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Omslag: Från exkursion runt Stenshuvud på Geologins Dag 2017. Foto Simon Lundin.
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Inledning

Besöksmålen i denna rapport utgör lokaler som skulle vara stommen i en framtida Geopark Skåne. 
Det finns många fler sevärda geologiska lokaler än dem som är presenterade här, detta skall inte ses 
som en fullständig lista över sevärd geologi, men ett urval av lokaler som kan vara med att bära upp 
temat “På kanten av en kontinent”.
De flesta lokaler har besökts, men några rapporteras utifrån andra källor, detta framgår under 
de enskilda lokalerna. Kartan i de allra flesta lokalbeskrivningarna kommer från SGU’s hemsida 
“Kartvisaren” https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-berggrund-1-miljon.html, i några fall har andra 
källor använts och detta står då angivet under respektive figur. Alla foton är tagna av Emma Rehn-
ström om inget annat är angivet.

Figur 0. En digital höjdmodell över Skåne med förstudiens besöksmål markerade och en preliminär 
områdesbegränsning.



8Appendix 2

1. Billebjer

Naturreservatat Billebjer utanför Lund (Figur 1) utgör en lite naturpärla i ett gammalt stenbrott. 
Själva brottet är en populär badsjö när säsongen tillåter och här kan man grilla vid stranden (Figur 2).
I Billebjer bröts gnejs. Gnejsen är en ganska homogen granitgnejs med röd till grå färg. Den Bildades 
för ungefär 1700 miljoner år sedan men omvandlades under höga tryck och temperaturer vid berg-
skedjeBildningen för omkring 950 miljoner år sedan. Faktiskt försvann alla vattenbärande mineral i 
gnejsen vid denna händelse och graniten är snarast en charnockit. I brottets norra kant kan man se 
intensiv sprickBildning parallellt med Tornquistzonen i NV-SO riktning. Tittar man noga på vissa 
ställen kan man se något vitt i sprickorna (Figur 3). Det är mineral som avsatts i sprickorna och som 
har “läkt ihop” sprickan. Längs kanten i brottets västra del finns spruckna blottningar av en svart och 
finkornig bergart (Figur 4). Det är diabas och utgör en av de otaliga diabasgångar som Bildades då 
Skåne tänjdes ut för ungefär 280 miljoner år sedan. En fantastisk utsikt över Lundaslätten öppnar 
sig mot söder. Här står man uppe på horsten Romeleåsen och tittar ut över den nu sedimentfyllda 
gravsänkan mot söder. 
I naturreservatet finns fina stigar, sittplatser och en grillplats. Det finns informationssskyltar, men 
utan geologisk information.

Mer information:
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/lund/billebjer/Pages/_index.aspx
•	 http://skrylle.se/att-gora/upptack-naturomraden/naturreservatet-billebjer/
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydvastra-skane/billebjar/

P

Figur 1. Billebjer ligger ca. 10 km öster om Lund och är en populär badsjö. Gult-underkambrisk sand-
sten, rosa- granitisk gnejs.
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Figur 2. Utsikt från grillplatsen söder om sjön mot de branta väggarna på norra sidan.

Figur 3. Vita smala band genom granitgnejsen är 
mineral som avsatts i sprickor (G1) och därmed 
“läkt” dem.

Figur 4. En diabasgång i västra delen (G2) av det 
gamla stenbrottet är också den kraftigt upp-
sprucken.
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P

Området kring Röstånga i centrala Skåne slås igenom av en 40 meter bred och cirka två kilometer 
lång krosszon. Zonen sträcker sig i från nordväst mot sydost och på flera ställen finns hällar med 
krossbergarten breccia bevarade. Sprick- och förkastningszonen slår genom flera olika typer av ber-
garter (Figur 5) och därför har det Figurats breccior i flera olika bergartstyper också, t.ex. i granitisk 
gnejs (Figur 6, 7 & 9) eller sandsten (Figur 8). I närheten av Röstånga turistbyrå finns stora expon-
erde hällar i skogen med knottrigt utseende som består av breccierad gnejs (G1). På vissa ställen kan 
man se attt bergarten är läkt av senare mineral, i det här fallet vit eller rödfärgad kalcit. Vid G2 finns 
en bergvägg vid sidan om vägen som också består av gnejsbreccia med vit kalcit. Bortanför fotbanan 
finns berghällar med sandstensbreccia. Den ljusa Höörsandstenen (se lokal 15) genomsätts av vita 
kalcitådror.
Längre mot väst ligger vackra Odensjön. Sjön är nästan helt cirkulär och har varit mål för skiftande 
bildningsteorier. Nu finns viss enighet om att sjön är bildad genom erosion av en eller flera lokala 
glaciärer. Detta baseras på den cirkulära och överfördjupade formen på bassängen, den kantiga for-
men på stenmaterialet i moränen som dämmer upp sjön, samt förekomsten av nivationsnischer i två 
olika riktningar.

Mer information:
•	 http://lup.lub.lu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=3806219&fileOId=3971238

2. Röstånga och Odensjön

2

4
1

3

Figur 5. Röstångaområdet karakteriseras av en mycket varierad geologi, framför allt gnejs (brun), kam-
brisk sandsten (gul), silurisk lerskiffer (grön) och jurassisk sandsten (blå).
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Figur 6. Häll i skogen (G1) med gnejsbreccia. Figur 7. Gnejsbreccian i närbild. Den ljusa gnejsen 
är ihopläkt med rödfärgad kalcit.

Figur 9. Sprickor i Höörsandstenen är här läkta 
med vit kalcit (G2).

Figur 8. En bergvägg vid sidan om vägen har fina 
läkta gnejsbreccior (G3).



12Appendix 2

3. Impan

Impan är en 15 meter hög förkastningsbrant i tidigkambrisk sandsten (Figur 11). Flusspat, kalcit och 
blyglans har avsatts i förkastningsplanet och i vinkelräta gångar. Flusspaten bröts på 1940-talet av 
Svenska Aluminiumkompaniet och fortfarande kan man hitta mörklila flusspat och vita till transluse-
nta kalcitkristaller i varphögar på platsen (Figur 12).
Förkastningen är del av det större NV-SO orienterade förkastningssystemet i Tornquistzonen och 
mineraliseringen är del av en större grupp mineraliseringar som påträffas framför allt i sydöstra Skåne. 
Dessa mineraliseringar domineras av flusspat och kalcit, men också, ekonomiskt viktigare, blyglans. 
Blyglansen har gett Permisk ålder för mineraliseringen (Johansson och Rickard 1982) och Erlström et 
al. (2004) spekulerade om mineraliseringarna bildats i samband med extensionsrelaterad magmatism. 
Heta fluider extraherade metaller från den äldre berggrunden som sedan deponerades i det exten-
sionella spricksystemet.
Impan ligger i ett naturreservat mellan Gröstorp och Gladsax (Figur 10) och  det kan vara lite bes-
värligt att hitta en parkering. Av säkerhetsskäl kan man inte komma helt intill branten och man kan 
stöta på kor i naturereservatet. Reservatet är skyltat och det finns geologisk information på skylten, 
men det finns stort behov av röjning på platsen.

