberg varierar i malmkroppen. Grafisk logg visar graderingen av 
metallmineral per meter av malmkropp. 

68,70 – 
73,20 

Liknande bergart som på 39,30 – 41,70 meters djup. Vulkanit med bandad 
struktur, på sina ställen endast svagt bandad. Svart, mörkgrå och beige mineral 
i den bandade strukturen. Hårdhet 4–5,5. Finkornig. Delvis större fragment och 
ådror av svagt blåfärgat, transparent, hårt och glasigt material. Troligtvis kvarts. 
Ljusgrå, millimeterbreda, ådror som reagerar med HCl. En del större aggregat 
av finkornigt brunrött, mjukt metallmineral och finkornigt mässingsgult, hårt, 
metallmineral kan ses i koppling till karbonatådror. Metallmineralerna 
förekommer även som band längs den svagt bandade strukturen. Zinkblände 
och svavelkis. Vid 71,60 meters djup kommer ett 47cm långt parti med porfyrisk 
struktur. Matrix av tidigare bergart med fragment, runt 5mm i diameter, av blå 
kvarts. 

73,70 – 
76,20 

Lik den porfyriska vulkaniten 71,60 meters djup. Matrix av bergart liknandes 
den vid 68,70 – 73,20. Millimeterstora fragment av blåfärgat, glasartat, 
transparent och hårt mineral. Troligtvis kvarts. Ljusgrått nästan vitt mineral som 
reagerar med HCl insprängt. Större, relativt välutvecklade, kubiska kristaller av 
mässingsgult, hårt, metalliskt mineral. Svavelkis. 
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Bilaga 2 - Prosalogg BH-2449 
Tabell 3. Prosa logg över borrkärna BH-2449 

Djup (m) Beskrivning 
86,00 – 
91,57 

Vulkanit, bandad struktur. Grå, finkornig matrix till större del. Skiftar till band, 
millimeter till centimeter breda, av ljusgrått beige, hårt, finkornigt mineral. Kan 
vara albiteomvandling. Band visar på en porfyrisk struktur med fragment av 
mörkgrått material och mässingsgult, hårt, metalliskt mineral. Mörkt mineral 
omvandlat till det metalliska, alternativt halo-omvandling av mörkt mineral kring 
metallaggregaten. Fragment och ådror ligger orienterade åt samma håll i matrix 
vilket ger den bandade strukturen. Vita kristaller mindre än 1mm stora syns 
utspridda i hela bergarten, kan vara sericitomvandling. Relativt stora mängder 
selektivt omvandlad metallmineral i ådror, liten andel i de ljusgrå beige banden. 
Mörkgrått mineral i matrix reagerar med HCl, karbonat. 

91,57 – 
92,35 

Vid 91,57 meters djup ett 5cm brett lager av hårt, transparent och glasartat 
mineral. Insprängt av väldigt tunna ådror, reagerar på HCl. Efterföljande del är 
hård och rik på kvarts, troligt samma bergart som följer vid 92,35 men den är 
inte lika kvartsrik. 

92,35 – 
95,20 

Vulkanit, vågigt bandad struktur. Bandat mellan gråsvart, ljusgrått och beige 
mineral. Ljusgrå och beige mineral har en hårdhet på mellan 4 och 5,5. 
Gråsvart mineral, mjuk och lerig. Kan vara lersten eller lerskiffer. Ljusgrått 
mineral reagerar med HCl. Troligtvis karbonat. Fragment av hårt, transparent 
och glasartat mineral. En del mässingsgult, hårt metallmineral. Troligtvis 
svavelkis. Mjukt metallmineral i rödbrun färg kan också urskiljas. Zinkblände. 
Omvandling av karbonat, svavelkis och zinkblände följer bandad struktur. 

95,20 – 
99,40 
 

Vulkanit, porfyrisk struktur. Ljusgrått blandat med ljusbrunt, finkornig, spröd 
matrix. Matrix är svagt till starkt grönfärgad, kan vara kloritomvandlad. 
Millimeterstora, halvtransparenta, glasiga, hårda och blåfärgade fragment. 
Troligtvis kvarts. Mässingsgult, hårt metallmineral samt rödbrunt silvrigt, mjukt 
metallmineral finns som selektiv omvandling i låg gradering. Svavelkis och 
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Zinkblände. 
99,40 – 
102,78 

Laminerad struktur. Känns lerig då borrkärna är blöt. Mörkt, finkornigt och mjukt 
mineral. Hårdhet under 4. Troligtvis lerskiffer eller lersten. Mjukt, rödbrun 
metallmineral som följer bandad struktur. Troligtvis zinkblände. Laminerade 
strukturen innehåller delvis lager med en mörkgrå, finkornig, hård matrix. 
Troligtvis kvartsrik siltsten. 

