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GEOCHEMISTRY OF THE HOST ROCKS OF THE  Ni-Cu ORE AT LAINIJAUR, 

NORTHERN SWEDEN - A SUMMARY 

Introduction 

The formation and evolution of the Skellefte District has gained 

much attention during the last decades. These studies have mainly 

dealt with the relation between the metallogenesis, the geo-

tectonic setting and the volcanics. Recently the work has also 

focused on the role of the granitoids. However the nickel-sulfide 

bearing gabbroic rocks, within the area, may also contribute to 

the interpretation of the geological evolution. The present work 

is a part of a broader study using the gabbroic rocks as a tool 

for geotectonic studies. 

The mafic, intrusive rocks of the Skellefte District are very 

little known. Before making statements about other, lesser known 

and lesser sampled bodies, at least one intrusion should be known 

and thus provide a basis for further comparisons. The Lainijaur 

deposit was chosen for this study since a large number of drill-

cores are available and the  gabbro  hosts are the only mined  
Ni-Cu ore in the area. It was first described by Grip (1961). 

In order to classify the Lainijaur intrusive body in terms of 

geotectonic environment, the genetic relations between the 

various rock types that host the nickel-ore must first be 

determined. The present study is an attempt to elucidate these 

relations mainly by investigating the geochemistry of the host 

rocks. 

To understand the geological environment in which the the Laini-

jaur deposit was formed, a comparison has been made with some 

other nickel-bearing, mafic intrusions in the world using an 

international classification system (Naldrett 1979, 1981). In 

this system the tectonic setting of the nickel-sulphide ores and 

their associated rock types are taken into consideration. 

The Lainijaur deposit is located in the northwestern part of the 

Skellefte District and it was found in 1940. The mine produced 

during the years 1941-1945 some 100 000 tons of ore with a grade 

of 2.2%  Ni,  0.92% Cu, 0.10% Co and 0.35% As. During 1972 addi-
tional drilling was carried out and it was shown that the total 

total amount of ore is more than 300 000 tons. 



The geology of the Skellefte district  

The Skellefte District is situated in northern Sweden (Fig 1.) and 

its geology has been summarized by Lundberg (1980) and Rickard (1986). 

The oldest unit was termed the Skellefte Volcanics by Lundberg 

(1980) and consists mainly of calc-alkaline, felsic volcanics how-

ever mafic rocks with a tholeiitic affinity also occur  (Claesson,  

1982, 1985). The Skellefte Volcanics host in its upper parts the 

massive Pb-Cu-Zn sulphide ores. 

The Skellefte Volcanics are overlain in stratigraphy by the 

Phyllite Series or the Skellefte Sediments. This is a series of 

supracrustal rocks dominated by metagreywackes with minor inter-

calations of mafic to ultramafic volcanites. 

The Phyllite Series is increasingly migmatized to the south  

(Gavelin  1955). To the north, the Skellefte volcanics and 

sediments are overlain by the  Arvidsjaur  series, a group of 

volcanics deposited in a terrestrial environment and ranging in 

composition from rhyolite to andesite (Ödman 1957). 

Wilson et. al.(1985) identified two different stages of plutonic 

activity in the area on the basis of U-Pb determinations in 

zircons. The early stage shows an age of 1.84-1.89  Ga  and is 

represented by the calcic  Jörn  granitoid in the Skellefte district 

and to the north by subalkaline to alkaline granitoids. The second 

stage occurs as highly evolved diapires around  Arvidsjaur  and with 

ages of 1.75-1.77  Ga.  

In the migmatitic terrain to the south of the Skellefte district 

there is a group of granitoids called the  Revsund  Complex (Rickard 

1986). This group is dominated by a corse-grained, quartz- and 

potassium-rich granite. These granitoids have an age of about 

1.76 G.a.  (Welin  et al. 1971,  Welin  1979,  Sköld  1984). 

Several gabbroic intrusions occur to the north-east of the  Jörn  

granite, west of Adak and in the vicinity of Norsjö (see Fig. 1). 

The ages of these intrusions and their relation to other magmatic 

suites in the area are unknown. 

The geology of the  Ni-Cu bearing Lainiiaur intrusion 

The Lainijaur area is covered by a 15-30 m thick till-layer 

and the rock exposures are rare. Fig. 2 shows a geological map 

which is a compilation of data from A. Wirstam  (Boliden  files), 

Grip (1961) and geophysical ground measurements  (Boliden  files). 
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The ore is deposited in the lowest part of a  gabbro  that upwards 

passes into granodiorite (see Fig. 3). This intrusion, "The Laini-

jaur Intrusion", is emplaced in folded sediments and xenolithes 

of the sediments are abundant within the intrusion. 

The  Ni-Cu ore consists of two parallel, linear bodies which strike  

N  25°E and plunge 20-300  towards the north-east. Grip (1961) re-

cognized three different ore types: 1.disseminated ore, 2.nickel-

pyrrhotite ore, and 3.nickel-arsenic ore. The sulfide minerals of 

the disseminated ore and the nickel-pyrrhotite ore comprise mainly 

pentlandite-bearing pyrrhotite and minor amounts of chalcopyrite. 

The nickel-arsenic ore occurs as fissure fillings and veins in 

the host rock. Chalcopyrite, pyrrhotite, niccolite, cobaltite and 

and rammelsbergite are the main minerals in this ore type. 

The Lainijaur intrusion is cut in its western part by a fault, 

which is parallel to the long axis of the intrusion (see Fig. 2). 

The sediments below the  gabbro  are intruded by a gabbroic dyke(see 

Fig. 3.). This dyke is  subparallel  to the fault and does not con-

tinue through the intrusion but separates the ore into the two 

linear bodies. According to Grip (1961) this dyke may represent 

the feeder channel to the gabbroic rocks in the intrusion. 

The sampling and analysis  

Core mappings made by A. Wirstam  (Boliden  Co) were utilized to 

select locations for sampling. From each of five drillholes eight 

samples were taken, two of granodiorite and six of  gabbro.  From 

the deepest drillhole (No 81 see Fig. 2) nine samples were chosen. 

The sample size used was about 1 to 2  dm  of drillcore. 

Thirty-three of the samples were chosen for analyses. Main element 

analysis was carried out for all samples 25 of these were also 

analysed for trace elements. The analyses was performed at the 

department of Economic Geology, University of  Luleå  by emission 

spectroscopy using ICP technique.  K  and Rb were analysed with 

atomic absorption methods. Some of the trace elements were also 

determined by neutron activation analysis at the Technical 

Research Center at Esbo in Finland. The amount of sulfur was 

analysed at  Svenskt  Stål  AB (SSAB) in  Luleå.  
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The Mineralogy and petrography 

The different rock types in the intrusion were named using  

Streckeisens  (1975) classification system. The modal composition 

of the samples was estimated using normative calculations (CIPW) 

and the mineralogy in thin section. 

Fig. 4 shows two of  Streckeisens  classification diagrams where the 

four different rock types from the intrusion are plotted. From the 

bottom of the intrusion to the top these rock types are: ophitic  

gabbro,  gabbro-olivinegabbro, diorite and granodiorite. 

Ophitic gabbro  

The ophitic  gabbro  occurs at the margins of the intrusion close to 

the sedimentary series. The grain size does not exceeds 1 mm and 

this rock is usually strongly amphibolitized. In some of the 

samples it is possible to see remnants of plagioclase laths 

(An30-An55) in a fine-grained matrix of amphibole and chlorite. 

Occasionally relicts of poikilitic pyroxene are visible. Apatite 

and skeletal crystals of ilmenite surrounded by biotite occurs as 

accessory minerals. The texture of this rock is ophitic.  

Gabbro  and  olivinegabbro  

Plagioclase (An40-An70) and poikilitic clinopyroxene are the main 

constituents of the  gabbro.  The grain size varies from 2 mm, in 

the border zone, up to 5 mm in the central part of the intrusion. 

Towards the bottom of the intrusion the content of olivine in-

creases up to a maximum of 10  vol  %. 

Diorite 

The diorite occurs mostly in the transition zone betwen the  gabbro  

and the granodiorite. It contains plagioclase (An30-An55), eu-

hedral pyroxene and minor amounts of quartz. A characteristic 

feature is large skeletal crystals of ilmenite which are sur-

rounded by biotite. These crystals probably represent altered 

magnetite with exsolution lamellas of ilmenite. 

Granodiorite  

The main constituents of the granodiorite are zoned plagioclase 

(An10-An45),hornblende,biotite and quartz. Symplectites of quartz 

and plagioclase are common. Sphene, apatite, microcline and 

sometimes zircon occurs as accessory minerals. 
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Geochemistry 

The different rock types in the Lainijaur intrusion can be dis-

tinguised not only due to their mineralogy but also because of 

certain characteristics in their chemical composition (Table 2). 

In addition to these four rock types two other designations are 

used in the following text : "topgabbro" and "bottomgabbro". The 

topgabbro represent the uppemost part of the  gabbro,  the bottom-

gabbro  the lowest part. This subdivision has been made in order 

to study the vertical chemical variation of the  gabbro.  

The ophitic  gabbro  shows the most primitive chemical composition 

with high contents of MgO, Cr and  Ni  and low 1(201  Na20 and TiO2  

(see also Figs. 11 and 12). The composition is similar to that of 

the bottomgabbro. 

The diagram in Figure 13 a shows the bottomgabbro normalized 

against the ophitic  gabbro.  The main elements indicate that the 

former  gabbro  is a more evolved rock. The trace elements show how-

ever a more ambiguous tendency. Elements typical for primitive 

rocks, such as  Ni  and Co as well as elements characteristic of more 

evolved rocks,  Ba,  Sr and Zr, are enriched in the bottomgabbro, 

whereas the elements  Y,  Sc  and V are depleted. This pattern 

is most readily explained as a result of a gravitative differen-

tiation. In this process the concentration of sulfides, pyroxene 

and olivine are increased towards the bottom of the  gabbro.  These 

minerals incorporate elements such as  Ni  and Co and exclude  Y,  Sc  

and V which thus are depleted in the lower part of the intrusion. 

In Fig. 21 the bottomgabbro has been normalized against topgabbro. 

This diagram illustrates the distribution of the elements in the  

gabbro  and implies the occurrence of a gravitative differentiation 

Further, Grip (1961) observed a gradually increasing content of 

sulfides towards the bottom of the  gabbro.  

The diorite has a composition that resembles the topgabbro but the 

diorite is a more differentiated rock with a high content of TiO2  

and a low MgO (Fig. 13b). A gravitative layering in the  gabbro  may 

have produced a depletion of the trace elements of the topgabbro, 

which would explain the higher content of  Zn,  Cu, Co,  Ni  and S in 

the diorite. 

The different rock types in the Lainijaur intrusion represent 

several stages of the same differentiation trend (Figs. 11,14). 

In Fig. 12 CaO is plotted versus Fe0t/(Fe0t+Mg0) and here 

granodiorite, diorite and  gabbro  are well separated. This indi-

cates that although these rock types belong to the same differen-

tiated magma they probably represent several magmatic pulses. 
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Chemical classification 

The large chemical variation of the rocks in the intrusion 

facilitates a chemical classification. The diagrams in Figs. 11, 

14 show that the rocks from Lainijaur are subalkaline and that 

they have a tholeiitic trend with a characteristic enrichment of 

TiO
2 
during the differentiation. The same tholeiitic trend is 

is illustrated in  Jensens  (1976) cation plot in Fig. 23. 

The diagram in Fig. 23 also shows that the host rock of the 

Lainijaur  Ni-Cu ore is not of a komatiitic affinity. These host 

rocks are not associated with volcanic rocks. In contrast 

komatiitic occurrences have a volcanic component with character-

istic spinifex textured ultramafic  lavas  (Arndt & Nisbeth 1982).  

Ni-Cu ores of a komatiitic affinity have a Ni/Cu ratio that 

exceeds 5 and is usually about 15-30 (Ross & Travis 1981). In 

Lainijaure this ratio is only 2.3 which further suggests a 

tholeiitic character of the intrusion. 

