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Abstract 
The Blötberget deposit is situated in the north-western part of Bergslagen. The 

mineralization is an apatite-iron oxide ore of Kiruna type. In Bergslagen the apatite-

iron oxide ores occur along a zone from Grängesberg through Blötberget to 

Idkerberget in the northeast and they represent the largest and the most important 

iron oxide deposit in Sweden, south of Norrbotten. 

Different REE hosting phosphate phases has been studied by optical microscopy and 

analyzed by EDS attached to an electron microscope. 

The key minerals other than iron oxides are apatite, monazite and 

xenotime. The relative concentration of the REE-bearing phases differs from the 

other apatite-iron oxide mineralizations in the area, for example Grängesberg, by a 

higher concentration of xenotime and lower contents of allanite. 

 

Sammanfattning 

Blötbergets gruvor ligger i den nordvästra delen av Bergslagen, och utgörs av en 

apatitjärnmalm av Kirunatyp. Malmsstråket Grängesberg-Blötberget-Idkerberget är 

den största och viktigaste järnmineraliseringen i mellersta och södra Sverige.  

Detta arbete har fokuserat på olika REE-förande faser, framför allt fosfater. 

Undersökningen har utförts genom optisk mikroskopering och SEM-EDS analyser.  

Nyckelmineralen i denna undersökning är förutom järnoxider, apatit, monazit och 

xenotim. Fördelningen av REE-rika faser i apatitjärnmalmen i Blötberget skiljer sig en 

aning mot angränsande mineraliseringar som exempelvis Grängesberg. Blötberget 

har troligtvis en högre halt av xenotim och en lägre halt av allanit än Grängesberg. 
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1. Inledning 

Syftet med detta arbete är att undersöka REE-förande faser i prover från Blötberget.  

 

Mineraliseringen i Blötberget är en apatitjärnförekomst som ligger i västra delen av 

Bergslagen (figur 1). Apatitjärnmalmerna i Grängesbergs-, Blötbergets- och 

Idkerbergets malmfält har en järnhalt på 58-60% och fosforhalten ligger på omkring 

0,6-1%, lokalt upp till 8%.  Dessa apatitjärnmalmer innehåller förutom apatit även 

andra fosfatmineral som monazit och xenotim, vilka alla är rika på REE (Ripa & 

Kübler, 2003). 
 

  

Figur 1 Förenklad geologisk karta över Bergslagen vilket visar förekomster av 

apatitjärnmalmer samt järnmalmer med förhöjda guldhalter (Ripa & Kübler, 2003, 

© Sveriges Geologiska Undersökning). 
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Tabell 1 Lantanoiderna 

Grundämne LREE/HREE Kemisk 

betäckning 

Atomnummer 

Skandium HREE Sc 21 

Yttrium HREE Y 39 

Lantan LREE La 57 

Cerium LREE Ce 58 

Praseodym LREE Pr 59 

Neodym LREE Nd 60 

Prometium LREE Pm 61 

Samarium LREE Sm 62 

Europium LREE Eu 63 

Gadolinium HREE Gd 64 

Terbium HREE Tb 65 

Dysprosium HREE Dy 66 

Holmium HREE Ho 67 

Erbium HREE Er 68 

Tulium HREE Tm 69 

Ytterbium HREE Yb 70 

Lutetium HREE Lu 71 
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REE är en förkortning av engelskans rare earth elements, på svenska benämns de 

som sällsynta jordartsmetaller. De sällsynta jordartsmetallerna omfattas av 

lantanoiderna (atomnummer 57-71) (Sveriges geologiska undersökning, 2011) samt 

skandium (atomnummer 21) och yttrium (atomnummer 39) (tabell 1). De två senare 

tillhör inte lantanoiderna men räknas ändå till de sällsynta jordartsmetallerna på 

grund av kemiska likheter mellan dessa grundämnen och lantanoiderna 

(Hammergren, 1988).  

REE förekommer inte naturligt som rena grundämnen utan uppträder i 

huvudsak som föreningar i flera olika mineralgrupper som exempelvis halider, 

karbonater, oxider, silikater och fosfater. REE förekommer nästan i alla geologiska 

miljöer, men sällan i tillräckligt höga halter för att vara ekonomiskt brytvärda. REE är 

litofila och associerade med magmatiska och hydrotermala system, kvarts- och 

fluoritförande ådror, brecciazoner, skarn och pegmatiter (Sveriges geologiska 

undersökning, 2011).  

De sällsynta jordartsmetallerna är indelade i två huvudgrupper, lätta 

jordartsmetaller (LREE) och tunga jordartsmetaller (HREE). De lätta 

jordartsmetallerna är mer inkompatibla än de tyngre, dvs. de föredrar att stanna i 

smältan istället för att ingå i utfällda mineral i en stelnande magma, och är därför mer 

koncentrerade i den kontinentala jordskorpan. Detta är också anledningen till att de 

är vanligt förekommande i pegmatiter, eftersom denna bergart kristalliserar sent i 

magmatiska system. I pegmatiter anrikas även andra ämnen som inte gärna bildar 

föreningar under tidigare kristallisationsstadier. Denna sena kristallisation innebär att 

de grundämnen som fortfarande är i smältan tvingas tillsammans och bildar mer eller 

mindre ovanliga mineral (Sveriges geologiska undersökning, 2011).   