Mer information finns på: 
•	 https://sv.wikipedia.org/wiki/Impan
•	 http://www2.visitystadosterlen.se/sv/se-gora/a777541/impan-naturreservat/detaljer
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-naturskyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/simrishamn/impan/Pages/_index.aspx?keyword=impan

Figur 10. Karta över Impan. Utdrag från geologiska kartbladet Af215, Sveriges Geologiska Undersökning 
(senapsgul, prickig- underkambrisk sandsten, grönt- ordoviciska bergarter. Besöker man Impan är det 
enklast att hitta parkering i Gröstorp.
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Figur. 11. Förkastningsbranten Impan risikerar att växa igen på grund av att kreatur inte längre betar 
intill branten, den anses för osäker och farlig.

Figur 12. Vacker lila flusspat och vita plattor av kalcit finns rikligt i varphögarna intill branten.
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4. Skryllesjön

Skrylle är ett större natur- och rekreationsområde och naturreservat öster om Lund (Figur 13), men 
här avses främst det gamla stenbrottet Skryllesjön (G1). I brottet bröts framför allt den hårda sands-
tenen från tidigkambrisk tid som också finns i sydöstra Skåne och fortfarande finns aktiva bergtäkter 
i området. I stenbrottets väggar ser man fina blottningar av sandstenen och rakt igenom går en mörk 
diabasgång. Kontaktzonen är uppsprucken, men visar inga direkta tecken på omvandlingar (Figur 
14-15). Diabasgången är resultatet av att Skåne tänjdes ut och sprack upp för 280 miljoner år sedan. 
Magma trängde in i sprickorna och stelnade till de diabasgångar vi ser idag. Antagligen var där också 
vulkanutbrott upp på jordytan, men de lavaflödena är borta idag (Figur 16).
I naturum Skrylle (G2) finns mer information om geologin runt Skrylle och exempel på bergarter. 
Det finns många vandrings- och motionsslingor i området. Här finns rastplatser men också restau-
rang.

Mer information:
•	 http://skrylle.se/
•	 https://www.lund.se/uppleva--gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/naturum-

skrylle/
•	 http://www.skanskalandskap.se/strovomraden/skrylle

P

Figur 13. Karta över Skrylleområdet. Gult-underkambrisk sandsten, rosa- granitisk gnejs.

1

2
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Figur 14. Utsikt över Skryllesjön (G1).De gula pilarna markerar plintar av diabas som efterlämnades 
under brytningen.

Figur 15. Diabasgången syns också i stenbrottets vägg, dock 
både nerrasad och övervuxen.

Figur 16. Modell över tänkbar bild-
ning av diabasgångrna i Skåne.
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5. Nyhamnsläge

Strax norr om Nyhamnsläge ligger naturreservatet Nyhamnsläge-Lerhamn. Här domineras berg-
grunden (Figur 17) av lerskiffrar som bildades under silur för ungeför 420 miljoner år sedan. Ler-
skifferna är väldigt mörk, den ser nästan svart ut när den är våt, vilket beror på ett högt innehåll av 
organiskt material. Långt senare, för ungefär 280 miljoner år sedan trängde magma upp i en spricka 
i bergrunden och stelnade till en diabasgång. Magman var väldigt varm och brände den omgivande 
lerskiffern till et slags “naturligt tegel”! På grund av att det inte fanns syre tillgängligt under “brännin-
gen” blev färgen inte röd utan grå (Figur 18). 
Även diabasen påverkades på ett annat sätt då den trängde upp i en kall sedimentär bergart. Kon-
taktytan mot den sedimentära bergarten kyls snabbt och man får en mycket finkornig kant mot 
omgivande bergarter (Figur 19). Eftersom diabasen är hårdare än den omgivande skiffern bryts den 
inte ner i samma hastighet, vilket är orsaken till att diabasgången sticker upp ur vattnet.

Mer information:
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/hoganas/nyhamnslage-strandbaden/Pages/_index.aspx

Figur 17.Utdrag från berggrundskarta Af 129, Sveriges Geologiska Undersökning. Orange- granitisk 
gnejs, grön- amfibolit, blårandig- silurisk skiffer, vit- lager från övre Trias.
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Figur 18. I kontakten (streckad rosa linje) mellan lerskiffer (till vänster) och diabas (till höger) finns en 
zon med “naturligt tegel”.

Figur 19. De snabbkylda kontakterna i diabaser får ett lite annorlunda utseende än resten på grund av 
att de är mycket finkornigare. På bilden syns tre smala diabasgångar.
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6. Svanshall

Mellan Svanshalls hamn och gamla hamnen i Rekekroken (Figur 20) finns en kuststräcka med spän-
nande bergartsblottningar. Lokalen längst mot väster är vackra röda gnejsklippor med band av am-
fibolit i (Figur 21). Följer man stranden mot sydöst korsar man först en diabasgång som sticker upp 
i strandklappern (G1). Senare dyker flackt sluttande bankar av en ljus sandsten upp (G2). I delar av 
hällarna som ligger längst mot väster finns en ganska speciell bergart som består av ett grovt grus av 
rödaktiga klaster (Figur 22). Detta är det så kallade kambriska bottenkonglomeratet! För 550 miljon-
er år sedan bredde vår kontinent Baltica ut sig, en flack, djupt nereroderad kontinent utan höga berg. 
Men en global havsytehöjning översvämmade det gamla urbergspeneplanet och ett grovt gruslager 
avsattes ovanpå urberget. Med tiden vittrade nästan allt annat än kvarts i den nya sanden, men i det 
allra första sedimentet är röda fältspatkorn också bevarade. I sandstenen finns rikligt med vertikala 
grävspår. Parkering finns på flera ställen, t.ex. vid hamnarna och vid Strandhagens naturreservat.