Discussion 

The oldest rock of the intrusion is the ophitic  gabbro.  This is 

demonstrated by it mineralogy, primitive chemical composition and 

its position in the sampled drillholes. The ophitic  gabbro  probably 

corresponds to the oldest fine-grained  gabbro  as described by Grip (1961). 

During the second stage of the magmatism the main  gabbro  body was 

formed by an injection of new magma. This magma was sulfide-

bearing and gave emplacement to the ore close to the feeder 

channel and by gravitational settlement (see also Grip 1961). 

The third stage is represented by the diorite which occurs pre-

dominately in the transition zone between the  gabbro  and the 

granodiorite but it also intrudes the  gabbro.  

The emplacement of the granodiorite is the last event in the 

magmatic evolution. This granodiorite is very homogenous and does 

not show any transition to granite. 

A steeply dipping fault zone in the direction  N  25°E probably guided 

the rising magma (Figs. 2,3). This fault zone may have been reacti-

vated and later cut away the western part of the intrusion. Further 

this fault can also be used to explain the large quantity of frag-

ments from the surrounding sediments within the intrusion. The sedi-

ments were probably fragmented along this zone already before the 

magmatic phase and when the magma intruded the fragments were in-

corporated. 
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A comparison with other mafic intrusions in the Skellefte district 

The mafic intrusions of the Skellefte district can be divided into 

two main groups (see also Fig. 1). 

I. Amphibolites which occur within the supracrustal rocks of 

the Skellefte group. 

II. Gabbros  

The amphibolites have a chemical composition that is similar to 

boninites and komatiites  (Claesson  1985). They probably represent 

high level intrusions (Helfrich 1971) which are genetically linked 

to the mafic volcanics in the Skellefte group  (Claesson  1985). The 

Lainijaur intrusion is younger than these amphibolites since it 

contains numerous xenolithes of supracrustal rocks belonging to 

the Skellefte group. 

In Fig. 24 some analyses of the amphibolites have been plotted 

together with the different rock types of the Lainijaur intrusion. 

In this figure the amphibolites are most similar to the first 

magmapulse, the ophitic  gabbro,  in the Lainijaur. The ophitic  

gabbro  has however a more primitive chemical composition with a 

much higher content of Co,  Ni  and Cr. As was mentioned earlier, 

the amphibolites have a chemical composition that resembles koma-

tiites while the Lainijaur intrusion has a tholeiitic affinity. 

This further strengthens the idea that there is no relation 

between the amphibolites and the Lainijaur intrusion. 

The gabbros in group II occur in the vicinity of Norsjö, north-

east of the  Jörn  granitoid and west of Adak (Fig. 1) and they 

have a well preserved mineralogy. Analyses from these intrusives 

do not show any convincing similarity with the Lainijaur in-

trusion (Figs. 26 and 27). However, the analytical information 

is too limited to permit a far reaching comparison. 

The geochemistry of Lainiiaur as compared to other  Ni-Cu bearing 

Tholeiites  

The Lainijaur intrusion can, in the classification system by 

Naldrett et al. (1979), be assigned to two subgroups: 

B3: Medium to small sized intrusions in cratonic areas.  
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Group  Cl  hosts the Finnish  Ni-Cu deposits in Kylmäkoski and 

Kotalahti Ni-belts(Papunen & Gobunov 1985). Group B3 includes the 

Skaergaard intrusion (Naldrett 1981) which does not host any  Ni-

occurrences. 

The Lainijaur intrusion can thus be grouped together with the 

intrusions in the Finnish  Ni-belts. Further aspects of simi-

larities are: 

-The intrusions occur as vertical or steeply dipping pipes or 

dykelike bodies. 

-The size varies from 100 m up to a maximum of 1000 m in diameter. 

-They represent multiple magmapulses and show a concentric zoning. 

-They are related in part to large fault zones. 

-They have a similar chemical composition with characteristically 

high contents of K20 in the MgO-rich rocks (see Fig. 29) 

There are, however, some essential differences between the Finnish 

deposits and Lainijaur. 

-Rocks with more than 25 wt % MgO are missing in Lainijaur. 

-Lainijaur occurs in a different geological environment. It is 

surrounded by granitoids and  relativly  low grade metamorphic 

rocks belonging to the Phyllite Series (Fig. 1). The Finnish 

occurrences, on the contrary, are emplaced in gneisses and 

migmatites with dioritic and granodioritic intrusions of a 

tonalitic composition. (Gaa'l 1985) 

-Lumps of massive magnetite with a size up to 1 m in diameter 

occur in the  gabbro  at Lainijaur(Grip 1961). Only secondary 

formed magnetite is known from the Finnish  Ni-Cu occurrences 

-The Skellefte district has been interpretated as a proterozoic 

subduction zone (Hietanen 1975, Rickard &  Zweifel  1975, Adamek & 

Wilson 1977, 1979). The fault zone which control the emplace-

ment of the Lainijaur intrusion is almost perpendicular or trans-

verse to this subduction zone, whereas the proposed fault zone 

that guided the Finnish  Ni-Cu bearing intrusions is parallel to 

a suggested Proterozoic subduction zone in Finland (Gaa'l 1985). 
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Conclusions in summary 

1. The rock types of the Lainijaur intrusion can, with respect to 

to their mineralogical and chemical composition, be divided 

into four types: ophitic  gabbro, gabbro,  diorite, and  grano-

diorite. 

2. Distinctive chemical features of the various rocks show that 

they are products of multiple magma pulses. 

3. The differentiation trend of these magma pulses show that they 

probably emanate from the same source. 

4. A gravitative differentiation occurred within the second magma  

puls  as indicated by mineralogy and chemistry of the  gabbro.  

5. The Lainijaur intrusion show similarities with the  Ni-bearing 

intrusions in Kylmäkoski and Kotalahti  Ni-belts in Finland 

with respect to shape, size and rock types. 

6. The Lainijaur intrusion is directly linked to a fault zone in a 

N.N.E-S.S.W direction. This fault zone may represent a former 

transverse fault to the proposed Proterozoic subduction zone 

that formed the Skellefte district. 
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SAMMANFATTNING 

Lainijaur  Ni-gruva ligger i  den  nordvästra delen av Skellefte-

fältet,  13 km  nordost om Malå. Förekomsten utgörs av två 
parallella linjalformade magnetkislinser som är aysatta i botten 

av  en  avlång gabbrokropp vilken uppåt övergår i granodiorit.  

Den  kemiska och mineralogiska sammansättningen  har  studerats i 

prov tagna i  profiler  genom  den  intrusiva bergartssviten  som  omger 

Lainijaur  Ni-Cu  malm.  Syftet  har  varit att fastställa  det  genetiska 

sambandet mellan  de  olika bergartstyperna.  En  uppfattning  om den  

tektoniska miljön i vilken Lainijaur  Ni-Cu  malm  bildats  har sedan  

kunnat erhållas genom  en  jämförelse  med Ni-Cu  malmer i andra delar  

av  världen.  

De  gabbroida bergarterna består av amfiboler, klorit,  talk  och 

karbonat. Ibland återfinns bevarade  rester  av poikilitisk pyroxen, 
plagioklas och olivin. Granodioriten och dioriten sammansätts av 
plagioklas, hornblände, biotit, kvarts och mikroklin. Fyra olika 
typer av bergarter kan urskiljas i intrusionen: 

vikt % SiO2 TiO2 MgO FeOt CaO Na20+K20 

Granodiorit  59.5 1.5 1.9 10.0 4.9 5.6  

Diorit  54.1 1.1 5.7 11.2 6.8 4.5  

Gabbro  47.9 0.7 12.0 11.6 7.6 3.9  

Ofitisk gabbro  46.5 0.5 20.8 11.9 7.1 0.9  

Sammansättningen  hos  granodioriten visar svaga  men  mycket regel-

bundna  variationer med  anrikning  av  TiO2  och CaO mot botten  samt  

stigande  halter av  Na20,  1(20  och Si02  mot intrusivets övre delar.  

De  gabbroida bergarterna  kan  uppdelas i två olika  typer  varav  den  

ofitiska gabbron är  den  äldsta. Gabbrons basala delar är anrikad  

på  MgO, FeOt och  S.  Detta  beror på  att  en  gravitativ  different-

tiering  ägt  rum.  Dioriten intruderar gabbron  men  uppträder fram-

förallt i  zonen  mellan gabbron och granodioriten. Lainijaur-
intrusionens differentiationstrend visar att bergarterna  har  ett 

gemensamt ursprung, att  de  är  produkter av multipla  magmapulser 

och att  de har en  tholeiitisk karaktär. 

Jämfört  med  andra  Ni-malmer knutna  till  tholeiitiska bergarter 
visar Lainijaurintrusionen  de  största likheterna  med de  intru-
sioner  som  finns i Kylmäkoski och Kotalahti  Ni-bälten i  Finland. 
De  finska intrusionerna  anses  vara bildade i anslutning  till  en  
"transcurrent  fault"  parallell  med en  förmodad proterozoisk 
subduktionszon. Lainijaurintrusionen är direkt knuten  till  en  
förkastningszon i NNO-SSV  lig  riktning vinkelrät  mot  den  för-
modade subduktionszonen i Skelleftefältet. 



1. INLEDNING  

Malmers karaktär är bl.a  en  funktion av  den  geotektoniska miljön i 

vilka  de  uppträder. Kunskapen om  den  geotektoniska miljön i vilken 

malmer bildats är därför  en  viktig  del  i arbetet att rekonstruera  

den  geologiska utvecklingen i Skelleftefältet. 

Naldrett  et al. (1979) har  upprättat ett  klassifikationssystem  för  

Ni-malmer där särskild hänsyn tas till associerade bergartstyper 

och  tektonisk  miljö. I Skelleftefältet finns ett  flertal Ni-malmer 

varav  den  bäst beskrivna är Lainijaur  Ni-Cu  malm  (Grip  1961).  

Lainijaur nickelgruva  ligger 13 km nordost om  Malå i  den  nord-

västra  delen av  Skelleftefältet. Gruvan  var  i  produktion 1941-

1945  och  totalt  utvanns  100 526 ton  nickelmalm  med en halt av 2.2  

%  Ni, 0.93  %  Cu,  0.1  %  Co  och  0.35  %  As.  

Förekomsten  består av  två linjalformade magnetkiskroppar  som  

stryker i nordostlig riktning och fältstupar  mot  nordost. De  upp-

träder i  den undre delen av en  gabbro  som  uppåt övergår i  grano-

diorit. Sidoberget  till  den  intrusiva bergartssviten i Lainijaur  

består av metasediment  och amfibolit tillhörande Skelleftefältets  

skifferserie. 

Enligt Grip  (1961) har  gabbromagman intruderat i flera steg där 

varje magmapuls gradvis blivit allt sulfidrikare. Koncentrationen 

av sulfiderna  har  huvudsakligen skett på djupare nivåer även om  en  

viss gravitativ anrikning också förekommit i samband med att 

gabbron bildades.  

Sedan  Grip publicerade  sin  beskrivning  1961, har  nya under-

sökningar utförts i området av Boliden  Mineral AB.  I början av 70-

talet borrades ett tiotal diamantborrhål på  de  djupare belägna 

delarna av  malmen.  Totalt finns  nu 86  borrhål varav det djupaste 

är  340 m. De  flesta av dessa är borrade från dagytan  men  några 

utgår också från orterna i gruvan. 

Det klassifikationssystem som  upprättats  av  Naldrett  et al. (1979) 

kan  utnyttjas för  en  bedömning  av den  tektoniska miljön i vilken 

Lainijaur  Ni-Cu  malm  bildats. För att kunna inordna Lainijaur i 

detta  system  krävs dock bättre kunskaper  om de  till  malmen  

associerade intrusiva bergarterna och  det  genetiska sambandet  dem  

emellan. 