De olika RE-elementen har liknande kemiska egenskaper och kan därför 

substituera varandra. Av denna anledning förekommer vanligtvis flera olika REE i ett 

och samma mineral. De tre viktigaste REE-förande mineralen är monazit, bastnäsit 

och xenotim. Bastnäsit och monazit har höga koncentrationer av LREE, medan 

xenotim domineras av HREE (Sveriges geologiska undersökning, 2011). 

  REE utgör viktiga beståndsdelar i elektroniska, optiska, magnetiska och 

metallurgiska produkter. REE har därför blivit oumbärliga inom högteknologisk 

industri, medicinsk diagnostik, miljövänlig teknik och energieffektivisering (figur 2). 

Den största producenten av REE är Kina. Dock har de under de senaste fem åren 

minskat sin export med 50% samtidigt som den globala efterfrågan har ökat. Detta 

kan leda till ett underskott på marknaden och enligt en rapport som utfördes av 

Industrial Minerals Co Australia Pty Ltd i november 2010, kommer det redan 2015 att 

vara brist på neodym, europium, terbium och dysprosium. Prospektering runt om i 

världen efter nya fyndigheter har ökat (Sveriges geologiska undersökning, 2011).  

Sverige har inte någon storskalig brytning av REE skett trots att 

användningsområden för dessa grundämnen fanns redan på 1800-talet (elddon, 

glödstrumpor m.m). Inte förrän på 2000-talet har prospektering, med inriktning på 

REE utförts, även om det tidigare har förekommit småskalig brytning. I Ytterby 

tillvaratogs yttrium i samband med brytningen av en pegmatit för porslinframställning. 
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Cerium har brutits i Sankt Göransgruvan som ligger i nya Bastnäsfältet vid 

Riddarhyttan i Västmanlands län (Figur 5) och under sent 1800-tal i Ceritgruvan som 

ligger 5 km norr om Riddarhyttan. Fyndigheten i Norra Kärr undersöks för närvarande 

av Tasman Metals Ltd för eventuellt REE+Zr produktion (Sveriges geologiska 

undersökning, 2011). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 REE är viktiga inom flera områden i det moderna samhället. Här visas exempel på 

var REE används i en vanlig personbil (© Sveriges Geologiska Undersökning). 

 

1.1 Apatit, monazit, xenotim 

Apatit är ett allmänt förekommande mineral i magmatiska bergarter och är det 

vanligaste förekommande fosfatmineralet. Apatit är även vanligt i lågmetamorfa, 

sedimentära bergarter och kan bildas ur hydrotermala lösningar. Mineralet är den 

viktigaste fosforkällan, både för utvinning och för den globala fosforcykeln (Hughess 

& Rakovan 2002).  

Apatit är betydande för fasjämvikter i fosforförande system. 

Sammansättningen hos apatit styrs av tillgången av spårelement i olika 

magmautvecklingsstadier och avspeglas av de element som substituerar kalcium, 

som till exempel REE. Apatitens struktur och kemiska sammansättning tillåter en rad 

olika substitutioner. Den generella kemiska formeln för apatit är Ca5(PO4)3(F, OH, Cl) 

där olika katjoner kan ersätta kalcium. Exempel på dessa är K, Na, Mn, Y och REE. 

Dessutom kan anjonkomplex som AsO4
3-, SO4

2-, CO3
2-, SiO4

4- substituera PO4
3- . 

Beroende på om apatiten domineras av F-, Cl- eller OH- benämns den som antingen 

fluorapatit, klorapatit, eller hydroxylapatit (Hughess & Rakovan 2002).  
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REE-substitution är vanligt i alla typer av apatit. REE utgörs av trevärda katjoner 

(REE3+) och det finns fyra olika mekanismer för att kompensera för 

laddningsavvikelser när dessa substituerar Ca2+ (tabell 2).  

Laddningskompensationsmekanismerna 2 och 3 (tabell 2) är vanligast i naturlig apatit 

(Pan & Fleet 2002). 

 

Tabell 2 Fyra huvudsakliga laddningskompensationsmekanismer. 

1. REE3+ + X2- = Ca2+ + F- 

2. REE3+ + M+ = 2 Ca2+ 

3. REE3+ + SiO4
4- = Ca2+ + PO4

3- 

4. 2REE3+ + □ = 3 Ca2+ 

Apatit gruppens generella formel M10(ZO4)6X2, där M är katjonen, ZO är anjonen och X är 

antingen F-, Cl- eller OH-. □ betyder att platsen är vakant. 

 

Monazit (Ce,LREE,Th)PO4 och xenotim (Y,HREE)PO4 är två andra ofta 

förekommande fosfatmineral, och båda är ofta associerade med apatit. Genom 

påverkan av fluider kan monazit och xenotim bildas ur apatit. Bildning av monazit 

genom denna process kan beskrivas med en allmän formel:  

 

Apatit(1) + (Ca2+, P5+) = apatit(2) + monazit + (Si4+ och Na+)  

 

Apatit i det vänstra ledet innerhåller en högre halt av LREE, Si4+ och Na+ i förhållande 

till det högra ledet. När monazit bildas från apatit ersätter Ca2+ och P5+ REE-

positionerna av monazit, detta kan vara en förklaring till varför monazit oftast 

förekommer som inneslutningar i apatit (Harlov m.fl., 2005).  

Monazit och xenotim kan även bildats genom nedbrytning av apatit 

(Harlov & Förster, 2003). 