Mer information:
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/hoganas/bolsakra-tranekarr/Pages/_index.aspx

2
1

Figur 20. Utdrag från geologiska kartbladet Af 129. Orange- granitisk gnejs, grön- amfibolit, lila- diabas, 
grönprickigt- undre Kambrium, vit- lager från övre Trias.
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Figur 21. Mjuka former i den gamla gnejsen. Det röda är en gnejs med granitsammansättning och de 
mörka banden består av bergarten amfibolit. Man kan se början till uppsmältning i den röda gnejsen.

Figur 22. Grovt grus från den översvämmade kontinenten. Man ser en tydlig färgvariation på gruset!
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Söder om det gamla fiskelåget Vik (Figur 23) finns stora, välexponerade hällar som utgörs av tidig-
kambrisk sandsten. Sandstenen Bildades i ett grundt kallt hav på ungefär tio meters djup i en tidvat-
teninfluerad miljö för ungefär 550 miljoner år sedan. Överytorna på de sedimentära bänkarna är 
ibland fulla av spårfossil (Figur 25), både i vertikal och horisontell ledd. Spårfossilen representerar 
grävspårs och gjordes av maskliknande varelser.
Sprickzoner paralella med den NV-SO orienterade Tornquistzonen är välexponerade på den kala 
sandstenen.
Men, den mest spektkulära strukturen är den s.k. Prästens badkar eller Rosenstenen (Figur 24). 
Strukturen är ca. 5 meter i  diameter och består av koncentriska ringar av brantställda sedimentära la-
ger. Strukturen är en trattsänka, Figurad då sandstenen ännu bara var delvis förstenad och sedimentat 
fortfarande var vattenmättat. Av någon anledning, kanske en jordbävning, har vatten tryckts ut och 
upp genom sanden och sandlagren har därefter fallit ihop. Erosionen har sedan mejslat ut strukturen 
som den ser ut idag. Det finns ca. 100 liknande strukturer i Skåne, de flesta av dem i sydöstra delen 
av SKåne, men denna är den enda som kan ses.
Kör mot hamnen i Vik, därefter finns skyltat mot Prästens badkar. En parkering med toalett och grill-
plats. Prästens badkar ligger i vattenbrynet söderut längs tranden från parkeringen räknat.

Mer information:
•	 http://xn--sterlen-simrishamn-c3b.com/sv/turism/om-simrishamn-och-osterlen/byarna-pa-oster-

len/vik/
•	 http://guide.visitskane.com/sv/se-gora/a321272/prastens_badkar_vik_321272/detaljer
•	 http://www2.visitystadosterlen.se/sv/se-gora/a321272/prastens

7. Vik

P

Figur 23. Geologisk karta över Vikområdet. Gult- underkambrisk sandsten.
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Figur 24. En spektakulär typ av avvattningsstruktur som kallas trattsänka. Den här är mer känd som 
Rosenstenen eller Prästens badkar!

Figur 25. En myriad av spårfossil, sannolikt mestadels Diplocraterion, vittnar om en miljö som myllrade 
av liv. 
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Norr om Simrishamn ligger Bäckhalladalens naturreservat (Figur 26) där man kan se välbevarade 
böljeslagsmärken (Figur 27) och spårfossil i tidigkambrisk sandsten (Figur 28). Det är samma typ av 
sandsten som också finns i Vik (besöksmål 2). Vid det östra av Bäckhalladalens gamla stenbrott (G1) 
finns stora kala hällar med ytterst välbevarade böljeslagsmärken. Sanden avsattes i ett grunt kyligt hav 
på ungefär tio meters djup. Det är tidvattenströmmar som skapat böljeslagsmärkena och i vertikala 
sektioner genom berggrunden kan man ibland se korsskiktning som går åt motsatt håll i ett fiskbens-
mönster. I västra delen av naturreservatet (G2), längs stigen kan man hitta sedimentöverytor med 
myriader av spårfossil. Främst är det det vertikala grävspåret Diplocraterion man hittar här.
De magra sandhedarna som utmärker stora delar av Bäckhalladalsområdet, men också generellt i 
sydöstra Skåne är en direkt produkt av erosion av den kvartsrika sandstenen.
Stenbrotten i området opererades under 1900-talet och stenen användes främst som byggnadssten. På 
andra ställen har samma bergart brutits till kvarnstenar.

Mer information:
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/simrishamn/backhalladalen/Pages/_index.aspx?keyword=b%C3%A4ckhalladalen
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydostra-skane/backhalladalen/

8. Tobisvik/ Bäckhalladalen

P
P2 1

Figur. 26. Geologisk karta över området vid Bäckhalladalens naturreservat strax norr om Simrishamn. 
Gult- underkambrisk sandsten.
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Figur 27. Stora böljeslagsmärken bevarade i sandstenen. Antagligen bildades dessa i kraftiga tidvatten-
strömmar.

Figur 28. Stora mängder spårfossil trängs i denna sedimentöveryta.
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9. Andrarums alunbruk

I Alunbruket vid Andrarum finns flera gamla skiffer brott med svart alunskiffer rik på organiskt mate-
rial från senkambrisk till tidig Ordovisisk tid. Namnet alunskiffer kommer från kaliumsaltet alun som 
utvanns ur skiffern genom att den brändes och lakades. Skiffer är exponerad i brottens gamla väggar, 
men många av sektionerna är täckta av rasmaterial och vegetation. Den svarta skiffern innehåller tun-
nare bänkar och linser, s.k. orstenar, av oljerik kalksten. Orstenarna avger en distinkt petroluemlukt 
vid delning och innehåller ibland välbevarade tredimensionella fossil. I vissa delar av brottet kan man 
också hitta stora mängder avtryck av organismer, framför allt trilobiter av släktet Olenus och agnos-
tider.
Skiffrarna representerar en signifikant havsnivåstigning jämfört med den tidigkambriska sandstenen, 
antagligen med viss syrebrist i bottensedimenten.
Brottet startades på 1630-talet och har varit aktivt ända in på 1900-talet. Under huvudelen av tiden 
var alun den primära produkten, men skiffrerna har varit av intresse för sitt höga innehåll av både olja 
och uran. Den nu förbjudna byggprodukten blåbetong fick sitt namn efter den blåaktiga färgen som 
orsakades av innehållet av svart alunskiffer. Den är nu förbjuden på grund av uraninnehållet i alun-
skiffern som bildar den skadliga gasen radon när det sönderfaller.
Det gamla alunbruket ligger i ett naturreservat och är en del av Christinehofs Ekopark. Det finns 
vägskyltar och stora fina informationsskytlar om Alunbrukets historia och natureservatets flora och 
fauna. Det finns dock ingen geologisk information. Det finns goda parkeringsmöjligheter och en 
härlig kaffestuga.