13 
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I föreliggande arbete  har  intresset fokuserats på  de  intrusiva 

bergarter som omger  malmen. Den  kemiska och mineralogiska 

variationen  har  studerats i prov tagna i  profiler  genom Lainijaur-

intrusionen. Olika intrusiva bergartstyper  har  därvid kunnat sär-

skiljas. För att fastställa det genetiska sambandet mellan dessa 

bergarter  har  differentiationtrenden studerats i kemiska  diagram.  
Detta material  har sedan  jämförts med  de  bergartstyper som omger  
Ni-malmer i andra delar av världen.  

Den  intrusiva bergartssvit  som  omger Lainijaur  Ni-Cu  malm  utgör 
ett mycket gynnsamt  objekt  för jämförande  studier eftersom den  
uppvisar  en stor variation  i  kemisk  sammansättning (från ultra-
basisk  till  intermediär).  Den  intrusiva bergartssviten i Lainijaur  
har  därför även jämförts  med  några andra mafisk intrusiv i 

Skelleftefältet. Denna jämförelse utgör ett första  steg  i arbetet 

att identifiera och gruppera olika  typer av  mafiska intrusiv i 

Skelleftefältet.  

1.1 Skelleftefältets geologi 

De  äldsta delarna  av  berggrunden utgörs  av  Skellefteseriens sura 

till intermediära vulkaniter i vilkas övre delar fältets komplexa 

sulfidmalmer uppträder (fig.  1).  I denna  sekvens  finns även 

smärre inlagringar  av  basiska vulkaniter. Claesson  (1982, 1985) 
har  visat att  de  sura  leden har en  kalkalkalin prägel och att  de  
basiska  har en  tholeitisk sammansättning. Denna  sekvens  är aysatt  
under  vatten och inlagringar  av sediment  är vanliga  (Rickard  &  
Zweifel  1975,  Rickard  1986,  Lundberg  1980).  

Vulkanitserien överlagras av skifferserien som består av metagrå-

vackor och skiffrar med inslag av basiska till ultrabasiska 

vulkaniter (Claesson  1985).  Mot söder övergår denna serie gradvis 

i gnejser och migmatiter med endast smärre mängder av basiska 

vulkaniter (Gavelin  1955).  Skifferserien uppträder också i området 

öster om  en  linje rakt norrut från Boliden och fortsätter längst 

Bottenviken till trakten av Piteå (ödman  1957).  

Norr om Skelleftefältet dominerar  den  flackt liggande Arvidsjaur-

seriens vulkaniter.  De  är terrestriskt aysatta och byggs upp av 

sura till intermediära  led  där ignimbriter utgör ett karaktär-

istiskt inslag (Grip  1946,  Ödman  1957).  Dessa vulkaniter  har  

zirkondaterats till  1.80-1.88  miljarder år (Sköld, i tryck). 
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De  granitoida bergarterna  har  av Wilson  et  al.(1985) indelats i 
två åldersgrupper.  Den  äldsta av  dem har en  ålder som varierar 
från  1.84  till  1.89  miljarder år. I Skelleftefältet representeras 
dessa intrusiv av Jörngraniten som  har en  "calcic" prägel. Denna 
grupp  har  längre norrut  en  mer alkalin till kalk-alkalin karaktär.  
Den  yngre gruppen  har en  ålder av  1.75-1.80  miljarder år och upp-
träder norr om Skelleftefältet som utpräglade diapirer kring 
Arvidsjaur. Denna grupp återfinns också i anslutning till områden 
med migmatiter söder om Skelleftefältet bl.a kring Storuman. 

I migmatitterrängen, i söder, upptar Revsundsgraniten stora ytor. 
Det är  en  kvarts och kaliumrik granit av S-typ som Aldersbestämts 
till ca  1.75  miljarder år (Welin et.al.  1971,  Welin  1979,  Sköld  
1984).  

I Skelleftefältet uppträder ett  antal  gabbroida intrusiv vars  
relation  till  de  övriga intrusiva bergarterna är okänd.  De  flesta  
av  dessa återfinns i  den  nordöstra  kanten av  Jörngraniten i ett 
bälte  som  sträcker  sig  ca  50 km  i sydöstlig riktning och  har en  
bredd  av  ungefär  10 km.  Andra gabbromassiv finns  vid  Norsjö  samt  
väster  om  Adak.  

1.2 Lainiiaurintrusionens geologi 

Moränmäktigheterna i området kring Lainijaurgruvan varierar mellan  
15  och  30 m.  Landskapet är flackt och berggrundsblottningar är 
mycket sällsynta. Lainijaurintrusionen är ingenstans blottad och 
ayståndet till närmaste häll är  2 km.  Fig.  2  visar  en  geologisk 
karta som sammanställts på grundval av  den information  som finns 
från  A.  Wirstams karteringar av diamantborrhål, geofysiska 
mätningar och  Grips  karta  (1961).  

Med  Lainijaurintrusionen åsyftas i följande text  de  intrusiva 
bergarter, gabbro och diorit-granodiorit,  som  omger Lainijaur  Ni-
Cu-malm.  Fig.  3  visar  en profil  parallellt utsträckningen  av  
intrusionen.  Den  vertikala tjockleken  av  gabbron i söder är  50-60 
m,  mot  nordost  tunnas  den  ut och tjockleken är där endast  30 m. 
Samtidigt  minskar också utbredningen  av både  kompaktmalmen och  den  
överlagrande  impregnations  zonen.  

Uppåt övergår gabbron i granodiorit och i denna uppträder rikligt 
med xenolither av  de  omgivande sedimenten. I ett av  de  nordost-
ligaste borrhålen finns sådana så högt upp som  150 m  från 
intrusionens botten. 
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Malmen  består av två parallella linjära kroppar som stryker N  25°0  

och fältstupar  20-30°  mot N.O.,fig.  2  . Underlaget utgörs av  fin-

korniga, ofta bandade skiffrar med kalkiga och amfibolitiska in-
lagringar. I ett flertal av borrhålen finns  en  konglomeratisk 

horisont  10-20 m under malmen.  Detta indikerar att sedimentens 
lagringsplan är parallella med  malmen.  Skiffrarna tillhör  den  s.k. 

skifferserien (Grip  1961).  Mellan  de  två linjära malmkropparna 

finns  en  gabbrogång som stryker i samma riktning som dessa.  
Kontakten  mellan skiffrarna och gången är ofta mycket skarp och 
utgörs ibland av glidytor. I ytterkanten av gången finns  en  tidigt 
aysatt finkornig gabbro som  sedan har  intruderats av yngre grov-
kornigare typer vilka är rikt impregnerade av  sulfider.  Enligt 
Grip  (1961)  fortsätter inte denna gång genom  den  malmförande 
gabbrokroppen och  den  torde därför utgöra dess tillförselkanal  (se  
fig.  3).  

Grip  (1961) har  indelat  malmen  i  tre  olika  typer:  impregnations-

malm,  kompaktmalm och nickel-arsenikmalm. Sulfidmineralen i 
impregnationsmalmen och kompaktmalmen utgörs huvudsakligen  av  

pentlanditförande  magnetkis  och  mindre  mängder kopparkis.  Nickel-

arsenikmalmen återfinns  som  sprickfyllnader och ådror främst i 

i  underlaget men  också i gabbron och granodioriten.  Den  är samman-

satt  av  kopparkis,  magnetkis,  nickelin, rammelsbergit, arsenik-

kis  samt  koboltglans.  

Den  västra  kanten av  Lainijaurintrusionen skärs  av en  förkastning 

vars riktning är i  stort  sett parallell  med  malmlinserna och till-

förselkanalen (fig.  2).  Denna förkastning framträder  svagt på 

den  markmagnetiska kartan och påträffas i  de  nordostligaste borr-

hälen i  form av  breda krosszoner.  På grund av det  låga antalet 

berggrundsblottningar kring Lainijaur  Ni-Cu  malm  är förkastningens 

fortsättning mot  nordost  och sydväst ofullständigt känd.  På den  

senaste publicerade kartan över Skelleftefältet finns dock två 
större förkastningar några tiotal  km  öster  om  Lainijaur (Claesson 

i  Rickard  1986).  Dessa förkastningar löper i ungefär samma 
riktning  som  förkastningszonen  vid  Lainijaurintrusionen.  Det  är 

därför inte osannolikt att  den  förkastning  som styr  Lainijaur-
intrusionen ingår i ett större förkastningssystem.  

Den skiffersekvens som  omger Lainijaur utgör delar  av en  anti-

klinal  som  utbreder  sig  i  SO-NV  riktning (fig.  1).  I  de  centrala 

delarna  av  denna antiklinal återfinns  de  sura vulkaniter  som  finns 

belagda i häll två  km  norr  om  Lainijaurgruvan. Antiklinalen klipps  

av granit  i väst. 
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Figur 2.  Geologisk karta över Lainijaur sammanställd efter  
A.  Wirstams borrkärnekartering,  den  markmagnetiska 
kartan och  Grips  karta  (1961).  
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2. METODER 

Vid provtagningen  har de  borrkärnekarteringar som utfördes av  A.  

Wirstam  1972  utnyttjats. I fem borrhål  34, 40, 48, 75  och  78, togs  

vardera åtta prov av granodiorit och gabbro. Från borrhål  81  som 

är borrat i  de  djupare delarna av intrusionen  togs  totalt nio 

tre av granodiorit och  sex  av gabbro.Längden av  de  provtagna sek-

tionerna varierar från  1  dm i granodioriten till  2  dm i gabbron. 

Proverna  har sedan  undersökts med hjälp av ett stereomikroskop och  

en del har  utvalts för analys och framställning av tunnslip.  33  

prov analyserades på huvudelement och  25  också på spårelement. Med 

hjälp av  28  tunnslip, varav  de  flesta är från gabbron,  har den  

mineralogiska sammansättningen bestämts. 

Krossning och malning av proverna  har  skett vid LKAB:s laborator-

ium i Malmberget  samt  vid Högskolan i Luleå. I Malmberget maldes 

proverna i malfat med infordringar av kolstål, och på Högskolan 

användes agatmortel. Någon skillnad i halterna av spårelement 

mellan dessa två metoder  har  inte kunnat påvisas. 

Uppslutningen  av materialet  för huvud- och spårelementsanalys  vid  

Högskolan i Luleå  har jag  själv utfört. För huvudelementsanalys  

har  proverna smälts samman  med  LiB02  och lösts upp i HNO3.  Vid  

spårelemenanalysen  har de  lösts upp i  HF,  HNO3  och HCL04. 

Analyserna  har sedan  utförts  med den  ICP-utrustning  som  finns  vid  

avdelningen för ekonomisk  geologi. De  spårelement  som  analyserats  

på  detta sätt är  Ba,  Sr,  La, Y,  Zr,  Sc,  Cu,  Zn,  Ni,  Cr,  Co,  och  V.  

Halterna  av  elementen  K  och Rb  har  bestämts  med atomabsorptions-

analys. 

Spårelementen  Ba,  Rb,  Cs,  Th,  U,  Ta,  La,  Sm,  Lu,  Sc, Sb,  As,  Zn,  

Co,  Ni  och  Au har  analyserats i  Finland vid Statens  Tekniska  

Forskningscentral  i Esbo. Dessa  analyser har  utförts  med neutron-

aktivering. På  detta sätt  har  flera  av  spårelementen dubbel-

analyserats och i  de  flesta  fallen råder en god  överensstämmelse 

mellan  de  båda laboratorierna. Mängden svavel  har  bestämts  vid  

Svenskt  Stål  AB:s  laboratorium  i Luleå genom förbränning. 

För utvärdering av analysdata  har  dataprogram utvecklade av 

bergsingenjör  O.  Martinsson, Högskolan i Luleå, utnyttjats. Dessa 

dataprogram omfattar lagring och plottning av  analyser samt en  

viss statistisk bearbetning. 



3.  PETROGRAFI OCH MINERALOGI  

De  flesta av  de  bergarter som provtagits från Lainijaurintrusionen 

är omvandlade. Omvandlingen  har  framförallt angripit  de  ultra-

mafiska bergarterna.  Graden  av omvandling varierar i  de  olika 

proverna. I tabell  1  redovisas  den  mineralogiska sammansättningen. 