Monazit är ofta rik på både torium och uran, bryts som toriummalm, och 

räknas som en primär källa för torium och en sekundär källa för uran. Även xenotim 

kan ha höga halter av uran (Boatner, 2002).  

 

1.2 REE-förekomster 

REE-mineraliseringar delas in i primära och sekundära förekomster. Primära 

mineraliseringar är associerade med magmatiska och hydrotermala processer och de 

sekundära mineraliseringarna associeras med sedimentära processer och vittring 

(Sveriges geologiska undersökning, 2011). 

De vanligaste REE-förekomsterna är associerade med karbonatiter, och 

är ekonomiskt mest intressanta. Det finns över 500 kända fyndigheter, de flesta i 

Östafrikanska riften, östra Kanada, Skandinavien, Kolahalvön och södra Brasilien. 

Karbonatiter är överlag förknippade med LREE. Den största REE förekomsten inom 

denna grupp är en järn-REE-niobförekomst i Bayan Obo i Kina, som består av tre 
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malmkroppar. Den polygenetiska mineraliseringen är stratabunden (mineraliseringen 

finns i ett visst lager) och finns framför allt i en dolomitmarmor. I Sverige är REE-

förande karbonatiter knutna till tektoniska svaghetszoner i anslutning till Bottenviken.  

Dessa karbonater förekommer på Alnön, Åviken och i Kalix (Sveriges geologiska 

undersökning, 2011). 

Peralkalina, REE-rika bergarter, så som nefelinsyeniter, kan också vara 

ekonomiskt viktiga, finns i Särna, Almunge och vid Norra Kärr (figur 3). Av dessa är 

Norra Kärr den mest ekonomiska intressanta, inte minst med anledning av den höga 

halten av zirkonium och HREE (Sveriges geologiska undersökning, 2011). 

Sekundära fyndigheterna är relaterade till vaskavlagringar som sand och grus, samt i 

residuala vittringsförekomster. Vaskavlagringarna är överlag bildade under tertiär 

eller kvartär tid från bergarter som har eroderat och vilkas vittringsprodukter 

transporterats av floder och avsatts antingen i dessa eller i kustområden vid deras 

mynning. I kustområdena förekommer de viktigaste fyndigheterna eftersom våg- och 

tidvatten rörelser har eroderat och ytterligare koncentrerat materialet. Endast få REE-

vaskförekomster bryts, men de största fyndigheterna finns i Indien och Australien. I 

Sverige finns det endast en möjlig fyndighet av denna typ i Olserum, i Småland (Figur 

5), som anses vara en omvandlad vaskavlagring.  

Bergarter i tropiska miljöer vittrar lätt och bildar lateritjordar. Dessa 

består av järn och aluminiumrika vittringsjordar, som är lakade på kalcium och 

magnesium. Om den ovittrade bergarten har en viss halt av REE, blir 

koncentrationen högre genom denna process. När karbonatiter utsätts för kemisk 

vittring bryts REE-förande mineral ner varvid REE frigörs och kan utgöra 

komponenter i nybildande mineral, som ofta är fosfater.  

I vittrade REE-rika graniter kan REE frigöras och absorberas av lermineral, ett 

exempel på detta är vittringsjordar bilade av REE-rika graniter i södra Kina (Sveriges 

geologiska undersökning, 2011). 

De ofta REE-rika apatitjärnmalmerna delas in i två olika grupper: 

Apatitjärnmalm av Kirunatyp som förekommer i vulkaniska bergarter, och den typ där 

järnmalmerna är relaterade till senmagmatiska processer och/eller till intrusiva 

bergarter, till exempel i Great Bear Lake i Kanada. Av dessa två är Kirunatypen mest 

intressant då den återfinns inom begränsade områden men ofta i stora volymer. 

REE-rika apatitjärnmalmerna av Kirunatyp i Fennoskandiska skölden (t ex 

Kiirunavaara, Malmberget och Grängesbergsområdet) har vanligtvis en halt på 2000-

7000 ppm REE och ett svagt till måttligt LREE/HREE förhållande och med en negativ 

Eu anomali (Frietsch & Perdahl 1994).  
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Figur 3 Karta över kända REE-fyndigheter i Sverige (© Sveriges Geologiska Undersökning). 
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2. Geologi 

Ett område som är särskilt intressant med avseende på förhöjda halter av REE är 

apatitjärnmineraliseringen i Blötberget, beläget i västra delen av Bergslagen. 

Bergslagsregionen tillhör den sydvästra delen av den Svekokarelska provinsen, en 

av fyra huvudprovinser i den Fennoskandiska skölden (figur 4). Dessa provinser har 

bildats under olika orogena skeden. De fyra provinserna som bygger upp den 

Fennoskandiska skölden är arkeikum som utgörs av de äldsta bergarterna (2,5–2,8 

Ga) vilka förekommer i den NO delen av landet. Svekofennium består av något yngre 

bergarter (2,3–1,8 Ga) och dominerar bergrunden i norra delen utanför fjällkedjan ner 

till östra Svealand (Gaál & Gorbatschev, 1987). Den Svekokarelska provinsen består 

av två delprovinser, den Karelsk-Lapponiska och den Svekofenniska (Loberg, 1993). 

Svekonorvegiska provinsen (1,05-0,9 Ga) sträcker sig från västra Götaland till västra 

Svealand. Den yngsta provinsen är svensk-norska fjällkedjan Kaledoniderna (0,5-

0,425 Ga) som avgränsar skölden i väster (Gaál & Gorbatschev, 1987).   