Mer information:
•	 http://www.christinehofsekopark.se/andrarums-alunbruk/
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kultur-

miljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-skane/tomelilla/Pages/Andrarum-Kivik.aspx
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planering-

sunderlag/naturvardsprogram/landomrade/tomelilla/Pages/21_Kristinehov_Andrarum_och_An-
drarums_alunbruk.aspx

P

Figur 29. Geologisk karta över Alunbruksområdet. Gult- underkambrisk sandsten, grön- senkambrisk 
skiffer.
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Figur 30. Sektion från Lilla brottet, till höger trilobiten Olenus.

Figur 31. Kaffestugan vid Alunbruket är väl värd ett besök!
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10. Komstad

Vid de små byarna Komstad och Listarum, samt vid Gislöv, på Österlen finns ett antal gamla sten-
brott där man bröt samma typ av ordovisisk kalksten som vi känner bäst som Ölandskalksten! Trap-
pan in i närbelägna Glimminghus är gjord av denna bergart (men trappan är betydligt yngre än själva 
borgen!). 
Kalkstenen avsattes på antagligen ganska stort djup och över ett enormt område. Samma typ av ber-
gart hittar vi inte bara i Skåne och på Öland, men också i Dalarna, Polen och Grönland och Kina!
Den finns i röda och grå varianter och innehåller typiskt den långa bläckfiskförfadern Ortoceras, som 
man ofta kan se i trappor och gångar med Ölandssten. De kunde faktiskt bli upp mot 5 meter långa 
och vissa arter hade väldigt många armar, kanske upp mot 40 stycken. En annan vanlig fossilgrupp är 
trilobiter, gärna lite större varianter som Ceratopyge och Asaphus.
Stenbrotten är i privat ägo och det är ont om parkeringsplatser. I Listarums naturreservat strax intill 
finns stigar.

Mer information:
•	 http://www.simrishamn.se/sv/kultur_fritid/osterlens_museum/byar-pa-osterlen/garnsas/komstad-

stenbrott/

Figur 32. Geologisk karta över Komstad-Listarumområdet med flera gamla stenbrott. Gult- underkam-
brisk sandsten, ljusgrön- senkambrisk skiffer, grön- ordivicisk kalksten.
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Figur 33. Det lite knaggliga utseendet vi förknippar med Ölandskalkstenen.

Figur 34. Vanliga fossil i kalkstenen är de långsmala konerna Ortoceras och hela eller delar av trilobit-
erna Ceratopyge och Asaphus.
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I Bjärsjölagård finns ett gammalt övergivet kalkbrott. Väggarna i brottet består av kalksten från den 
sensiluriska Klinta Formationen, primärt Bjärsjölagårdkalkstenen. Kalkstenen är mycket fossilrik och 
har samma ålder som kalken på Gotland. 
Bjärsjölagårdkalksetnen avsattes i ett varmt, grunt hav med korallrev och ett myllrande liv. Södra 
Sverige låg ungefär på ekvatorn och klimatet var varmt. Mot (dagens) norr växte en bergskedja, men 
ändå var större delarna av Sverige under havets yta. En mängd olika organismer finns bevarade som 
fossil i kalken, t.ex trilobiter, gastropoder, brachiopoder, sjöliljor, både tabulata och rugosa koraller, 
samt sällsynta fynd av havsskorpioner.  
Kalken i Bjärsjölagård har brutits sedan medeltiden, men storskalig produktion förekom under 1800- 
och 1900-talen. Brytningen upphörde helt på 1940-talet.
Idag döljs de lägre delarna av brottet av en grundvattensjö och väggarna i större delen av stenbrottet 
är omöjliga att komma intill. Man kan komma närmare i västra delen av brottet, men det är ändå 
besvärligt. Vill man försöka hitta fossil är det enklare att se efter sten på marken. Vanliga fossil 
inkluderar sjöliljestjälkar och skal från brachiopoder, t.ex. Howellella. Platsen är lummig och grän och 
huserar flera ovanliga kalkälskande växter. Stora mängder vinbergssnäckor trivs i de skuggare delarna 
av området. Invid sjön finns en fin grillplats och runt i brottet finns flera stigar.

Mer information:
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/planfragor/planeringsun-

derlag/naturvardsprogram/landomrade/sjobo/Pages/7._Bjarsjolagard.aspx?keyword=bjärsjölagård
•	 http://www.bjarsjolagardsslott.se/?sida=Sevardheter&p=19948&m=6444

11. Bjärsjölagård

Figur 35. Geologisk karta över Bjärsjölagårdsområdet. Ljusgrön- silurisk kalksten.
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Figur 36. Själva stenbrottet är lättast att se när träden har fällt sina blad. Foto: www. bjarsjolagard.se.

Figur 37. Närbild av kalkstenen som består nästan helt av skalfragment.



30Appendix 2

Vallåkra ligger i Rååns dalgång i den sydöstra delen av Helsingborgs kommun. Där Råån skär genom 
berggrunden har lager från tidigaste Jura blottats och här har brutits kol och lera sedan 1730-talet. 
Wallåkra Stenkärlsfabrik startade 1864 och då användes den lokala leran för produktion av stengods. 
Industrihistorien är i högsta grad levande i Wallåkra Stenkärlsfabrik där stengods framställs på tradi-
tionellt vis och bränns i en stenkolseldad ugn. 
I dalgången ligger Borgens naturreservat och längs bäcken kan man se det gamla dagbrottet för lera 
där man på 1070-talet hittade en mängd fotspår efter dinosaurier.  Man vet inte riktigt vilken dino-
saurie som gjort spåren, men troligen liknade den den köttätande dinosaurien Dilophosaurus. Den var 
ungefär sju meter lång och gick på två ben. Det finns tyvärr inga spår att se på lokalen mer, men en 
del avtryck togs om hand när de hittades och finns att beskåda på flera ställen i trakten, t.ex. Dunkers 
kulturhus i Helsingborg, Höganäs museum, Bjuvs och Nyvångs gruvmuseum. Gipsavgjutningar finns 
också flera, varav Wallåkra Stenkärlsfabrik har ett.
Bergarterna i Vallåkra är mestadels sandsten och leror med mer eller mindre inlagrat kol. De avsattes 
i en strandnära miljö som ständigt förändrades, troligen i en deltamiljö. I vissa lager finns rikligt med 
svarta, pepparkornsliknande korn av siderit och det har också hittats gagat. Gagat är är helt svart och 
kan poleras, det var populärt i sorgsmycken på 1800-talet.