Inhomogeniteten i omvandlingsgrad märks bl.a i borrhål  78.  Olivin-

gabbron är relativt välbevarad i provet  taget  på  232.65 m,  i  de  

båda närbelägna proverna på  221.85 m  och  241.60 m  finns t.ex ingen 

olivin utan  den  är helt omvandlad till sekundära  mineral.  

Detta visar att omvandlingen är av  lokal  karaktär och därför 

sannolikt förorsakad av hydrotermal aktivitet. Senare metamorfa 

processers inverkan på mineralogin kan därför inte på ett fullt 

tillfredställande sätt belysas. 

Vanligtvis är det svårt att avgöra  den  primära mineralogin och  

studier  av t.ex kryptisk lagring eller kumulativa texturer  skulle  

kräva ett betydligt större antal prov än vad som innefattas i 

denna undersökning. Av detta skäl  har  det inte  heller  ansetts 

meningsfullt att utföra någon punkträkning av  mineral  i tunnslip 

för att bestämma  den  modala mineralsammansättningen. 

Bergarterna i intrusionen  har  namngivits  enligt  Streckeisens  

(1975) klassificering  och mineralsammansättningen  har då  bedömts 

utgående från normativa beräkningar (CIPW) och uppskattningar  av 

den  primära mineralogin i tunnslip.  I fig.  4 har de  fyra olika 

bergartstyperna i intrusionen lagts  in  i två  av  Streckeisens  

diagram.  

Grip  (1961  sid  28)  beskriver  en  granitisk bergart som härstammar 

från  de  övre delarna av Lainijaurintrusionen.  Den  mineralogiska 

sammansättningen av denna bergart  har,  av Grip, bestämts genom 

punkträkning i tunnslip. Fig.  4  visar att detta prov avviker från  

de  normativt bestämda proverna främst genom  sin  höga kvartshalt. 

I intrusionen uppträder från  den  övre delen och nedåt granodiorit, 

diorit, gabbro och längst ner ofitisk gabbro.  De  dominerande 

mineralen i  de  övre delarna av intrusionen är plagioklas, kvarts, 

mikroklin, magnetit, biotit och pyroxen.  De  mafiska partierna 

byggs upp av plagioklas, pyroxen  samt  olivin som helt eller delvis 

omvandlats till olika sekundära  mineral  (tabell  1).  Bergarterna är 

alla massformiga och någon tydlig förskiffring eller stänglighet 

finns inte. 
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Figur 4. De  fyra olika bergartstyperna i Lainijaur inlagda i  
diagram efter  Streckeisen  (1975).  Mineralsammansättningen  
bygger på  normativa värden  enligt  CIPW.  
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• "Granitisk bergart"  (Grip  1961 sid 28)  
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Tabell  1.  Mineralogisk sammansättning av  de  olika bergarterna i 
Lainijaurintrusionen i borrhål  40,48,78  och  81.  Kryss 
inom parentes  anger  att mineralet omvandlats till 
sekundära  mineral  och då endast uppträder i relikt  form.  
Staplarnas höjd är proportionell mot antalet bestämningar. 
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3.1  Petrografisk beskrivning av intrusionens bergarter  

3.1.1  Ofitisk gabbro 

I kontakten mot  de  omgivande suprakrustala bergarterna finns  en  

mycket finkornig gabbro. I  en del  fall  fingrar denna gabbro  in  

mellan  malmen  och sidoberget och  den  uppträder också som gångar i 

sidoberget.  

Den  ofitiska gabbrons kornstorlek understiger alltid  en mm  och 

ibland är denna gabbro sulfidförande.  Den  ursprungliga mineralogin 

hos denna bergart kan inte fastställas eftersom  den  är mycket 

finkornig och dessutom omvandlad. Texturen torde dock  ha  varit 

utpräglat ofitisk med långa smala plagioklaskristaller. Denna 
textur finns bäst bevarad i proverna från borrhål  78.  

Plagioklasen  har en  sammansättning av An30-An55 och  den  är 

vanligtvis inte zonerad.  Matrix  utgörs av  en  filtig massa av 

amfiboler och klorit där  man  ibland hittar bevarade  rester  av 

poikilitisk pyroxen. Olivin  har  inte påträffats vare sig som 

som primärt  mineral  eller i relikt  form.  Som accessoriska  

mineral har  apatit och skelettkristaller av ilmenit ofta omgivna 
av biotit identifierats. Längst ner i borrhål  81 har  ofitisk 

gabbro provtagits som med ayseende på mineralogisk sammansättning 

liknar  de  övriga proverna av denna bergart. Detta prov uppvisar 

dock  en  kraftig  variation  i kornstorlek som gör bergarten  in-

homogen.  Andra avvikande  drag  är att provet uppvisar  en  annan 

kemisk sammansättning jämfört med övriga prov som tagits av  den  

ofitiska gabbron. Sannolikt beror det på att sidoberg assimilerats,  

en  företeelse som inte är ovanlig i Lainijaurintrusionen (Grip  

1961). 

3.1.2  Gabbro och olivingabbro  

Huvudelen av gabbron utgörs av plagioklas An40-An70 och poikili-
tisk klinopyroxen. Ett fåtal bestämningar av denna pyroxen visar 

att det är  en  augit. I ytterkanten mot granodioriten och  de  
suprakrustala bergarterna är kornstorleken  <2 mm.  I  de  centrala 
delarna är gabbron grovkornigare och  har en  kornstorlek av c.a 
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5 mm  som ibland ökar till uppemot  10 mm.  

I  de  nedre delarna av intrusionen övergår gabbron ofta i olivin-

gabbro. Endast två av proverna från olivingabbron uppvisar  en  

delvis primär mineralogi. (borrhål  78 232.20 m  , borrhål  81 196.05  

m).Den mineralogiska sammansättningen av olivingabbron överen-

stämmer med  den  hos gabbron med undantag för att  den  förstnämnda 

är olivinförande. Koncentrationen av olivin når dock sannolikt 

aldrig  10  vol %.  

3.1.3  Diorit 

Övergången mellan gabbron och granodioriten sker alltid gradvis 

och inom några  meter  (Grip  1961).  Dioriten uppträder företrädes-

vis i denna övergångszon  men  ibland intruderar  den  också gabbron. 

Mineralogiskt består denna bergart av plagioklas An30-An55, 

euhedral pyroxen och ofta något kvarts. Plagioklasens anortithalt 

överstiger ibland  50  vol %. I vissa partier torde därför denna 

bergart övergå i gabbro,  se  tabell  1.  Karaktäristiskt är stora 

skelettkristaller av ilmenit som omges av biotit. Dessa kan  ha en  

kornstorlek på uppemot två  mm  medan omgivande  mineral  är  en mm  stora.  

3.1.4 Granodiorit 

Granodioriten som uppträder ovanpå gabbron är sammansatt av 

zonerad plagioklas, An10-An45, hornblände, biotit och kvarts. 

Karaktäristiskt är uppträdandet av symplektitiskt sammanvuxen 

kvarts och plagioklas. Som accessorie förekommer titanit, apatit 

mikroklin,zirkon och skelettkristaller av ilmenit. 

Mängden  kvarts  och mikroklin ökar något  mot  de  övre delarna  av  

granodioriten och färgen  hos  bergarten förändras därmed från  grå  

till  svagt  skär. Mängden ökar  dock  inte tillräckligt för att 

bergarten ska kunna klassificeras  som en granit enligt  

Streckeisens  definition.  (Streckeisen  1975, se  även  fig.  4.).  

I granodioriten finns rikligt med brottstycken av  de  omgivande 

suprakrustala bergarterna  samt  amfibolit. I  en del  partier i  de  

övre delarna förekommer ofta förgrovade dm-breda pegmatitliknande 

ådror med hornblände, plagioklas och kvarts. 
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3.2  Beskrivning av  de  bergartsbildande mineralen.  

Plagioklas är det vanligaste mineralet och återfinns i hela intru-
sionen. I granodioriten finns avlånga väl utvecklade zonerade 
kristaller (fig.  5). De  är ofta fläckiga av finkornig sekundär  
sendt  och kärnan  har  ibland omvandlats till epidot eller kalcit. 
I  de  gabbroida bergarterna är plagioklasen inte alltid zonerad och  
den  är i regel omvandlad till klorit och kvarts (fig.  6).  

Sammansättningen hos plagioklasen  har  bestämts med  Michel-Levys  
metod på albittvillingar och på albit-karlsbadtvillingar. Inga 
speciella delar av kristallerna  har  valts, utan  de  korn som  haft 
en  gynnsam orientering och inte varit allt för omvandlade  har  
utnyttjats. I något enstaka  fall  har  bestämningar kunnat göras 
både på kärnan och ytterkanten av  en  och samma kristall.  En  sådan 
bestämning i borrhål  48  på  32.20 m  i granodiorit visar att 
sammansättningen varierar från An35 till An30. Längre ner i 
gabbron i samma borrhål på  136.60 m  varierar  den  mellan An45 i 
kärnan till An35 i ytterkanten. 

Plagioklasens sammansättning visar alltså  en  primär förändring 
inom  en  och samma kristall på minst  10-20  %. Kristallernas kärna 
är dock i regel delvis omvandlad till epidot och  sendt.  Kalcium  
har  då brutits ut ur plagioklasen och bundits till epidot. 
Anortithalten i kärnan av plagioklaskristallerna sjunker därför. 
Detta medför att variationen inom  en  och samma kristall sannolikt 
varit större än vad  de  ovan nämnda bestämmningarna visar. Anortit-
halten i plagioklasen ökar gradvis mot botten av intrusionen  
(se  tabell  1).  

Pyroxen uppträder i diorit, gabbro och olivingabbro. I dioriten 
finns ingen primär pyroxen bevarad utan  den  är alltid omvandlad 
till hornblände, aktinolit, klorit och magnetit, fig.7,8. I  de  
övre delarna av gabbron finns  rester  av klinopyroxen som uppträder 
poikilitiskt gentemot plagioklasen. Någon enstaka bestämning visar 
att denna klinopyroxen är  en  augit. Längre ner i intrusionen i 
olivingabbron är pyroxenerna fullständigt omvandlade aktinolit, 
aktinolit och  talk  eller  karbonater.  Ibland är dessa  mineral  
zonart arrangerade och  en  viss relikt struktur finns bevarad. 

Hornblände är sannolikt  delvis en  primär beståndsdel i grano- 
dioriten. Detta  mineral  uppvisar ofta svaga  tvillinglameller  
och färgerna varierar mellan mörkt blågrönt och  svagt  brungrönt. 

Olivin förekommer endast i olivingabbron i  de  nedre delarna av 
intrusionen. Detta  mineral  är liksom  de  övriga oftast omvandlat. 
Omvandlingsmineralerna är aktinolit,  talk  och magnetit. 



Figur 5.  Zonerad plagioklas i granodiorit. Borrhål  48, 32.40 m, plan-

polariserat ljus, korsade polaroider.  

Figur 6.  Plagioklas omvandlad till klorit och omgiven av  en  bård av 

kvarts.  Den  omsluts poikilitiskt av pyroxen som omvandlats 

till amfibol. Gabbro, borrhål  48, 143.20 m,  planpolariserat 

ljus, korsade polaroider. 
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Figur 7.  Pyroxen omvandlad till amfibol (Amf). Diorit,borrhål  

48, 83.30 m,  planpolariserat ljus, korsade polarioder.  

Figur 8.  Pyroxen (Px) med tvillinglammeller omgärdad av  en  bård 

av amfibol (Amf). Diorit, borrhål  48, 181.55 m, plan-

polariserat ljus, korsade polaroider. 



Figur 9.  Skelettkristall av ilmenit (Il) omgiven av biotit  (Bi).  Grano-

diorit borrhål  48, 32.40 m,  genomfallande ljus.  