Den Svekofenniska delprovinsen, till vilken Bergslagen hör, består av tre 

huvudenheter; det norra vulkaniska bältet, mellersta regionen och södra vulkaniska 

bältet (Gaál & Gorbatschev, 1987). Det norra vulkaniska bältet består till största 

delen av mäktiga sura till intermediära vulkanitformationer med inlagringar av 

sedimentära bergarter. Runt Kiruna förekommer mäktiga porfyrer, som är avsatt på 

ett konglomerat. På gränsen mellan syenitporfyr och kvartsporfyr förekommer 

Kiirunavaaramalmen, som idag bryts i stor skala. Längre söder ut ligger 

Skelleftefältet som till största delen utgörs av sura till intermediära vulkaniter. 

Stratigrafiskt under dessa vulkaniter förekommer sedimentära bergarter, som tillhör 

Härnöformationerna (Loberg, 1993). 

Den mellersta regionen består till största delen av Bottniska bassängens 

migmatiserade metagråvackor, vilka tillhör Härnöformationen. Inlagrade i formationen 

finns basiska vulkaniter, som till viss del har avsatts subakvatiskt (Loberg, 1993). 

Åldern på de magmatiska bergarterna i denna region har bestämts till 1,9-1,8 Ga 

(Gaál och Gorbatschev, 1987).   

Bergslagen ligger i det södra Svekofenniska delprovinsen. Västra 

Bergslagen domineras av metavulkaniska bergarter som överlagras av 

metasedimentära bergarter. I den östra delen är lagerföljden den omvända 

(Lundström, 1986). De metavulkaniska bergarterna uppnår en mäktighet på 8 km och 

domineras av ignimbriter, vilket innebär att de har avsatts som pyroklastiska flöden. 

Marmorhorisonter förekommer ofta inlagrade i de metavulkaniska bergarterna. 

Ignimbriterna består av en dåligt sorterad blandning av olika typer av 

utbrottsprodukter, t ex aska, pimpsten och lapilli. De metavulkaniska bergarterna är 

subalkalina till kalkalkalina med huvudsakligen ryolitisk till dacitisk sammansättning 

(figur 5).  

 

 

 



9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4 Fennoskandiska skölden (© Sveriges Geologiska Undersökning).     
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Bergarternas sammantagna karaktär gör att de tillskrivits en bildningsmiljö liknande 

den vid en kontinental back-arc. Bildningsmiljön för de vulkaniska bergarterna i 

Bergslagen har jämförts med det aktiva vulkaniska området i Taupo, på Nya Zeeland 

(Allen m.fl., 1996).  

De vulkaniska bergarterna i Bergslagen bildades under två huvudfaser. 

Den inledande fasen karakteriseras av explosiv magmatism i en extensionsmiljö. 

Därefter avtar den vulkaniska aktiviteten, den tektoniska miljön övergår till 

kompressions återföljt av metamorfos (Allen m.fl, 1996).  

Stora volymer av djupbergarter, till den största delen granitoider, 

förekommer i de suprakrustala bildningarna. Dessa delas i 4 olika sekvenser, 

tidigorogena, senorogena, postorogena och anorogena. De tidigorogena intrusiven 

bildades före huvuddeformation och regionalmetamorfosen, som resulterade i att 

dessa bergarter till stor del är förgnejsade och i vissa fall migmatiserade. De 

tidigorogena bergarterna har en kalkalkalin sammansättning. De senorogeniska 

graniterna är ofta associerade med pegmatiter. De intruderade under ett senare 

skede av den svekokarelska orogenesen och är stort sett odeformerade. De 

postorogena intrusiven är yngre än svekokarelska orogenesen. Senorogena och 

postorogena bildande intrusiven brukar man sammanstråla i en gemensam grupp, 

sen- till postorogena gruppen, på grund av sin ålderslikhet. Denna uppdelning är inte 

accepterad till fullo, istället brukar dessa granitförekomster delas upp i graniter av S-

typ, som är pegmatitrika och är bildade ur delsmälta av sedimentära bergarter. Den 

andra typen kallas för I-typ graniter (ibland A-typ), denna typ är bildade genom 

uppsmältning av magmatiska bergarter, till den största delen av granitoider. De 

anorogena intrusiven utgörs till största delen av rapakivigraniter, och är besläktade 

med basiska djupbergarter och diabaser. De anorogena bergarterna är associerade 

till en sen riftbildning som kan kopplas till den Svekonorvegiska orogenesen och 

bildningen av den den sydvästskandinaviska provinsen (Lindström m.fl., 2000). 

Det tidigorogena granitoiderna, som till största delen är uppbyggda av 

granodioriter och tonaliter, har stor utbredning i Uppland och i Hälsingland (Figur 5). 

Dessa bergarter förekommer som intrusiv i de tidigsvekofenniska ytbergarterna. 

Vissa har trängt in tidigt och ytligt under orogenesen att de hamnat i erosionsläge 

och klaster av dessa förekommer i svekofenniska konglomerat. 

Förutom i den västra delen, är de tidigorogena granitoiderna vanliga i hela 

Bergslagen. Karakteristiskt för t. ex Uppsalagraniten är att den innehåller basiska till 

hybridartade enklaver som uppkommer vid magmablandning (Lindström m.fl., 2000).  
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De äldsta bergarterna (ytbergarter och tidigorogena intrusioner) har metamorfoserats 

i amfibolitfacies under lågt tryck och relativt hög temperatur. Även migmatiter 

(ådersgnejser och schollenmigmatiter) har en stor utbredning i provinsen, speciellt i 

de sedimentära bergarterna som vid dehydrering frigjort fluider sänker 

smälttemperaturen (Lindström m.fl, 2000). 