Mer information:
•	 http://wallakra.com/
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/helsingborg/borgen/Pages/_index.aspx
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/nordvastra-skane/borgen/

12. Borgen/ Vallåkra
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P

Figur 38. Geologisk karta över Borgens naturreservat och Wallåkra Stenkärlsfabrik. Blå- trias-juraavs-
ättningar.
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Figur 39. Skärningarna i lertäkten där man fann dinosaurierfotspår på 70-talet består idag mest av ras-
material. Infällt till höger en rekonstruktion av dinosaurien Tawa, som antagligen liknade den som satt 
sina fotspår i Rååns dalgång.

Figur 40. I Wallåkra Stenkärlsfabrik skapas bruksföremål med traditionella tekniker och material.



32Appendix 2

Stenshuvud är ett framträdande riktmärke i sydästra Skånes kusttrakter och en av Skånes national-
parker. Berget utgör den östligaste utlöparen av Linderödsåsen (Figur 41), även om själva huvudet 
inte är förkastningsavgränsat. Graniten som utgör berget bildades för 1450 miljoner år sedan i en 
aktiv eller Andinsk kontinentkant. Graniten är finkornig (Figur 42), med fläckig porfyrisk textur 
och vanligt förekommande pegmatitiska gångar och fickor. Pegmatiterna innehåller ofta radioaktiva 
mineral, såsom allanit och ytvattnet på Stenshuvud skall därför inte drickas på reguljär basis. Stenshu-
vudgraniten är tolkad som en subvulkanisk intrusion som kristalliserade på 8 km djup i jordskorpan. 
Både graniten och pegmatiten kan studeras närmare vid fyren (G3).
Stenshuvudgraniten är kraftigt uppsprucken, främst i NV-SO riktning, vilket bland annat har result-
erat i både den knaggliga spruckna ytan på toppen (G1) och skapat föutsättningarna för bildningen 
av strandpelarna vid Jätteporten (G4). Det finns viktiga svaghetszozner också i N-S riktning, som 
t.ex. dalen som avgränsar berget Stenshuvud mot väster.
Postglaciala klapperständer finns bevarade norr om Stenhuvuds toppar som ryggar och fält med klap-
per inne i skogen (G2). Högsta kustlinjer ligger ungefär 21 meter över dagens kustlinje.
Det finns ett Naturum vid Stenshuvud som är väl värt ett besök och som har en stor parkering för 
både busssar och bilar. Personalen är utbildade för geologisk guidning i nationalparken. Det finns 
flera kortare eller längre stigar i området och det finns en fin badstrand nedanför naturum.

Mer information:
•	 http://www.sverigesnationalparker.se/park/stenshuvuds-nationalpark/
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydostra-skane/stenshuvud/

13. Stenshuvud
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Figur 41. Stenshuvud utgörs av en finkornig granit (rött) och är del av  horsten Linderödsåsen.
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Figur 42. Stenshuvudgraniten är finkornig på gr-
und av att den stelnade ganska nära jordytan.

Figur 43. Som fickor och gångar i graniten förekom-
mer grovkornig pegmatit (G3) där man kan hitta 
stora kristaller av olika mineral, t.ex kvarts, fält-
spat och biotit som på bilden.

Figur 44. Kraftig uppsprickning av berget gör det mer känslligt för erosion. Pelare av friskt berg blir kvar 
efter att havet eroderat. Här är strandpelare vid “Jätteporten” (G4) som bildats då havsytan låg högre 
än idag.
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14. Forsakar

Forsakar är ett vattenfall i övre delen av Forsakarsbäcken, ett biflöde till Helge å. Själva fallen ligger 
i Lillaforsskogens naturreservat som också är en del av Biosfärsområdet Vattenriket. Området lig-
ger på Linderödsåsen och Forsakarbäcken har eroderat ner genom ca. 1700-1800 miljoner år gamla 
finkorniga granitiska gnejser. Gnejserna i området är kraftigt uppspruckna, både parallellt med 
Linderödsåsens norra begränsningsförkastning i NV-SO riktning och i NO-SV riktining. Ravinen i 
Forsakar ligger i anslutning till en av den första typen av raviner och vid Nedre fallet kan man se de 
sprickiga gnejserna sticka upp framför bäcken.
Invid naturreservatet finns en stor parkering för både bussar och bilar och det finns nätverk av vand- 
ringsstigar i området, varav slingan till Nedre fallet är tillgänglighetsanpassad. Länsstyrelsen har skyl-
tat, men den geologiska informationen är begränsad.

Mer information:
•	 http://www.vattenriket.kristianstad.se/plats/forsakar.php
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/kristianstad/forsakar-med-lillaforsskogen/Pages/_index.aspx
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydostra-skane/forsakar/

P

Figur 45. Geologiskt består Linderödsåsen av granitiska gnejser (rosa). Kraftig uppsprickning har gjort 
att erosionen har påskyndats.
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Figur 46. De kraftigt uppspruckna gnejserna tittar fram i botten av ravinen.
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15. Balsberget

Balsberget ligger ca. 10 km norr om Kristianstad (Figur 47) och urgör en rest av ett landskap som 
bildades under Juratiden. Under äldre Jura, för ungefär 200 miljoner år sedan, var klimatet varmt och 
fuktigt och markytan vittrade kraftigt med följd att de gamla graniterna leromvandlades til bland an-
nat lermineralet kaolin, som långt senare blev en viktig resurs för keramisk tillverkning, bl.a. på Ivö. 
De kaolinvittrade berggrundsknallarna bäddades sedermera in i yngre sediment, helt fram till yngre 
krita, för 80 milljoner år sedan. I samband med storskaliga rörelser i jordskorpan som hänger ihop 
med Bildningen av Alperna, rörde det på sig i Tornquistzonen igen och vissa block lyftes upp så att 
erosion igen kunde blottlägga äldre bergartslager, t.ex. kom Balsbergat och andra urbergskärnor att 
sticka upp som öar ovanför havsytan i Kritahavet.
Runt Balsberget ligger kalksten från krita som också den är lättvittrad, något som gett upphov till 
olika typer av upplösningsfenomen, karstbildning. Balsbergsgrottan (G1) är en naturlig karstgrotta, 
men det har också brutits kalk där (Figur 48). Runt om i naturen finns ett stort antal branta sänkor 
och hål som antagligen är doliner, d.v.s. en sänka som uppstått genom att marken underminerats. 
Högsta kustlinjer finns bevarad som fina klappervallar uppe i skogen.
Balsbergat är ett naturereservat med en relativt stor parkering för buss och bilar, det ingår även som 
besöksmål i Biosfärsområdet Kristianstad Vattenrike. Från utkikspunkten (G2) ser manut över den 
flacka Kristianstadbassängen (Figur 49), men notera också de andra uppstickande urbergsknallarna 
runt omkring! Man kan gå in i grottan, men behöver rekvirera nyckel från markägaren. det finns ett 
stort nätverk av fina stigar i området och det är ett populärt rekreationsområde.