Figur 10.  Skelettkristall av ilmenit (Il) omgiven av pynt  (Py).  Gabbro 

borrhål  48, 136.60 m,  reflekterat ljus. 
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Skelettkristaller av ilmenit återfinns i alla bergarter i 
intrusionen. I granodioriten omges dessa gentemot silikaten av 
sekundära amfiboler, klorit och biotit (fig.  9).  Hålrummen i 

centrum av skelettkristallerna är utfyllda med karbonat och 
pynt. I gabbron är det vanligt att ilmeniten omges av kopparkis  

magnetkis  och pynt (fig.  10).  Apatit uppträder ibland rikligt i 
anslutning till dessa aggregat och ofta omges ilmeniten av ett 
tunnt skal av titanit. Troligtvis  har  dessa aggregat  en  gång 

utgjorts av magnetit med avblandningslameller av ilmenit. I ett 

senare skede  har  magnetiten omvandlats medan ilmeniten varit mera  

resistent.  Detta verifieras av att  rester  av magnetit ibland finns 
bevarade. Ilmeniten kan ibland också uppträda som fria korn.  

Aggregat  av kvarts symplektitiskt sammanvuxen med plagioklas, är  

en  viktig primär beståndsdel i granodioriten. I  de  övriga 

bergarterna uppträder kvartsen endast som ett sekundärt  mineral.  

I anslutning till kvartsen i  de  övre delarna av granodioriten kan  

man  ofta finna stora korn av mikroklin. Mikroklinhalten gör att 

bergarten får  en  svagt skär färg. 

Apatit, zirkon,  sulfider  och titanit är primära accessoriska  

mineral.  Sannolikt är också biotit  en  primär beståndsdel i 

granodioriten även om  den  är mycket svår att skilja från  den  

sekundärt bildade. Sulfiderna är givetvis vanligast närmast 
malmzonen och  en  uttömande beskrivning av dessa finns i Grip  

(1961).  Anmärkningsvärt är att  man  i granodioriten så långt upp 

som  60 m  från kontakten mot gabbron kan hitta små korn av 

arsenikkis (borrhål  48  prov  48.50 m).  
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4.  KEMISK KLASSIFICERING  AV  INTRUSIONENS OLIKA BERGARTSTYPER 

Klassificeringen av bergarterna i intrusionen  har  skett genom  en  

kombination av kemiska och mineralogiska fakta. Detta betyder att  

de  olika bergarterna i intrusionen inte bara uppvisar mineralog-

iska särdrag utan  de  kan även särskiljas på grundval av  sin  

kemiska sammansättning (tabell  2).  

Förutom  de  bergarter som redovisas i tabell  2  så används ytter-

ligare två beteckningar nämligen "toppgabbro" och "bottengabbro". 

Dessa beteckningar bygger på  en  uppdelning av proverna från 

gabbron i två typer på grundval av deras läge i  vertikal led  i 

gabbron. Proverna från  de  översta delarna av gabbron  har  givits 

beteckningen "toppgabbro" och  de  prov som härstammar från  de  

nedersta delarna  har  fått beteckningen "bottengabbro". Denna 

uppdelning av gabbron  har  gjorts för att bättre kunna studera 

variationen i kemisk sammansättning i  vertikal led  genom gabbron. 

Gabbron och olivingabbron tillhör med ayseende på  den  kemiska 

sammansättningen samma bergartstyp. I följande text omfattar 

därför uttrycket gabbro både gabbron och olivingabbron.  

Den  ofitiska gabbron  har den  mest primitiva kemiska sammansätt-

ningen.  Den har  höga  halter  av MgO, Cr och  Ni,  samtidigt som 

halterna av sådana  element  som  K
2  "  0,  Na

2  0 
 och TiO

2 
är låga. Det 

senare illustreras i diagrammen i fig.  11  och  12.  Jämfört med 

gabbron visar  den  ofitiska gabbron  en  annorlunda  normativ  mineral-

sammansättning (tabell  2).  Det mest iögonfallande är  de  högre 

halterna av pyroxen och  de  lägre halterna av plagioklas i  den  

ofitiska gabbron. 

Bottengabbron uppvisar mycket stora kemiska likheter  med den  ofi-

tiska gabbron. Dessa bergarter särskiljs  dock  genom  sin mineralogi  

och textur  men  även genom vissa kemiska karaktärsdrag.  I fig.  13a 

har  bottengabbro normerats  mot  ofitisk gabbro.  Om man  enbart be-

traktar huvudelementen  så  tycks bottengabbron vara  en  något  mer  

differentierad bergart  med  högre  halter av  TiO2, AL203, Fe203, 

och  P205.  Spårelementen visar däremot  en  motsägelsefull  bild. Både 

de  spårelement  som  är typiska för primitiva bergarter  som Ni  och  Co  

och  de som  karaktäriserar  mer  utvecklade bergarter alltså  Ba,  Sr  

och Zr förekommer i högre  halter  i bottengabbron. Bottengabbron 

håller dessutom lägre  halter av  elementen  Y,  Sc  och  V. 

Enligt  Grip  (1961)  visar  en  ökad  impregnation  av sulfider  mot 

botten  av  gabbron att  en  viss gravitativ  differentiering  ägt  rum. 

Den  högre  halten  av S  i bottengabbron bekräftar dessa iaktagelser. 
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Tabell  2 a  Kemisk sammansättning (i vikt %)och CIPW-norm hos 

Lainijaurintrusionens bergartstyper. 

Analyserna är omräknade till volatil-fria värden. 

Bergart 

antal 

Granodiorit Diorit Gabbro Ofitisk gabbro 

analyser 7 5 15 5 

SiO
2  59.54 (3) 54.06 (2) 47.93 (4)  46.48 (3) 

TiO2 1.47 (0.2) 1.17 (0.1) 0.72 (0.1) 0.46 (0.1) 
Al

2
0
3 

13.85 (0.4) 14.54 (0.7) 14.43 (3) 8.76 (2) 
Fe203 	* 11.13 (1) 12.45 (2) 12.91 (3) 13.26 (2) 
MnO 0.16 (0) 0.16 (0) 0.16 (0) 0.17 (0) 
MgO 1.95 (0.4) 5.68 (1) 11.96 (5)  20.18 (1) 
CaO 4.86 (0.8) 6.76 (0.3) 7.60 (0.8) 7.10 (1) 
Na20 3.83 (0.3) 3.28 (0.2) 2.92 (0.8) 0.39 (0.2) 

1<20  1.78 (0.2) 1.21 (0.2) 0.99 (0.6) 0.53 (0.6) 
P205 0.40 (0.1) 0.25 (0) 0.21 (0.2) 0.05 (0) 
S 0.03 (0) 0.55 (0.9) 0.82 (0) 0.35 (0)  

Summa 99.00 100.11 100.65 97.73 

Q 17.24 7.63  
Or  8.90 7.30 5.75 3.05 

Ab 35.75 29.90 25.70 3.35 

An 16.95 21.55 22.98 20.88 

Di 6.52 10.04 11.36 11.40 

En 3.82 11.88 11.50 33.36  
Hy 	Fs  2.88 2.54 2.70 6.68 

Fo 13.09 13.74 

01 	Fa 4.83 2.73  
Mt  4.83 5.28 2.77  

Ap  0.99 0.45 0.43 0.11 

Ilm 2.12 1.68 0.98 0.68 

Py 0.07 

Mk 1.92 1.10 1.12 

Summa 100.07 100.17 100.42 99.87  

Siffran inom parentes  anger  standardavvikelse. 

* Totalt  Fe  som Fe2O3,  Fe2O3/FeO antas vara  0.3-0.7  vid CIPW 

beräkningarna. 
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Tabell  2  b. Spårelementshalter hos Lainijaurintrusionens 

bergartstyper i  ppm.  Analyserna är omräknade 

till LOI-fria värden. 

Bergart 

antal 

Granodiorit Diorit Gabbro 	Ofitisk gabbro 

analyser 5 3 12 3  

Ba  631 (56) 426 (56) 219 	(85) 91 	(98)  
Sr  294 (42) 340 (16) 368 	(112) 71 	(38)  
Rb  34 (6) 19 (5) 12 	(7) 18 	(10)  

Cs  1.4 (0.5) 0.9 (0.2) 1.3 	(1.4) 1.9 	(2.0)  
Zr  227 (55) 128 (30) 67 	(34) 41 	(7)  

Th  3.0 (0.7) 1.7 (0.6) 0.4 	(0.2) 0.6 	(0.4) 

U 2.4 (0.6) 1.7 (0.6) 0.3 	(0.1) <0.5  
Ta  0.5 (0.1) 0.3 (0.06) <0.1 <0.2 

La 27 (3) 14 (0.6 6 	(2) 4 	(0.1)  

Sm  8 (0.9) 5 (0.6) 2 	(0.8) 1 	(0.03)  

Lu  0.9 (0.2) 0.5 (0.2) <0.3 <0.5 

Y 49 (7) 29 (4) 11 	(4) 7 	(1)  

Sc  26 (3) 28 (2) 20 	(4) 21 	(3)  
Sb  0.9 (0.1) 0.9 (0.1) 1.8 	(1.3) 5 	(3) 

As 27 (14) 16 (6) 139 	(197) 594 	(795)  

Zn  112 (31) 119 (13) 124 	(90) 99 	(24)  

Cu  23 (4) 578 (910) 539 	(655) 414 	(386)  

Co  20 (6) 61 (47) 84 	(45) 112 	(32) 

Ni 31 (0.5) 302 (462) 710 	(713) 975 	(372)  

Cr  33 (8) 80 (34) 837 	(641) 1746 	(412) 

V 105 (93) 194 (8) 126 	(31) 118 	(24) 

Au <0.002 <0.003 0.016 	(0.012) 0.014 	(0.015)  

Siffran inom parentes  anger  standardavvikelse. 

Ba,Sr,Zr,Y,Cu,V analyserat vid avd.  f.  Ekonomisk Geologi, 

Högskolan i Luleå. Övriga  element,  vid Statens Tekniska 

Forskningscentral i Esbo,  Finland  
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Detta  kan delvis  förklara  den  motsägelsefulla  bild som  spårele- 

menten  ger.  Elementen  Ni  och  Co  anrikas i bottengabbron  eftersom 

de  till  stor  är bundna  till  sulfider. Samtidigt  utarmas också  Y,  

Sc  och  V som  inte i någon högre  grad  tas upp  av de mineral  

(pyroxen och olivin)  som  aysatts i bottengabbron.  (se  även fig.21).  

Den  ofitiska gabbron håller mycket låga  halter  av Sr. Sr  binds  

huvudsakligen till plagioklas som vid omvandlingen ombildats till 
klorit, kvarts, karbonat m.m. Dessa sekundära  mineral  kan inte 

ta upp Sr som därför utarmas. I  de  borrhål,  48  och  81,  där 

tunnslip tagits av  en del  av  de  analyserade proverna finns ingen 
bevarad plagioklas i  den  ofitiska gabbron  (se  tabell  1). Den  låga 

Sr-halten beror därför sannolikt på att  de  prover av  den  ofitiska 

gabbron som analyserats är mer omvandlade än bottengabbron. 

Dioriten uppvisar relativt stora mineralogiska likheter med 
gabbron.  Den  avviker dock bl.a genom  sin  kvartshalt och vissa 

kemiska karaktärsdrag. Dioriten är  den  bergart som kemisk sett 

står närmast granodioriten (fig.  11,12).  

I fig.  13 b har  dioriten normerats mot toppgabbron. Dioriten är  

mer  differentierad än denna bergart och detta visar  sig  främst 

i högre  halter av  TiO2  och lägre  halter av  MgO.  De  övriga huvud-

elementen uppvisar inga signifikanta skillnader. Dioriten är  

relativt  toppgabbron anrikad  på  alla  element  utom Sr,  Cs  och Cr. 

Detta  kan  förklaras  med  att toppgabbron blivit utarmad  på  Zn,  Cu, 

Co  och  Ni  i samband  med den  gravitativa  differentieringen.  Denna  

tendens syns  även i  den  stora skillnaden i  halten  av S.  

Granodioriten  har en  mineralogiskt sammansättning som gör att  den  

enkelt kan särskiljas från  de  övriga bergarterna i Lainijaur-

intrusionen. Kemiskt karaktäriseras  den  bl.a av att TiO2 visar 
 en 

negativ  koorelation gentemot Si02  och Fe0t/Mg0 (fig.  12  och  14).  