De felsiska metavulkaniterna som förr hade samlingsnamnet 

leptipgruppen, sträcker sig som ett bågformat bälte från norra delen av Uppland och 

södra Gästriktland, in över södra Dalarna, västra Västmanland, Närke och sydöstra 

Värmland (Figur 5). Vulkaniterna är lågmetamorfa (grönskiffer- till lägre 

amfibolitfacies) och visar ofta primära strukturer. De felsiska metavulkaniterna är ofta 

natrium- eller kaliumomvandlade orsakad av hydrotermala lösningar. Andra vanliga 

omvandlingar är magnesiummetasomotos, där fältspater har ersatts av mineral som 

klorit, flogopit, antofyllit, sericit och cordierit. En viss metasomatisk omvandling har 

även påverkat de yngre metamorfoserade diabaser med bildning av ådror, breccienät 

och fläckar av aktinolit-tremolit (Lindström m.fl., 2000). 

Senorogena granitoider, av S-typ, har bildats genom uppsmältning av 

mellersta jordskorpan. Graniterna har en hög halt av natrium och kalium. Pegmatiter 

som bildats samtidigt är ofta muskovitförande och är relativt rika på turmalin. Sen- till 

postorogena graniterna är vanliga i Bergslagen och har en ålder som ligger mellan ca 

1,81–1,75 Ga (Lindström m.fl, 2000).  

Det förekommer pegmatiter som är både äldre och yngre än de sen- till 

postorogena graniterna. De äldre pegmatiterna kan ha bildas från de tidigorogena 

graniternas magmor, men omfattningen av sådana äldre pegmatiter är begränsat. 

Pegmatiter har även bildats i samband när ådergnejsomvandlingen under den 

svekokarelska regionalmetamorfosen (Lindström m.fl, 2000). 

De flesta pegmatiter har en enkel sammansättning och består av kvarts, 

fältspat och glimmer. De komplexa pegmatiterna delas upp i två grupper: NYF-typen 

(Niob-Yttrium-Fluor) och LCT-typen (Litium-Cesium-Tantal) (Lindström m.fl, 2000).. 

I Bergslagen finns gott om sulfid - och järnoxidmineraliseringar. 

Järnmalmerna delas in i kvartsbandade järnmalmer, skarnjärnmalmer och 

apatitjärnmalmer. Den kvartsbandade järnmalmerna utgörs av lager av hematit och 

sekundär magnetit, som växellagrar med kvarts (Loberg, 1993). Den kvartsbandande 

järnmalmen har en järnhalt på 30 – 50 %. En mindre mängd skarnmineral kan 

förekomma i dessa formationer (Lindström m.fl., 2000). 

Skarnjärnmalmerna är ofta associerade med de kvartsbandade 

järnmalmerna och antas därför ha ett suprakrustalt ursprung. Utöver karbonater och 

järnhydroxider har även kiselsyra funnits tillgängligt varvid reaktionsskarn bildats 

under regionalmetamorfos (Loberg, 1993).    

Skarnjärnmalmerna har en järnhalt på 35-50% och består av magnetit 

och skarnmineral och övergår emellanåt successivt till kalkskiktade malmer, även 

kallade kalkjärnmalmer. Dessa malmer delas in i två grupper, manganfattiga (<1 % 

Mn) och manganrika (1 – 8 % Mn). I den manganrika malmen sitter manganet ofta 

bundet i olika silikater (Lindström m.fl., 2000).  



12 

 

 

Den tredje typen av järnmalm är apatitjärnmalm. De dominerande mineralen i 

apatitjärnmineraliseringarna i Bergslagen är magnetit och hematit. Mineraliseringarna 

är genetiskt kopplade till metavulkaniterna. Den fullständiga bildningsprocessen är 

ännu inte klarlagd. Dock kan en möjlig förklaring vara att anatektiska processer, 

partiell eller fullständig smältning av sedimentära järnackumulationer i anslutning till 

vulkanisk aktivitet. Vissa apatitjärnmalmer anses ha bildats direktmagmatiskt, andra 

genom  hydrotermala bildningar i subakvatisk miljö (Loberg, 1993).   

Apatitjärnmineraliseringarna i Bergslagen har en fosforhalt på ca 0,6 – 

1%, lokalt upp till 8%,  liknande apatitjärnmalmen i Kiirunavaara och Malmberget. Om 

apatitjärnmineraliseringarna i dessa två områden har liknande bildningssätt är 

omdiskuterat (Loberg, 1993). Undersökningar som har gjorts på apatitjärnmalmen i 

Bergslagen visar vissa kemiska likheter med El Laco-fyndigheten i Chile. 

Bildningstemperaturintervallet beräknat på syreisotopsammansättningen i kvarts och 

magnetit, visar på samma spann som data från El Laco. Resultatet från denna 

undersökning visade att magnetiten bildats vid höga temperaturer och anses därför 

har överlag ett magmatiskt ursprung med en viss hydrotermal påverkan. 

Apatitjärnmalmen från Kiirunavaara har liknande syreisotopsammansättning, vilket 

innebär att även denna fyndighet troligtvis har bildats genom liknande processer 

(Jonsson m.fl., 2013).   