Mer information:
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/kristianstad/balsberget/Pages/_index.aspx
•	 http://www.vattenriket.kristianstad.se/plats/balsberget.php
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/nordostra-skane/balsberget/
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Figur 47. Omväxlande geologi med hård granit och mjukare kritkalksten ger upphov till det varierade 
landskapet och artrikedomen vid Balsberget. Rosa-granitisk gnejs 1700-1800 miljoner år gammal, or-
ange, granit 1450 miljoner år gammal, grön- kalksten från Krita.
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Figur 48. Ingången till Balsbergsgrottan (G1). Grottan är en naturlig grotta i kalsten som har blivit utvid-
gad på grund av stenbrytning. Nyckel finns att låna hos markägaren.

Figur 49. Utsikten från toppen av Balsberget (G2) är milsvida ut över slätterna runt Kristianstad. Upp-
stickande berg utgjorde öar i Krithavet för 60 miljoner år sedan.
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16. Höganäs

Höganäs är fiskeläget som transformerades i grunden då kolförande lager upptäcktes i berggrunden 
på 1700-talet. Först bröts kolet i dagbrott, men snart gick brytningen under jord för att förfölja de 
två kollagren, flöts A och B. Ett relativt stort område i NV Skåne var involverat i gruvbrytningen, 
från Vallåkra i söder till Nyvång i norr, från Höganäs i väster till Åvarp i öster. Det upptäcktes sedem-
era att leran i omgivande lager utgjorde en ypperlig eldfast lera och snart blev brytningen av leran 
ekonomiskt betydligt viktigare än kolet och den så typiska saltglaserade Höganäskeramiken hade 
sett dagens ljus. Fortfarande idag är den keramiska industrin av största vikt i Höganäsområdet (G1-
G6), inte bara som industri- och kulturhistoria, men som en viktig del av det lokala näringslivet och 
identiteten (Figur 51-56).
Kolet och leran avsattes under den sista delen av Trias och den första delen av Jura (Figur 50). Kli-
matet var varmt och fuktigt och stora sumpskogar bredde ut sig i ett kustnära delta i nuvarande NV 
Skåne. 
De stora mängderna växtmaterial begravdes under sediment innan det hann brytas ner och förvand-
lades med tiden till kol. På flodslätterna levde växter och djur som sedan länge är utdöda, t.ex. dino-
saurier vars fotavtryck hittades med jämna mellanrum i gruvorna. Sannolikt rör det sig om flera olika 
arter av dinosaurier, men helt säkra bevis för vilka arter det rör sig om är osäkert på grund av att inga 
skelettfossil har påträffats.

Mer information:
•	 http://www.hoganasmuseum.se/
•	 http://keramisktcenter.se/
•	 https://www.hoganas.se/Turist/Inspiration/
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Figur 50. Geologin i Höganäsområdet består av triassiska sediment (blå).
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Figur 51. På Höganäs museum (G1) finns en geologisk utställning och där kan du också titta på dinosau-
riefotspår. Muséet är byggt i sandsten från Jura.

Figur 52. I Ärtan och Bönans naturreservat (G2) 
finns stora högar kvar efter kol- och lerbrytnin-
gen. I materialet kan man se vad berggrunden 
består av, t.ex kolrik lerskiffer och sandsten.

Figur 53. Den nordligaste utflyktspunkten (G3) 
är ett hål i marken som går ner i A-schaktet 
från slutet av 1700-talet. I fördjupningarna som 
syns i väggen nere vid marken (gula pilar) låg de 
träplankor inskjutna som stöttade upp taket i 
gruvorten.
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Figur 54. På Keramiskt center (G4) kan du 
besöka Öppen verkstad och se hur arbetet i lera 
går till.  Bild från Keramiskt centers websida.

Figur 56. Gruvgårdsparken (G6) finns en stor klump med sintrad aska utställd tillsammans med en gam-
mal gruvvagn. Bild från Helsingborgs dagblad. 

Figur 55. Höganäs saluhall (G5) är inrymd i den 
gamla saltglaseringsfabriken. De gamla ugnarna 
är bevarade och inne i dem finns tradionellt 
saltglaserat stengods utställt.
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17. Stenskogen

Stenskogen refererar både till en plats väster om tätorten Höör (G1) och till det gamla namnet på 
hela det skogsområde (G2) som omger samhället och där stenbrytning förekom. Stenen man bröt var 
den ljust grå Höörsandstenen som är från tidig Jurassisk tid och uppdelad i två led. Det undre Stan-
storpsledet representerar antagligen flodavlagringar, medan det övre Vittserödledet avsattes i en grund 
strandmiljö. Den undre sandstenen är mer arkosisk och korttransporterad och användes för kvarn-
stensproduktion och den övre användes som byggnadssten, t.ex. för prestigebygget Lunds Domkyrka! 
Stenskogen har en lite mystisk atmosfär med kvarnstenar utströdda i skogen, som om de som en gång 
arbetade här bara gick en dag och aldrig kom tillbaka. Brytningen av Höörsandsten började redan 
under medeltiden och helt fram till 1800-talet då ombyggnaden av Lunds domkyrkas torn (Lunna 
pågar) gjorde att en ny täkt (grav öppnades i skogen väster om Höör (Pågagraven). 
I Stenskogen vid Höör finns stigar i det som kallas “Brottets bana” som berättar om stenbrytningen.

Mer information:
•	 https://www.hoor.se/uppleva-gora/idrott-motion-och-friluftsliv/friluftsliv-och-motion/motions-

slingor-och-naturomraden/brottets-bana/
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/landskapsvard/kultur-

miljoprogram/sarskilt-vardefulla-kulturmiljoer-i-skane/hoor/Pages/Stenskogen.aspx
•	 https://sv.wikipedia.org/wiki/Lunds_domkyrka
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Figur 57. Den omväxlande geologin i Hööområdet rymmer bland annat den jurassiska Höörsandstenen. 
Utdrag från de geologiska kartbladen Af 155 och Af 180, Sveriges Geologisk Undersökning. Orange- 
granitiska gnejser, blå- jurassisk sandsten, blårandig- silurisk skiffer, grön-amfibolit, lila-diabas.
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Figur 58. Kvarnstenar som aldrig gjordes färdiga ligger kvar i skogen.