I  diagrammet  CaO  mot  Fe0t/(FeOt + MgO)  (fig.  12)  finns inga 

överlappningar mellan granodiorit, diorit och gabbro. Dioriten 

och granodioriten visar  en negativ korrelation  mellan  Ba  och  Sr  

medan gabbron  har en positiv,  fig.  15.  Detta  kan  indikera att 

dioriten är närmare besläktad  med  granodioriten än  med  gabbron.  

I fig.  15 visas  ett triangeldiagram med elementen Cr, Zr och TiO2. 

Dessa  element har  valts med  tanke  på att  de  är relativt immobila 

vid omvandlingar och att  de  också visar  en  utpräglad fraktioner-

ing vid  den  magmatiska differentieringen. I detta  diagram  syns  en  

differenttiationstrend som utgår från Cr-hörnet och där  den  första 

utgörs av  den  ofitiska gabbron. I ett mellansteg anrikas TiO2  och 

Zr vilket sker i gabbron och dioriten. Granodioriten representerar 

slutfasen och visar endast  en  anrikning i Zr. 
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5.  VERTIKALA KEMISKA  PROFILER  

I Lainijaurintrusionen uppvisar  de  olika bergarterna, generellt 

sett,  en  zonar fördelning. Granodioriten som  har en  mycket  

konstant  kemisk sammansättning uppträder alltid ovanpå gabbron.  

Den  ofitiska gabbron återfinns oftast  under  gabbron i kontakten 

mot sidoberget och skiljer sig från denna genom att  den  är mycket 

finkornig  samt  genom sina kemiska särdrag. Dioriten uppträder i 

samma zon som gabbron och uppvisar gentemot denna bergart ingen 

bestämd  position  i zoneringsmönstret. 

Zoneringsmönstret i intrusionen är bäst utvecklat i borrhål  48,  

fig.  16.  Borrhål  75  visar  den  kraftigaste avvikelsen från det 

generella mönstret och detta beror på att det är beläget mycket 

nära  den  förkastning som skär av intrusionen i nordväst, fig.  

2  och  17.  Granodioriten begränsas här i  sin  nedre kant av  en 10 m 

bred  krosszon.  Mindre  krosszoner och skölzoner återfinns även i  

den  övre  kanten  av granodioriten i borrhål  75.  

I varje provpunkt  har  kärnbitar av endast  en  till två  decimeters  

längd tagits. Detta innebär att proverna inte återspeglar varia-

tionen i medelsammansättningen hos intrusionen. Avsikten med att 

ta proverna på detta sätt  har  varit att undvika att få "falska" 

bergarter som utgörs av två bergarter som blandats på grund av 

provtagningen. Med hänsyn till detta kan  man  dock ändå genom  

studier  av  den  kemiska variationen hos intrusionen få  en  uppfatt-

ning om vilka  mineral  som varit inblandade i  differentiations-

processen.  

5.1  Huvudelement 

Fig.  16  och  17  visar  den  vertikala variationen för huvudelementen 

genom Lainijaurintrusionen. I borrhål  81  visar granodioriten svaga  

men  mycket regelbundna kemiska trender. I botten är TiO2 , Fe0t, 

MgO och CaO anrikade, Si02  och alkalierna ökar uppåt medan halten 

av 
Al203 

i stort sett är  konstant.  Detta återspeglar hur plagio-

klasens anortithalt förändras samtidigt med kvantiteten av kvarts, 

mikroklin, ilmenit och titanit. Proverna av granodiorit från  de  

övriga borrhålen är relativt homogena till  sin  sammansättning och 

sammanfaller med prov nr  2  i borrhål  81.  
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De  flesta av proverna  har  tagits i gabbron varav det längsta 

aysnittet är i borrhål  34,  fig.  16  och det kortaste i borrhål  

81,  fig.  17.  Gabbron visar  en  tendens med ökande  halter  av FeOt 

och MgO mot botten samtidigt som övriga  element  minskar. Detta 

åskådliggörs tydligt i fig.  21  där bottengabbro normerats mot 

toppgabbro. Detta förklaras enklast med att  en  gravitativ diffe-

rentiering skett där olivin, pyroxen, plagioklas och  sulfider  

varit  de  aktiva komponenterna.  

Den  ofitiska gabbron avviker kemiskt sett från Mg0-rik gabbro från 

botten av  den  gravitativt differentierade gabbron främst genom 

lägre  halter  av Na20,  men  också TiO2, 
Al203 

och Fe0t.  Den  upp-

träder i botten av borrhål  34  och  48 samt  i prov nr  6  och  7  i 

borrhål  75,  fig.  16  och  17. 

5.2  Spårelement 

Fig.  18, 19  och  20  visar hur spårelementshalterna förändras i  

vertikal led  genom intrusionen. Denna förändring är  en  åter-

spegling av mineralogin. I granodioriten är  de  viktiga mineralen 

i detta sammanhang kalifältspat, biotit, titanit, zirkon och 

apatit. I gabbron utgörs  de  av olivin, pyroxen och  sulfider.  

Ba  och  Sr  är  de  spårelement  som  uppvisar  den mest  markanta 

skillnaden i olika bergartstyper.  I  granodioriten är halten  av  Ba  

högre än  Sr  medan förhållandet är  det  omvända i gabbron. Dioriten  

har relativt  låga  halter av  dessa  element men  förhållandet är  det  

samma  som  i granodioriten.  Ba  binds  till  biotit och kalifältspat  

som  uppträder något rikligare i granodioriten än i gabbron,  Sr  

binds  i  Ca-rik plagioklas och även i apatit.  

Till  kalifälspat  binds  också Rb och  Cs  där  de  substituerar  K.  

Höga  halter av  Cs  kan  vara  en indikation på  att bergarten är 

omvandlad. Framförallt framträder detta  hos de  gabbroida berg-

arterna. Två prov  av  dessa bergarter uppvisar höga  halter av  Cs,  

prov nr  7  i borrhål  48  och nr  2  i borrhål  34  (fig.  18  och  19.)  

Dessa båda prover  har  också  en  hög glödgningsförlust vilket 

indikerar att  de  är  kraftigt  omvandlade. I  de  omvandlade 

gabbroida bergarterna är  Cs  sannolikt  bundet  till sekundära 

glimmermineral.  

Zirkon förekommer som accessoriskt  mineral  i granodioriten och 

kontrollerar halterna av Zr, Y, Ta, Th och REE. Dessa  element  

visar därför  en  mycket  god  korrelation i granodioriten (fig.  

19  och  20).  I gabbron är halten av dessa  element  mycket låg och 



tangerar oftast detektionsgränsen.  En del  REE torde också vara 

bundet till apatit som uppträder i alla bergarter i intrusionen.  

De  visar dock inte  en  lika tydlig korrelation med  P205  (fig.  18, 

19  och  20).  

Fig.  18, 19  och  20  visar hur halterna  av  metallerna,  Sc,  S  och  

As  varierar. Dessa  kan  indelas i  tre  huvudgrupper  V  och  Zn  som 

binds  till  ilmenit och magnetit,  Ni,  Cu,  Zn  och  Co  som  uppträder 

i  sulfider samt  Cr och  Ni som binds  till  Mg-förande  mineral. As  

tillhör inte  in  i någon  av  dessa  grupper.  Detta  element har  

förflyttats  av  sena hydrotermala lösningar och i samband  med  

detta  har Ni-As malmen  bildats  (Grip  1961). 

De  metaller som  binds  till Mg-haltiga  mineral  och  sulfider 

har  genom  en  gravitativ differentiering anrikats mot botten av 

gabbron (fig.  21).  

I  granodioriten är halterna  av de  flesta metallerna mycket låga 

och endast  V  och  Zn  uppvisar  en  viss  variation som  följer ilmenit 

och magnetithalten.  Den  ofitiska gabbron skiljer  sig  från gabbron 

i botten  av  intrusionen genom lägre  halter av  Ba,  Sr  och  de  flesta 

metallerna.  

G. OMVANDLINGENS INVERKAN  PA  DEN  KEMISKA SAMMANSATTNINGEN 

I tabell  1  redovisas  den  mineralogiska sammansättningen av ett 

antal prov från Lainijaurintrusionen. Som framgår av denna tabell 

så är  en  stor  del  av bergarterna i Lainijaur kraftigt omvandlade.  

Till de mer  mobila elementen  hör  bl.a  K. Det  framgår  av  fig.  11  

där kaliumhalten visar  en stor  spridning i  de  gabbroida berg-

arterna. Detta gör att  det  är svårt att urskilja någon tydlig 

differentiationstrend.  De  gabbroprov  som  håller  de  högsta halterna  

av K  härstammar från borrhål  75.  Detta  beror  sannolikt  på  närheten 

till  den  förkastningzon  som  skär  av  Lainijaurintrusionen i  den  

västra  kanten  (fig.  2).  Cs  substituerar  kalium  i många  mineral  

och är följaktligen också ett mycket  mobilt element.  

Vanligtvis tycks omvandlingen  ha  lett till att  en intern  omför-

flyttning av elementen skett. Sammansättningen och uppbyggnaden 

av  de  enskilda mineralerna  har  därvid förändrats. Detta exemplig-

görs bl.a av plagioklas. I granodioriten där kalium finns till-

gängligt är plagioklasen omvandlad till sericit och epidot. I 

gabbron där magnesiumhalten är betydligt högre bildas ofta 

sekundär klorit och kvarts av plagioklasen  (se  fig.  5  och  6).  
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Även  den  totala kemiska sammansättningen hos bergarten  har  

påverkats och främst märks detta genom att volatilier tillförts. 

Tillsammans med volatilierna  har  även några av  de  mer mobila 

elementen förflyttats.  De  mest basiska bergarterna uppvisar därför  

en  hög glödgningsförlust  (se  fig.  22).  Detta beror på att 

volatilier, i  form  av främst  H20 men  även  mindre  mängder CO2  m.m, 

bundits i sekundära omvandlingsmineral som t.ex serpentin, klorit,  

talk  och karbonat. Mängden volatilier som bundits i bergarten är 

alltså beroende av omvandlinggraden. Problemet är att omvandlings-

graden varierar från prov till prov. Genom att använda volatilie-

fria värden i diagrammen  har  i viss mån detta  problem  eliminerats.  

7. KLASSIFICERING AV MAGMATYP  

Världens nickelfyndigheter  har  av  Ross  & Travis  (1981)  indelats 

i två huvudgrupper: dunit-peridotitgruppen, som huvudsakligen 

är associerad till komatiitiska bergarter, och gabbrogruppen som 

domineras av tholeiitiska bergarter.  

Den  komatiitiska sviten innefattar ultrabasiska till basiska 

bergarter.  De  återfinns  som  vulkaniter och intrusiv främst i 

prekambriska grönstensbälten  men  även i enstaka  fall  i  yngre 

formationer  (Arndt &  Nisbet  1982).  Kemiskt sett karaktäriseras 

denna svit  av  bl.a låga  halter av  Na
2 
 0, K20  och TiO

2 
 men  höga  

halter av  MgO  (12-40  %), Cr och  Ni.  Inom sviten påträffas alltid 

bergarter  med >30  % MgO.  

Den  tholeiitiska sviten  har en  sammansättning från ultrabasisk 

till intermediär. Det mest typiska draget hos dessa är att  de har  

höga TiO2- och Fe0t-  halter  och att  de  visar  en  kraftig anrikning 

av dessa  element  vid differentieringen (Myashiro  1974,1975).  

För att skilja mellan komatiititer och tholeiiter  har de  

klassificeringsdiagram som utvecklats av Arndt m.fl  (1977)  fått  

en  allmänn användning. Dessa  diagram  var dock i huvudsak aysedda 

för ett begränsat område i Kanada och deras användbarhet i övriga 

övriga delar av världen kan ifrågasättas.  