De fyllosilikatrika bergarterna och malmerna i Grängesberg, har liknande 

REE-mönster. De REE-rika fyllosilikatomvandlade bergarter förekommer bara i 

anslutning till malmzonen vilket innebär att det troligen finns en genetisk relation 

mellan dessa och järnmalmen. Värdbergarterna är kraftigt breccierad runt om 

malmen och gångar och andra intrusioner skär malmen vilket tyder på att 

avsättningsmiljön troligen är en sub-vulkanisk (Jonsson m.fl., 2013).  

Sulfidmineraliseringarna i Bergslagen är av VMS – typ (volcanic massive 

sulfide deposit), tidigare benämnd som kurokotyp. Malmerna är komplexa till 

sammansättningen och består framför allt av pyrit, kopparkis, zinkblände och 

blyglans. De är oftast stratiforma, vilket innebär att de ofta är knutna till vissa lager av 

kvartsomvandlade vulkaniter (Loberg, 1993).  
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Figur 5 Svenska landskap, (modifierad av Åberg efter Seterra, 2013) 
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2.1 Blötbergets apatitjärnmalm 

Blötberget ligger i den nordvästra delen av Bergslagen och mineraliseringen utgörs 

av apatitjärnoxidtyp. Fyndigheten uppträder som stora linser, vilka sträcker sig över 

ett stort område. Dessa kan dock inte mätas sig i storlek med fyndigheten i 

Grängesberg strax söder därom som består av samma malmtyp (Geijer & 

Magnusson, 1944). 

Det mineraliserade området i Blötberget uppskattas till 20 000 m2 och är 

en del av mellansveriges mest betydande järnmalmdistrikt (Magnusson, 1973). 

Mellan perioden 1908-1939 hade 5,8 M ton berg brutits, 3,5 M ton primärmalm, 0,7 M 

ton sekundärmalm och 0,4 M ton slig (Geijer & Magnusson, 1944). Gruvan stängdes 

1979, men återupptagning av gruvdriften planeras. Den indikerade malmtillgången är 

uppskriven till 14 M ton med en Fe halt på 43% (Geovista, 2011).  

Mineraliseringarna i Blötberget uppträder till skillnad från Grängesberg 

inte tillsammans i en och samma malmkropp, utan är uppdelad i två olika fyndigheter, 

och Blötbergets gruvområde består av två huvuddelar, som utgörs av Kalvgruvan och 

Flygruvan (Magnusson, 1973). Magnetit dominerar i Kalvgruvan medan Flygruvan i 

huvudsak består av hematit. Den genomsnittliga järnhalten i 

Kalvgruvemineraliseringen är 57 %, men varierar och uppgår emellanåt till 60 %. 

Fosforhalten ligger mellan 0,45 – 0,55 %. Flygruvemineraliseringen är väldigt porös 

vilket orsakade problem under brytningen. Järnhalten är ca 62 % och fosforhalten 

ligger omkring 0,7-1 % (Geijer & Magnusson, 1944).   

I och runt Flygruvemineraliseringen finns pegmatiter och i närheten av 

dessa förekommer magnetit som har omvandlats från hematit genom reduktion. 

Hematitmineraliseringen är mer impregnationsartad medan magnetitmineraliseringen 

påträffas som koncentrerade kärnor i hematit. Omvandlingen av sidoberget är 

kraftigare runt magnetitmineraliseringen än runt hematitmineraliseringen. 

Skarnmineralen i sidoberget består till största delen av kvarts, aktinolit, antofyllit, 

cummingtonit och biotit, och små mängder hornblände och magnetit. Skarnmineralen 

uppträder oftast som ränder, bankar, sliror eller fläckar i mineraliseringen. 

Kalvgruvemineraliseringen har en stark bankning med tunna skarnbeläggningar på 

sprickplanen. Skarnmineralhalten ökar vanligtvis mot gränsen mellan sidoberget och 

mineraliseringen. Där skarnbildningen är svagt utvecklad uppträder malmen som en 

breccia med sidoberget. Små mängder av malmmineral förekommer även distalt från 

den koncentrerade malmkroppen (Geijer & Magnusson, 1944).  
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3. Metod 

3.1 Provpreparering 

Två prover (KES112009 och BB) av apatitjärnmalm från Blötberget har undersökts. 

Proven preparerades vid institutionen för geovetenskaper vid Uppsala universitet. Tre 

bitar av varje prov sågades för vidare undersökning. 

Två bitar av KESII2009, gjöts in med epoxy som fick härda i dragskåp under tre 

dygn, därefter slipades och polerades dessa ingjutningar.  

Slipning och polering sker i olika steg, med polermedel av varierande 

kornstorlek: 180 MESH, 320 MESH, 800 MESH och 1200 MESH. Slipningen utfördes 

på glasplattor där varje glasplatta är dedikerad till en viss kornstorlek, och slipningen 

utfördes med hjälp av kiselkarbid och vatten. Mellan varje steg tvättades proven i 

ultraljudsbad för att undvika att provet repas i de kommande stegen av rester av det 

grövre poleringsmedlet. 

Efter slipningen polerades proverna. Poleringen utfördes i tre olika steg: 

med 6µm, 3µm och 1µm diamantpasta. Poleringen utfördes med en poleringsmaskin 

av märket Struers DP. För att provet skall kunna ”glida” lättare på duken tillsattes en 

liten mängd vatten. Poleringsmaskinen har två spinnhastighets -inställningar, 125 

rpm och 250 rpm. 