Figur 59. Lunds domkyrka är byggd i sandsten från Höör. Foto från Wikipedia.



43 Appendix 2

18. Norra Albert

Dagbrottet Norra Albert strax norr om Billesholm ägs av Höganäs-Bjuf AB och är en gammal täkt 
för lera och kol (Figur 60). I väggarna i täkten finns sediment från sen triassisk tid till tidig jurassisk 
blottlagda (Figur 61). Sektionerna i Norra Albert är några av numera väldigt få blottningar i Sver-
ige av sediment från en unik, spännande och viktig tid i jordens utveckling. I slutet av Trias hade 
Skåne varmt och fuktigt klimat och i nordvästra Skåne växte tropiska sumpskogar med cypresser, 
trädormbunkar, fräkenväxter och gingkoträd. I leriga laguner och nära stränderna levde det en meter 
långa groddjuret Gerrothorax, antagligen ett av topprovdjuren i den miljön. Produktionen av organi-
skt material var så stor att dött växtmaterial inte hann brytas ner innan det överlagrades och tjocka 
torvbankar bildades som med tiden pressades ihop och bildade stenkolsbankar (Figur 62). 
Vid övergången till Jura inträffade en katastrof. Träden dog, bränder blev vanligare på grund av 
blixtnedslag, atmosfären förgiftades av svaveloxid och jordbävningar skakade marken. Kanske så my-
cket som 80 % av alla arter dog ut på jorden. Eftersom vegetationen som höll sanden på plats förs-
vann transporterades plötsligt stora mängder sand ut i havet. Vad hände egentligen? Vid denna tid låg 
de flesta kontinenterna samlade i en jättekontinent kallad Pangea. Pangea var väldigt instabil och vid 
Trias-Juragränsen började det knaka på allvar. Uppsprickningen av Pangea orsakade massiva vulka-
nutbrott som nu finns bevarade på fyra olika kontinenter runt Atlanten. Stora mängder svaveldioxid 
vräktes ut i atmosfären och marken skakade av jordbävningar.
I Norra Albert finns så kallade seismiter bevarade, det är sediment som fått sin lagring störd av 
jordbävningar. Forskning pågår i dessa lager för att se hur ekosystemet faktiskt återhämtade sig efter 
katastrofen. Det kan ge oss viktig kunskap om hur vi evetuellt kan tackla dagens pågående massut-
döende. Vill man veta mer kan man också besöka Bjuvs gruvmuseum.

Mer information:
•	 http://geocenter.dk/xpdf/geoviden-1-2016.pdf

P

Figur 60. Den gamla lertäkten ligger strax norr om samhället Billesholm. Blått-trisassiska sediment.
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Figur 61. I täktens väggar finns sektioner exponerade som spänner över det kritiska tidsintervallet för 
en av jordens största massutdöenden. Gränsen för katastrofen går att se med blotta ögat (svart linje)
där sedimenten skiftar färg från svart och gråsvart (mycket organiskt material) under gränsen till ljusa 
sandiga sediment (ökad sedimentation) över gränsen.

Figur 62. Bevarat avtryck av bark från täkten.
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19. Kullaberg

Inom Kullens båda naturreservat finns ett antal geologiska besöksmål (Figur 63) och här presen-
teras ett litet antal av dem.
Kullaberg utgör en horst i Tornquistsystemet och bergarterna domineras av granitiska gnejser som 
ursprungligen bildades mellan 1700 och 1650 miljoner år sedan. Stråk av amfibolit i N-S riktning 
är sannolikt rester av diabasgångar som intruderat någon gång efter 1600 miljoner år. I den stora 
kontinent-kontinentkollisionen som drabbade sydvästsverige för ungefär 950 mijoner år sedan var 
de bergarter vi idag ser på utan nere på kanske så stora djup som 120 km! De omvandlades och 
deformerades och blev till de gnejser och amfiboliter som finns på Kullen nu. På Kullen ser man 
också tydligt den yngre geologiska historien och konsekvenserna av rörelserna längs Tornquist-
zonen. Svata och sällsamt röda diabasgångar skär igenom berggrunden och uppsprickningen är 
väldigt tydlig.
På Kullahalvön finns två stora naturreservat vid sidan av varandra och området är ett mycket pop-
ulärt utflyktsmål med allt från klättring och tumlarsafari till mer havsbad och konstupplevelser. I 
naturummet vid fyren finns en mindre utställningsdel om Kullens geologi. Det finns rikligt med 
stigar i området och flera stora parkeringsplatser för både bilar och bussar.

Mer information:
•	 http://www.kullabergsnatur.se/sv/pages/default.aspx
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/

naturreservat/hoganas/kullaberg/Pages/_index.aspx
•	 http://www.skaneleden.se/vandringsforslag/kustvandring-pa-kullaberg/
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Figur 63. Geologisk karta över Kullaberg, efter Söderlund och andra, 2008. G1- Josefinelust, G2- 
Bagarugnarna, G3- Diamantklipporna och G4-Altartavlan.
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Figur 64. Den lilla viken Josefinelust (G1) domineras av röda, mycket uppspruckna gnejser, men en dia-
basgång ligger som svarta skär ute i vattnet. Foto av J. Edvardsson.

Figur 65. Den knallröda “kullaiten”, här vid Bagarugnarna (G2). Idag anses den inte vara någon egen 
bergart men en variant av diabas. Foto av J. Edvardsson.
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Figur 66. Diamantklipporna vid Ransvik (G3) består av grovkornig amfibolit. När solen lyser på de stora 
hornbländekristallerna glittrar de som diamanter! Foto av J. Edvardsson.

Figur 67. Altartavlan öster om badplatsen Ransvik (G4) är ett veck format i gnejserna. Foto av J. Ed-
vardsson.
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20. Allarps Bjär, Jällabjär, Rallaté

I centrala Skåne finns ett stort antal mindre förekomster av en vulkanisk ytbergart som heter basalt. 
Traditionellt har basalten tolkats som rester av vulkaner, s.k. kupper och bergarterna som resterna 
av själva vulkanhalsen. Ny forskning tyder dock på att det som finns bevarat helt enkelt är delar av 
själva lavaflödena! Det finns hundratalet av dessa förekomster i centrala Skåne och de är belägna i en 
zon där den NV-SO Tornquistzonen och en äldre mer N-S svaghetszon korsar varandra. I och med 
rörelser i jordskorpan relaterat till uppsprickning av Pangea och Bildningen av Atlanten, skapades 
också sprickor i Skånes berggrund och basaltisk magma trängde in och ut på jordytan. Forskning 
tyder på att alla vulkanerna inte bildades på en gång, men de flesta bildades i Jura för ca. 180 miljoner 
år sedan, men enstaka utbrott från 145 och 110 miljoner år finns också bevarade.
Typiskt för basalten är att den spricker upp i fem- eller sexkantiga pelare, s.k. pelarförklyftning. Detta 
beror på att lavan krymper när den stelnar och svalnar. Den mörka basalten ger en näringsrik jord-
mån och det märks tydligt på den ymniga och varierande vegetationen. Besök gärna på våren när 
mattor av vitsippor täcker marken! 