102,78 – 
105,70 

Vid 102,88 till 103,20 meters djup. Parti rik på ljusgrått till vitt, transparent, 
glasartat och hårt mineral. Troligtvis kvarts. Svagt rödbrunt silvrigt, 
mässingsgult och mörkgult metallmineral som ifyllnadsomvandling mellan 
större kvartskorn. Efter 103,20 mindre andel av mörkt mjukt mineral och mer 
grått hårt mineral, går ej att repa med stålskrapa så troligtvis kvartsrikt. Svagt 
grönfärgat vilket kan tyda på att den är kloritomvandlad. Mindre aggregat av 
svagt rödbrunt silvrigt, mjukt metallmineral. Mindre aggregat mörkgult, mjukt 
metallmineral. Kopparkis. Metallmineralen har en genomträngande omvandling 
och följer inte relik struktur. 

105,70 – 
109,65 

Liknande 99,40 till 102,78. Svart, finkornigt mjuk och lerigt lager. Laminerad 
struktur. Hårdhet under 4. Troligtvis lerskiffer eller lersten. Bandad med grå, 
finkornig och hårt mineral. Troligtvis kvartsrik siltsten. Svagt grönfärgat vilket 
kan tyda på kloritomvandling. Stora aggregat av rödbrunt silvrigt, mjukt 
metallmineral. Troligtvis zinkblände. Mindre aggregat mörkgult, mjukt 
metallmineral. Kopparkis. Metallmineralen har en genomträngande omvandling 
och följer inte relik struktur. 

109,65 – 
110,20 

Start av semi-massiv till massiv malmkropp. Första 55cm är en massiv, 
finkornig, rödbrun och mjuk metallmineral. Troligtvis zinkblände. 
Genomträngande omvandling av zinkblände och relik struktur går ej att urskilja. 
Svagt porfyrisk struktur. Fragment av ljusgrå till mörkgrå mineral. Vissa går inte 
att repa med stål och vissa reagerar med HCl. Troligtvis karbonat och kvarts. 
Blyglans går inte att identifieras med lupp i malmkropp men bedöms vara 
närvarande på grund av densiteten. Gradering på blyglans går ej att göra. 

110,20 – 
111,00 

Laminerad struktur. Svarta band av finkornigt, mjukt mineral. Troligtvis lera. 
Svag grön färg, tyder på kloritomvandling. Millimetertjocka ådror som innehåller 
hårt, transparent och glasartat mineral samt mineral som reagerar med HCl. 
Troligtvis karbonat och kvarts. Mässingsgult, hårt metallmineral samt svagt 
rödbrunt, mjukt metallmineral finns som en del av bandade strukturen. Selektiv 
och ej genomträngande omvandling. Relikt bandad struktur går fortfarande att 
urskilja. Mindre aggregat av mörkgult, mjukt metallmineral. Kopparkis. 

111,00 – 
111,95 

Ett massivt parti av rödbrunt, mjukt metallmineral. Zinkblände. Gradering upp 
mot 50%. Svag laminerad struktur. Resterande del innehåller till största del 
mässingsgult, hårt metallmineral Hårt, transparent och glasartat mineral är 
också till viss del närvarande. Delar av borrkärnan reagerar med HCl. Pyrit-, 
kvarts- och karbonatomvandling. 

111,95 – 
114,10 

Börjar med en cm bred ådra som reagerar med HCl. Laminerad struktur i 
början. Blir mer massiv och genomträngande omvandlad med djupet. Större 
delen reagerar med HCl, svagt grönfärgad. Troligtvis karbonat och 
kloritomvandlad. Lamination försvinner i vissa intervall, kan betyda att 
ursprungsbergarten övergår från lerskiffer till kvartsrik siltsten. Skiftar mellan 
massiv och genomträngande omvandling av mässingsgult, hårt metallmineral 
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samt svagt rödbrunt silvrigt, mjukt metallmineral. Svavelkis och zinkblände 
114,10 – 
115,55 

Börjar med vitt och hårt aggregat på 3cm. Semi-massiv malmkropp med väldigt 
laminerad struktur. Mässingsgult, hårt, metallmineral samt rödbrunt, mjukt, 
metallmineral. Metallmineraler följer bandad struktur. Reagerar till stor del med 
HCl. Vid 14,70 meters djup ett lager av mer massiv och genomträngande 
rödbrunt och mjukt mineral. Vid 14,90 meters djup en del centimeterbreda 
karbonat + kvarts ådror med 10cm mellanrum. Vid 14,60 meters djup övergår 
gråberget troligtvis från en lerskifferliknande till en mer kvarts- och kloritrik. 

115,55 – 
117,45 

En del av malmkroppen är magnetisk vid 16,75 till 16,85 meters djup. 
Innehåller troligtvis magnetit. Mörkgrå, finkornig, hård och svagt grön mineral 
som matrix. Rödbrunt, mjukt metallmineral och mässingsgult, hårt 
metallmineral finns som band eller som massiv. Mot slutet är det mer massivt 
och genomträngande zinkblände. 

117,45 – 
122,30 

Slut på malmkropp. Mörkgrått, svagt grönt, finkornig mineral med hårdhet på 4–
5,5. En del ljusbrunt, finkornigt mineral. Liknar till viss del 92,35–95,20 meter 
djup. Ingen struktur går att urskilja. Delar av en mer ljusgrå bergart som 
reagerar starkt med HCl, karbonatomvandlad. 
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