Den  bergartssvit som omger Lainijaurmalmen är intrusiv till  sin  

karaktär och kända vulkaniska ekvivalenter saknas.  Den har en  

sammansättning från ultrabasisk till intermediär och MgO-halten 

överstiger aldrig  25  %. I  Ross  & Travis  (1981)  klassificering  

har  Lainijaur sorterats  in under  grupp  Gi:  gabbroida mafiska 

mafiska till ultramafiska intrusiv. 
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Den  stora variationen i kemisk sammansättning hos  de  bergarter 

som finns i Lainijaurintrusionen underlättar  en  kemisk klassi-
ficering. Bergarterna i Lainijaur är subalkalina gränsande till 
det alkalina (fig.  11).  Endast enstaka kraftigt omvandlade prov 
hamnar ovanför skiljelinjen. I båda diagrammen avviker  den  
ofitiska gabbron från  de  övriga bergartstyperna i intrusionen 
genom  sin  låga alkalihalt. 

I diagrammet Fe0t/Mg0 mot FeOt visar bergarterna i Lainijaur  
en  tholeiitisk sammansättning (fig.  14).  Mellan granodioriten och  
de  övriga bergartstyperna finns  en  relativt stor lucka. Fig.  11  

och  12  visar dock att  de  olika bergartstyperna utgör delar av  en  

av  en  och samma differentiationssvit. 

Alla  de  basiska bergarterna visar  en  tydlig anrikning av TiO2  med 

ökad differentiering vilket är ett utmärkande  drag  för tholeiitiska 

magmatyper (fig.  14,  Myashiro  1974, 1975).  Även i detta  diagram,  

Fe0t/Mg0 mot TiO2, syns  en  tydlig lucka mellan granodioriten och  de  

övriga bergarterna. 

Även i ett AFM-diagram ligger intrusivets olika bergarter huvud-
sakligen i det tholeiitiska fältet (fig.  23).  

I  Jensens (1976) katjon plot,  fig.  23,  hamnar alla bergarterna i 

Lainijaur inom  det  tholeiitiska fältet. Detta visar att denna 
fyndighet inte är knuten till komatiitiska bergarter. Ett annat  

bevis  är att Ni/Cu-förhållandet i  malmen  är c.a  2.3.  I  Ni-
fyndigheter knutna till tholeiiter överstiger detta förhållande 
sällan  5  medan malmer knutna  til  komatiitiska bergarter vanligtvis  
har  värden  på 15-30. De  komatiitassocierade malmerna är alltså i  
regel  rena  Ni-malmer och innehåller inte några större mängder  Cu  

(Ross  & Travis  1981).  
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AFM DIAGRAM 

FeOt 

Na2O+ K20 MgO 

JENSENS KATJON PLOT 

Fe0t+TiO2  

A1203 MgO 

Figur 23.  AFM-diagram, skiljelinjen mellan  det  tholeiitiska  (TH)  
och kalkalkalina  (CA)  fältet är  efter  Irvine  &  Bargar  
(1971) samt Jensens katjon plot (Jensen 1976)  modifierad  
efter  (Taipale  et al. 1980).  



8. DISKUSSION 

De  olika bergartstyper som kemiskt och mineralogiskt kan urskiljas 
i Lainijaurintrusionen är ofitisk gabbro, gabbro, diorit och 
granodiorit. Differentiationstrenderna visar att alla dessa 
bergarter troligen tillhör samma magmasvit och att denna  har en  
tholeiitisk karaktär. 

Grip  (1961)  identifierar tre typer av magmatiska bergarter i 
intrusionen: gabbro,kvartsdiorit och granit.  De  granititiserings-
produkter som bildats vid omvandlingar av  de  omgivande sedimenten 
beskrivs som kvartsdioritiska och att  de har en  textur som på-
minner om  en  intrusiv bergart. Gabbron som finns i  den  gång som 
beskrivs som tillförselkanal till intrusionen indelas av honom i 
tre generationer (Grip  1961  sid  20,59). Den  äldsta av dessa är 
mycket finkornig och  har en  tydligt ofitisk textur,  de  båda yngre 
faserna är grovkornigare. Alla dessa gabbrotyper för impreg-
nationer av  sulfider men de  yngre tycks vara något mer sulfid-
rika.  De  yngre grovkorniga gabbrotyperna breccierar ofta  den  
äldre finkorniga gabbron och innehåller då  fragment  av denna.  

De  tre olika typer av gabbro som beskrivs av Grip  (1961)  torde 
motsvara  de  två gabbrotyperna och  den  diorit som identifierats i 
föreliggande arbete.  Den  ofitiska gabbbron motsvarar sannolikt  den  
finkorniga äldsta typen av gabbro.  Den  bör alltså utgöra  den  första 
magmafasen. Det sätt på vilket  den  uppträder i zoneringsmönstret i 
intrusionen  samt  dess primitiva kemiska sammansättning stöder detta 
påstående.  De  prover som tagits av bergarten tillhör  de  kraftigast 
omvandlade i intrusionen. Omvandlingen kan delvis förklaras genom 
påverkan från  de  senare magmafaserna. Denna tidiga gabbromagma tycks  
ha haft en  mycket begränsad volym. 

Genom samma  kanal  tillfördes  sedan  ytterligare gabbromagma  som var  
betydligt sulfidrikare och dessutom motsvarade  en  något ökad  grad 
av differentiering med  högre  halter av  FeOt och TiO2. Denna andra 
gabbromagma  kom  att uppta  en  betydligt större volym i Lainijaur-
intrusionen.  Den  kristalliserade långsamt vilket medförde att  
en  viss gravitativ  differentiering  ägde  rum,  där  sulfider,  olivin 
och pyroxen anrikades mot botten  av  intrusionen.  Den  kompakta 
sulfidmalmen torde vara  en produkt dels av en  gravitativ  differen-
tiation dels av en  direkt  accumulation  av sulfider  kring tillför-
selkanalen i samband  med  att  den  sulfidbemängda gabbromagman 
intruderade (Grip  1961).  Att denna  yngre  gabbro  kom  att bli 
mycket grovkornigare än  den  tidigare  kan ha  berott  på  att  den  
kristalliserat långsammare  eller på  att  den  varit något volatil- 
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rikare. I så  fall  kan dessa  ha  varit identiska med  de  volatilier 

som omvandlade såväl  den  tidigt aysatta ofitiska gabbron som  

den  gabbro vilken bildades  under den  andra intrusionsfasen. 

Dioriten,  som  motsvarar  en tredje  intrusionsfas i  den  magmatiska 

utvecklingen, skiljer  sig  från gabbron  på grund av  högre  halt av  

Ba,  Si02  och TiO2  lägre  halter av  MgO och Cr, Tabell  2.  Minera-

logiskt avviker  den  främst genom att  den  innehåller  accessorisk 

kvarts.  Dioriten uppträder  relativt  slumpartat i  de  provtagna 

borrkärnorna  men  är vanligast i  zonen  mellan gabbron och grano-

dioriten. Detta gör att  den  knappast  kan  förklaras  som en produkt 

av en  gravitativ  differentiering av  gabbromagman i  den  andra  fasen  

utan måste räknas  som en egen  enhet. Sannolikt  har den  intruderat 

något senare än magmafas två och  har  därför kommit att fingra  in  i  

den  gabbro  som  bildats i  fas  två.  

Den  allra sista  fasen  i  den  magmatiska utvecklingen representeras 

av  en  granodiorit.  Den  är mycket  homogen  till  sin  sammansättning.  

De  bergarter som av Grip betecknats som kvartsdiorit  respektive  

granitiska hör båda sannolikt till granodioriten. Denna sista 

magmapuls  har  sannolikt  haft en  annan tillförselkanal än  de  

gabbroida magmorna eftersom  den  inte påträffats i  den  gång som 

beskrivits av Grip  (1961).  

Mellan  de  olika bergarterna i intrusionen  har  inte några avkyl-

ningskontakter iakttagits även om  en  viss brecciering av  den  

äldsta gabbrobergarten tycks  ha  förekommit. Detta medför att tids-

rymden mellan magmapulserna bör  ha  varit relativt  kort.  Differen-

tiationtrenden visar också att alla dessa bergarter troligen 

tillhör samma magmasvit och att  de har en  tholeiitisk karaktär 

Som tillförselkanal för magmorna tycks  en  större förkastningszon i 

riktning N  25°0  fungerat.  Zonen har  antagligen varit  aktiv under  

flera perioder även efter det att  Ni-malmen  bildades. Detta  har  

medfört att Lainijaurintrusionen blivit avklippt i  sin  västra kant 

kant och eventuellt begränsas  den  på samma sätt i  den  östra (fig  

2).  Förkastningszonen torde  ha bidragt  till  den  kraftiga omvand-

lingen av  de  bergarter som finns i intrusionen genom att  den  

fungerat som kanal för volatilrika lösningar. Rikedomen på xeno-

liter i intrusionen beror troligen på att berget var breccierat 

längst denna zon vid magmans inträngande. 
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8.1 Lainijaurintrusionens åldersställninq  

Inom Skelleftefältet utgör Lainijaurintrusionen  en  isolerad före-
teelse.  60 km  i nordvästlig riktning från Lainijaur uppträder 
dock vid Storbodsund (mellan Arvidsjaur och Arjeplog)  en  nickel-
fyndighet som uppvisar stora likheter med Lainijaur (Grip & 
Frietsch  1973).  Nickelmineraliseringen i denna fyndighet bildar  en  
flack skiva i botten av  en  gabbro och utgörs av impregnationer 
och linser av  magnetkis.  Mineraliseringens Ni/Cu-förhållande är  
3.8  och kvantiteten uppgår till c.a  3000 ton. 

Den  mineraliserade gabbron i Storbodsund för brottstycken av 
liparit och s.k "Arvidsjaurgranit" vilka båda anses vara äldre än 
gabbron. Graniten  har  av Wilson  et al. (1985)  fått beteckningen 
Renvikengraniten. Dess ålder  har  genom U-Pb datering av  zirkoner  
bestämts till  1.86±0.03  G.a (Wilson  et al. 1985).  Storbodsunds-
gabbron måste alltså vara yngre än  1.86  G.a.  Om  Lainijaur kan 
jämställas Storbodsund innebär det att även Lainijaur torde vara 
yngre än  1.86±0.03  G.a.  

8.2 En  jämförelse med andra mafiska intrusiv i Skelleftefältet 

I Skelleftefältet i fig.  1  finns två huvudgrupper av mafiska 
intrusivbergarter. 

I. Amfiboliter som uppträder som långsmala konkordanta basiska 
intrusiv i  de  suprakrustala bergarterna. 

II. Gabbror.  

Grupp I utgör ytnära basiska intrusioner  som  veckats  samtidigt 
med  omgivande suprakrustaler  (Helfrich  1971).  Dessa amfiboliter 
är sannolikt genetiskt knutna till  de  basiska vulkaniterna i  
Skifferserien.  (Claesson  1985). De består av en  finkornig massa  
av  amfiboler och klorit i vilken uppträder  2-5 mm  stora strökorn  
av  pyroxen  som  omvandlats till amfiboler och klorit. Strökornen 
utgör i  regel 25-35  vol. %  av  bergarten. 

Amfiboliterna håller höga  halter  av MgO, Cr och  Ni  och visar så-
tillvida  en  med komatiiter och boniniter likartad kemisk samman-
sättning (Claesson  1985).  Prov,som tagits av dessa intrusiv i 
olika delar av Skelleftefältet,  har  analyserats med samma analys-
metoder som  de  från Lainijaurintrusionen. 
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Bergarterna i Lainijaur  har  till skillnad från amfiboliterna  

en  tholeiitisk sammansättning. I diagrammet MgO mot Si02  visar 

amfiboliterna regelbundet ett högre Si02/Mg0 förhållande.  En  

förklaring till detta är att halten av pyroxen i amfiboliterna 

genomgående varit högre än i Lainijaurintrusionens basiska 

bergarter. Pyroxen håller  en  Si02-halt på  45-60  %, i olivin är 

Si0
2
-halten  29-43  %. Pyroxenrika bergarter uppvisar därför oftast  

en  hög Si02/Mg0- och Si02/(Mg0+Fe0t)-kvot. 