Mer information:
•	 https://sv.wikipedia.org/wiki/Vulkaner_i_Sk%C3%A5ne
•	 http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/djur-och-natur/skyddad-natur/skydd-skansk-natur/naturres-

ervat/hoor/allarps-bjar/Pages/_index.aspx
•	 http://skanes-nordvastpassage.se/jallabjar/
•	 https://www.sverigesnationalparker.se/globalassets/soderasen/filer/guida-dig-sjalv-rallatea.pdf

Figur 68. På den geologiska översiktskartan finns inte basalten utsatt, men finns markerad på kartblad-
en Af155 och Af180, Sveriges Geologiska Undersökning. G1- Rallaté, G2-Jällabjär och G3- Allarps bjär.
Gnejs (bruna nyanser), kambrisk sandsten (gul), silurisk lerskiffer (grön) och jurassisk sandsten (blå). 
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Figur 69. Från en guidning på Skånsk Landskapsdag visar U. Söderlund, Geologiska inst., Lunds Univer-
sitet upp ett stycke av en sexkantig basaltpelare från Allarps Bjär. Notera alla vitsippor på marken!

Figur 70. Här syns den så kallade pelarförklyftningen tydligt i basalten på Rallaté. När basalten svalnar 
och stelnar så krymper den också och spricker därför upp i “pelare”. Foto av Jan Hein.
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21. Frualid

Öster om Öveds kyrka finns höjden Frualid med en mycket brant förkastning ner mor sjön Vassen. 
Uppe från höjden (G1) har man en utmärkt utsikt ut över Vombsänkan, en aktiv förkastningssänka 
och horstarna Romeleåsen och Torpaklint runt omkring. Frualid består av den märkliga bergarten 
melafyr (Figur 72) som också den, likt kullaiten, är en variant av diabas, men melafyren är en distinkt 
bergart. Den bildades dock på samma sätt och i samma miljö som de skånska diabaserna. Melafyren 
var full av bubblor då den var flytande och detta ser vi idag dels som hålrum i bergarten, dels som 
vita “mandlar” av kalcit. Längs stigen vid Vassens södra sida (G2) kan man se melafyren längs branten 
tillsammans med rara växter och svampar, till exempel den märkliga koralltaggsvampen (Figur 73)! 
Längre mot öster finns gamla stenbrott, bland annat Helvetesgraven, i den sensiluriska-tidigdevonska 
Övedsandstenen, en rosa sandsten som en period blev en väldigt populär fasadsten och den pryder 
bland annat Grand hotell i Lund. Den avsattes i strandnära miljöer i ett tropiskt hav för knappt 400 
miljoner år sedan.

Mer information:
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/sydostra-skane/frualid/
•	 http://utflyktskane.com/frualid/
•	 http://utisjobo.blogspot.se/2010/09/helvetesgraven.html
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Figur 71. Utdrag från geologiska kartbladet Af212, Sveriges Geologiska Undersökning. Orange- gnejs, 
blå-silurisk skiffer, ljusgrön- silurisk till devonsk sandsten, lila-melafyr.
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Figur 72. Melafyren är en rödgrå bergart i vilken hålrum har fyllts med kalcit när koldioxidbubblor sval-
nade i magman.

Figur 73. Den sagoaktiga och sällsynta koralltaggsvampen trivs bra.
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22. Kopparhatten & Skäralid

Vid Söderåsens Nationalpark ligger Skäralid (Figur 74), ett av Skånes mest dramatiska naturområden. 
Skäralid utgörs av en djup ravin som skär sig in flera kilometer längs Söderåsens norra sluttning. 
Ravinen kantas av branta stup och rasbranter med nedrasad kantig sten, så kallade talusbranter. Längs 
ravinens botten flyter Skärån fram. 
Från utsiktsplatsen Kopparhatten (G1) har man en fantastisk utsikt över Skäralid (Figur 75-76)och 
det flacka skogslandskap som breder ut sig nedanför dalgången. Ett besök av Skäralid börjar lämpli-
gen vid naturrumet (G2), som ligger vid Skäralids parkering, här ges information om Nationalpark-
en, strövstigar, rastplatser och en utmärkt geologisk utställning. 
Söderåsen är en av horstarna i Tornquistzonen och liksom de andra består den till övervägande del av 
granitiska gnejser som ursprungligen bildades för ungefär 1700 miljoner åar sedan. Kontinentkolli-
sionen för 950 miljoner år sedan omvanlade graniter och andra, mörkare bergarter till de gnejser och 
amfiboliter vi ser idag. Själva horstarna bildades för 70 - 90 miljoner år sedan, medan ravinen bil-
dades under kvartärtid, och har troligtvis formats under flera upprepade nedisningar. Den nuvarande 
bäcken som rinner igenom ravinen kan tyckas lite väl ynklig för att ha kunnat erodera fram en sådan 
imponerande dalgång. Dalens något ringlande form, kan ge ett intryck av att just vatten har skapat 
dalgången men det är sprickzoner i berget som styr dess orientering och så många som fyra olika ne-
disningar kan ha påverkat dalgången. Inlandsen eroderade längs befintliga sprickzoner (svaghetszoner) 
i berget, och när isen smälte bildades stora mängder smältvatten som sköljde bort erosionsmaterialet. 
Det är dock inte bara processerna i samband med nedisningarna som utformat dalgången. Under 
perioderna mellan nedisningarna har erosions- och vittringsprocesser verkat. 

Mer information:
•	 https://skane.naturskyddsforeningen.se/hittaut/mellersta-skane/skaralid/
•	 https://www.sverigesnationalparker.se/park/soderasens-nationalpark/besoksinformation/naturum/

Figur 74. Geologisk karta med höjdskuggning över ravinen Skäralid och utsiktspunkten Kopparhatten 
(G1). De bruna färgerna indikerar olika gnejstyper.
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Figur 75. Utsikten mot öster från Kopparhatten.

Figur 76. Utsikten ner genom Skäralids dalgång från Kopparhatten.