Eftersom proven måste vara elektriskt ledande kolbelades proven efter 

de har studerats optiskt innan de analyserades med svepelektronmikroskopi. 

 

3.2 Optisk mikroskopi 

Innan SEM-EDS analyserna undersöktes proverna med optiskt mikroskop med 

påfallande ljus, eftersom opakfaser inte är genomlysbara. Malmikroskopi utnyttjar 

mineralytans reflekterande ljusegenskaper istället för absorptions- och 

refraktionsegenskaper som används vid petrografisk mikroskopi (dvs med 

genomfallande ljus). Proverna mikroskoperades med ett Nikon Eclipse E600 POL 

mikroskop med tillhörande kamera och dator användes för bildtagning.  

 

 

3.3 Svepelektronmikroskopi 

Svepelektronmikroskopi är en vanlig metod för identifiering och undersökning av 

mineral. Denna metod använder en energirik elektronstråle som genererar variationer 

av signaler när strålen träffar provet. De accelererande elektronerna innerhåller en 

hög kinetisk energi som detekteras som elektriska signaler med varierande styrka. 

Signalvariationen beror på provets textur, kemiska sammansättning, kristallstruktur 

och orientering. 

BSE (Back Scattered Electrones) visar densitetskontraster i provet, vilket avspeglar 

sammansättningsvariationer. 
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Svepelektronmikroskopet som proverna undersöktes med har av flera detektorer, 

med olika funktioner och tre av dessa användes. 

BSE-detektorn uppfattar signaler genom elektroninteraktioner och resultatet 

presenteras som bilder med olika ljusintensitet. Vid elektronkollision uppstår både 

elastiska och oelastiska kollisioner uppstår när elektroner kolliderar. Större atomer 

producerar i större utsträckning elastiska kollisioner på grund av deras större 

tvärsnittsarea. De tyngre atomerna producerar dessutom fler bakåtstrålande 

elektroner än vad de lättare atomerna gör vilket leder till att de tyngre atomerna 

resulterar i en ljusare bild. 

EDS (Electron Dispersive Spectroscopy) detektorn identifierar varje 

grundämne genom röntgenstrålar. När strålens elektroner integrerar med atomens 

olika skal uppstår kollisioner. Genom kollisionerna bildas röntgenstrålar med 

specifika våglängder när den exciterande elektronen återgår till en lägre energi nivå. 

Varje grundämne har en specifik våglängd och på detta sätt identifieras de element 

som förekommer i det analyserande mineralet.  

EDS-analyserna utfördes vid EBC (Evolutionsbiologiskt centrum), 

Uppsala universitet, med en Zeiss Supra 35-VP, utrustad med VPSE 

lågvakumdetektor (används när lågt vacuum krävs), och en EDAX Apex 4 EDS – 

detektor. 
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4. Resultat 

4.1 Optisk mikroskopering 

KES112009 består framförallt av silikatmineral och har relativt lite opakfaser, 

uppskattningsvis 65-35% silikatmineral och andra icke-opaka faser, dvs. de mineral 

som ger låg reflektants med påfallande ljus. Två opakfaser förekommer och 

identifierades som magnetit och hematit. Hematiten är ljusare och har en ljusblå 

färgton, medan magnetiten är mörkare och har en gråare färg. Hematiten visar en 

tydlig bireflektans och tvillingar i alla tre proven. Tvillingar identifieras genom 

färgskillnader som beror på variationer i den kristallografiska uppbyggnaden och syns 

bäst med korsade polarisatorer. Bireflektans innebär att skillnad i reflektans uppstår 

vid rotation under enkelpolariserat ljus (figur 6A).  Hematit förekommer samlad i stråk 

med magnetit vilken i sin tur förekommer i korngränserna mellan hematitkornen (figur 

6D). Speciellt magnetit uppvisar tecken på plockning, som är ett resultat av 

provprepareringen (figur 6B). Plockning är vanligt i magnetit p.g.a. dess hårdhet och 

kristallform.  

Något som här tolkats som apatit förekommer också som stråk i provet 

(figur 6C, E). Apatit uppvisar en låg reflektants (figur 6F), men högre än silikatfaserna 

och mycket lägre än malmmineralen. Apatitkornen uppvisar också tydligare 

korngränser än silikaterna, vilka i huvudsak har diffusa gränser. Apatiterna är avlång 

och rundade till formen. Malmmineralen är mer välkristalliserade än vad silikaterna 

är, och har tydligare korngränser och tydligare kristaller.  

BB proverna består till stor del av malmmineral och dominerades av 

magnetit (figur 6G). Det som vid den optiska mikroskoperingen tolkats som silikater 

alternativt apatit förekommer mellan korngränserna till malmmineralen (figur 6H). 

Även i detta prov uppvisar hematiten tydlig bireflektans och tvillingar (figur 6A). 

Magnetiten uppvisar tydlig plockning, speciellt i korngränserna (figur 6G).  
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Figur 6 Fotografier av KES112009 

och BB tagna med påfallande 
planpolariserat ljus. A) Bireflektans 
i hematit i BB. B) Plockning av 
magnetit i BB. C) Stråk av apatit i 
KES112009. D) Stråk av hematit i 
KES112009. E) Stråk av apatit i 
KES112009 F) Apatit med inre 
reflektants i KES112009. G) 
Magnetit i BB. H) Silikater/apatit i 

BB. I) Hematit i BB. 
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4.2  SEM-EDS 

EDS-analyser utfördes endast på två av KES112009-proverna. Den optiska 

mikroskoperingen visade att det fanns mycket mindre mängd fosfater och silikater i 

BB provet och med anledning av begränsningar i både tid och resurser prioterades 

KES112009.  

EDS-analyserna visar att nyckelmineralen i provet förutom järnoxider är 

apatit (Ca(PO4)3(F,Cl,OH)), monazit ((Ce,LREE)PO4) samt xenotim ((Y,HREE)PO4). 

Allanit, som antogs förekomma i provet observerades inte.  

SEM-undersökningarna visar att det finns gott om fosfatmineralen 

monazit och xenotim i båda de undersökta proven. Fördelningen av monazit och 

xenotim var väldigt jämn, ca 6:4. 

Att skilja monazit (figur 7A) från xenotim (figur 7B, C) är relativt enkel 

med BSE eftersom monazit är tyngre. Detta innebär att monazit ger en mycket 

ljusare bild och xenotim släcks tidigare när ljusstyrkan och kontrasten justeras (figur 

7D).  

För att identifiera mineralfaserna analyserades deras kemiska 

sammansättning med EDS. Monazit har hög koncentration av LREE medan xenotim 

har högre halt av HREE, och framför allt yttrium. I monazit är de dominerande REE 

cerium, lantan, neodym och praseodym (figur 8A). I xenotim är dysprosium och 

yttrium högre (figur 8B). REE-resultaten är dock inte kvalitativa eftersom EDS inte 

tillåter högupplösa analyser av dessa element. En viss mängd kalcium detekterades 

både i xenotim och monazit, men är troligen en effekt av överlapp med apatit, som 

faserna förekommer i. Små mängder av järn och arsenik förekommer i båda 

mineralen, men med dessa spårelement observerades endast i kristaller som sitter i 

sprickor i magnetit. 

De allra flesta monazit- och xenotimkristallerna observerades i apatit, 

men de förekommer även i magnetit och mindre ofta i hematit. Relativt många 

monazitkristaller observerades även i sprickor i magnetit.  



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8 EDS spektra för A) monazit och B) xenotim. 
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Figur 7 BSE-bild som visar monazit (Ljus; A-D) och xenotim (mörkare grå; B-C). 

 

5. Diskussion 

De tre KES112009-proverna är väldigt lika varandra till utseende och 

sammansättning. De har ungefär samma förhållande mellan silikater och 

malmmineral. Den inbördes skillnaden är dock större jämfört med BB proverna, som 

är texturellt mer homogena. Hematit förekommer oregelbundet i BB-proverna och i 

mycket mindre mängd i förhållande till magnetit men överlag som större kristaller 

(figur 6I).  

Med avseende på REE-innerhåll anses apatitjärnmalmen i Blötberget 

vara relativt lik andra apatitjärnmalmsmineraliseringar som finns i områden, som 

Grängesberg och Idkerberget, och apatitjärnmalmen i Kiirunavaara. 

Apatitjärnmalmen i Kiirunavaara innehåller högre halt LREE-förande mineral som 

monazit i förhållande till HREE-förande mineral som xenotim (Harlov et al, 2002). 

Även hos apatitjärnmalmerna i Blötbergets närområde är monazit vanligare än 

xenotim. Detta skiljer sig en aning mot resultatet från undersökningen i denna studie 

som visar att fördelningen av monazit och xenotim är relativt jämn. 
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Resultatet från Blötberget visar att antagandet att monazit skulle vara det 

dominerande REE-förande mineralet, stämde till en viss del. Det dominerande LREE-

förande mineralet är monazit, men HREE-förande mineralet xenotim är relativt 

vanligt. Inga observationer av allanit gjordes, ett mineral som annars är vanligt i 

Grängesberg. Tidigare studier i området visar att xenotim är mycket sparsamt 

förekommande.  

Anmärkningsvärt är också de relativt höga kalciumhalterna, speciellt i de 

mindre monazitkristallerna. De kristaller där en förhöjd halt av kalcium detekterades 

är troligen en effekt av överlapp med omgivande apatit. En studie som gjordes på 

apatitjärnmalmen i Kiirunavaara visade dock samma resultat, vilket tillskrivs 

substitution av REE mot kalcium i monazit (Harlov et al, 2002). Det finns andra 

fosfatmineral som är kalciumförande men de innehåller även torium och/eller kisel, t 

ex brabantit och britholit. Torium och kisel förekommer inte i fosfaterna från 

Blötberget, vilket visar att det är monazit. Små halter av järn och arsenik har 

observerats i vissa kristaller som förekommer i sprickor i magnetiten. Dessa element 

ingår inte i ideal monazit, utan substituerats i de fall där monazit bildas från apatit 

som omvandlats av fluider som rört sig genom mineraliseringen (Harlov et al, 2002).  

 

 

6. Slutsats 

Blötberget antas ha en högre halt av det HREE-förande mineralet xenotim än 

motsvarande apatitjärnmalmerna i närområdena. Utöver detta tycks Blötberget vara 

relativt likt de angränsande områdena. Fler och noggrannare undersökningar måste 

dock utföras för att kunna dra några slutgiltiga slutsatser om hur stora halterna av 

REE verkligen är samt för att bestämma förhållandet mellan LREE/HREE. 
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