I  flera  av  diagrammen sammanfaller amfiboliterna  med  magmafas  I,  

den  ofitiska gabbron, i Lainijaurintrusionen. Denna gabbro liknar 

amfiboliterna genom  sin  höga  halt av normativ  pyroxen  (se  Tabell  2  

och ovan). Spårelementsmässigt avviker  den  dock  helt  från 

amfiboliterna.  Den  ofitiska gabbron  har en mer primitiv  samman-

sättning  med  lägre  halter av  Ba,  Sr,  Rb, Zr, Th, REE,  Sc, Zn  och  V 

men  högre  halter av  Co,  Ni,  och Cr  (fig.  25).  I  amfiboliten är 

halten  av  Cr  700-1400 ppm, Ni-halten varierar mellan  240  och  600 

ppm.  I  den  ofitiska gabbron varierar halten  av  Cr mellan  1400  och  

2000 ppm,  halten  av Ni ligger  mellan  600  och  1400 ppm.  

I sedimenten sydöst om Lainijaurintrusionen (fig.  1)  återfinns 

amfiboliter som tillhör huvudgrupp  1.  Lainijaurintrusionen är 

yngre än  de  omgivande sedimenten eftersom  fragment  av dessa upp-

träder rikligt inom intrusionen. Amfiboliterna visar ett tydligt 

kemiskt släktskap med  de  mafiska vulkaniter som finns i dessa  

sediment  och  de  är veckade samtidigt med sedimenten. Dessa 

amfibolitiska intrusiv kan därför troligen åldersmässigt jäm-

ställas med sedimenten. Lainijaurintrusionen är alltså yngre än 

amfiboliterna i huvudgrupp I. 

Något genetisk samband mellan amfiboliterna och Lainijaur-

intrusionen föreligger därför knappast. Påståendet styrks 

också av att dessa båda bergartsgrupper inte uppvisar några 

likheter i kemisk sammansättning. 

Gabbrointrusionerna i huvudgrupp II uppträder huvudsakligen inom  

tre  områden,  nordost om  Jörngraniten, kring Norsjö och väster  om  

Adak  (se  fig.  1). 

Enligt Gavelin  (1955)  är  de  gabbror som uppträder invid Jörn-

graniten i regel omvandlade till hornbländegabbror.  De  gabbroida 

intrusionerna vid Norsjö består av  hypersten,  augit,  labrador. 

De  är alltså noriter. Opaka  mineral  är relativt vanliga och utgörs 

av  magnetkis,  ilmenit, pynt, magnetit och kopparkis. Enligt 

Gavelin  (1955)  innehåller noriten nordost om Norsjö (Bastutjärns-

gabbron,se fig.  1)  också olivinrika, anortositiska och pyroxeni-

tiska  led.  
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Egna  analyser  som utförts med samma analysmetoder som  de  från 

Lainijaurintrusionen  har  gjorts från gabbrointrusionerna vid 

Norsjö  samt  från Storkågeträskgabbron öster om Jörngraniten; ett 

i det närmast cirkulärt  massiv  som ligger nordost om Boliden 

(fig.  1).  

Från  en  profil över Storkågeträskgabbron  har  elva prover tagits. 

Endast åtta prov  har  analyserats från gabbrorna vid Norsjö. Prov 

från olivinförande, anortositiska eller pyroxenitiska  led  i dessa 

gabbror saknas dock. 

I fig.  26  jämförs gabbror från  Storkåge,  Norsjö, Bastutjärn och 

Lainijaur.  De  gabbroida massiven (Norsjö och Bastutjärn) vid 

Norsjö uppvisar sinsemellan likartade trender. Storkågeträsk 

gabbron avviker från dessa främst genom  en  lägre  halt  av CaO.  

Ingen  av dessa gabbror uppvisar  en  lika fullständig differen-

tiationssvit som Lainijaur vilket kan vara betingat av  en  ofull-

ständig prov tagning. Storkågeträskgabbron sammanfaller med 

magmafas III d.v.s dioriten i Lainijaur  men den  verkar sakna  

de  övriga magmafaserna. 

Gabbromassiven strax nordost om Jörngraniten uppvisar inte  en  lika 

fullständig differentiationsserie som Lainijaur (fig  27). De  

håller högre  halter  av CaO  men  lägre  halter  av  K20. En del  av 

dessa skillnader kan dock bero på att analysmetoderna är olika. 

(Analyserna från gabbromassiven nordost Jörngraniten  har  erhållits 

från prospekteringsarbeten utförda på uppdrag av NSG) 

På grundval av  den  kunskap om mineralogi, kemisk sammansättning 

och geologi som för närvarande finns om gabbrointrusionerna 

i Skelleftefältet kan  man  inte på ett övertygande sätt fastställa 

om Lainijaurintrusionen är besläktad med någon av dessa gabbror. 

Tendenser i  den  kemiska sammansättningen visar inte på att det 

finns något nära släktskap mellan Lainijaurintrusionen och gabbro-

massiven i grupp II. Andra avvikande egenskaper hos dessa gabbror 

förstärker  den  hypotesen.  De  uppvisar oftast  en  lägre  grad  av om-

vandling,  en  större areell utbredning och  en  mer cirkulär  form.  

Lainijaurintrusionen  har en  känd yta av ca  400x200 m  medan gabbro-

massivens yta är i regel större än  3x3 km.  
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Figur 24. De  fyra magmafaserna i Lainijaurintrusionen jämförda med 
amfiboliter som uppträder i Skelleftefältets vulkaniter och 
i skifferserien. 
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Figur 26. De  fyra magmafaserna i Lainijaurintrusionen jämförda med Storkägeträsk-
gabbron och gabbromassiven(Bastutjärn och Norsjö) vid Norsjö. 

I 	Ofitisk gabbro 	III Diorit 
	

Storkägeträsk  
II Gabbro 	 IV  Granodiorit 
	

A  Norsjö  
0  Bastutjärn 



S  i  02  

Ca0  
12 

10 

6 

4 

20.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 
Fe Ot  /(Fe0t+ MgO)  

Ti 02  FeOt  

61 

20 

15 

10 

5 

1 2 3 4 5 6 7 
	

1 2 3 4 5 6 7 
FeOt  / Mg 0 
	

FeOt  / Mg0 

5 	10 	15 
	

20 
	

25 
	

5 	10 	15 
	

20 
	

25 
Mg 0 
	

Mg0 

Figur 27. De  fyra magmafaserna 
gabbromassiv nordöst 
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i Lainijaurintrusionen jämförda med tre 
om Jörngraniten. 
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8.3 En geokemisk  jämförelse med andra  Ni-förande tholeiiter  

Magmatiska  Ni-Cu-Pt  fyndigheter i övriga delar  av  världen är alla 
associerade  med  mafiska till ultramafiska bergarter.  Under det  
senaste årtiondet  har klassificeringen av  dessa fyndigheter 
väsentligen förfinats. Inom IGCP  projekt 161  föreslås ett  klassi-
fikationssystem  där fyndigheterna indelas i  tre  huvudgrupper  med 
totalt 11 undergrupper enligt  tabell  3  ( Naldrett  et al. 1979).  
Denna  klassificering  är upprättad  med  hänsyn till  den  tektoniska 
miljö  som  fyndigheterna uppträder i.  

Som tidigare visats så  har  bergarterna i Lainijaurintrusionen  en  
tholeiitisk sammansättning.  Den  exakta åldern av intrusionen är 
okänd  men den  är sannolikt yngre än  1.86  miljader år. Med hänsyn 
till detta  samt  till  den  geologiska miljön kan fyndigheten hän-
föras till två grupper.  

B3  : Medelstora till små intrusioner i stabila plattformar-
kratoner 

Cl  : Synorogena mafiska till ultramafiska intrusiv. 

I grupp  B3  återfinns inte några  av de  ekonomisk sett  mer  betyd-
ande  Ni-fyndigheterna.  Den  innefattar  det  välbeskrivna Skaer-
gaardmassivet  som  saknar  Ni-malmer (Naldrett  1981).  Grupp  Cl  
innefattar bl.a.  de  fyndigheter  som  återfinns i Kylmäkoski och 
Kotalahti nickelbälte i mellersta och södra  Finland  (Naldrett  et 
al. 1979).  Dessa fyndigheter utgörs  av  magnetkiskroppar omgivna  av  
mafiska till ultramafiska bergarter oftast i  form av  branta till 
vertikala  "pipes".  Bergarterna i dessa intrusioner är dunit, peri-
dotit, gabbro, diorit och kvartsdiorit och  de  visar ofta  en  zonar 
uppbyggnad (Papunen & Gorbunov  1985).  I några  av  intrusionerna  
har  flera magmafaser konstaterats varav  en del  visar tecken  på  
gravitativ  differentiering.  Storleken  av  intrusiven varierar från  
90 x 30 m  (Oravainen) till  1200 x 300 m  (Hitura);  de  utgör  anstå 
relativt små  linsformade kroppar. Intrusionerna omges  av  migma-
titer och gnejser (ibland  med  inslag  av  tholeitiska, basiska 
vulkaniter och grafitskiffrar) vilka intruderats  av  gabbro och 
diorit till granodiorit. Fyndigheterna  har en  ålder  av 1.86-1.90  
miljarder  år.  

63 



Tabell  3.  Klassificeringssystem  av Ni-Cu-Pt  fyndigheter  
( 	Naldrett  et al. 	1979).  

A.Synvulkaniska (arkäiska grönstensbälten)  

1.  Komatiiter - a; Vulkaniter 
- b; Dunit i linser och klumpar 
- c; Kraftigt omvandlade, av osäkert ursprung  

2.  Tholeiiter - a; Synvulkaniska stratiforma intrusioner 
- b; Anortositiska kroppar  

3.  Övriga - a; Synvulkaniska stratiforma intrusioner 
- b; "Ironformations° 
- c; Tektoniskt bearbetade kroppar 

B.Intrusioner i stabila plattformar-kratoner  

1. Stora lagrade intrusioner -  a;  Skivliknande  form  
i;med rytmisk lagring 
ii;utan rytmisk lagring  

2. Intrusioner associerade till platåbasalter  

3. Andra typer av medelstora till små intrusioner  

4. Alkalina ultramafiska bergarter 

C.Mafiska till ultramafiska kroppar bildade vid orogenes  

1. Synorogena intrusiv 

2. Kroppar bildade i samband med tektoniska processer 
- a;  Ofioliter 
- b; Manteldiapirer 
- c; Övriga  

3. Intrusiv av Alaskatyp 

4. Övriga 
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Tabell  4:  Ultramafiska till mafiska intrusiv vars kemiska 
sammansättning jämförts med Lainijaur i fig.  28,29. 

A. Intrusioner med rytmisk lagring  

Bushveld 
	

Stillwater 	Skaergaard  

Storlek  (km) 	460  x  246 	 45  x  7 	 8  x  10 

ton Ni  x  103 	23 000 	 375  

Ni/Cu 	 1.7 	 1.0  

Typ 	 Skivformad 	 Skivformad 	 Cirkulär 

Miljö 	 Stabil  kraton 	Stabil  kraton 	Rift  ?  

Alder M a 	 1800-2400 	 >2500 	 50-55  

Referenser 	Hall (1932) 	Bowes  et  al.(1973) 	Wager &  Mitchell 
(1951)  

Willemse  (1969) 	Ross  & Travis 	Wager &  Brown 
(1981) 	 (1967) 

Ross  & Travis  
(1981) 

B. Intrusioner  utan  rytmisk lagring 	 Kotalahti-
Kylmäkoski 

Lainijaur 	Norilsk 	Sudbury 	 Ni-bälten 

Storlek  (km) 0.2 x 0.4 	? 	 75 x 30 	 0.09 x 0.03  -  
0.2 x 1.3 

ton Ni x 103 	4.1 	831.4* 	 12500* 	 1351* (0.7-172)  

Ni/Cu 	 2.2 	 0.66 	 1.2 	 1.0  -  3.5  

Typ 	 Zonerad gång 	Skivformad- 	Skivformad 	Zonerad  "pipe"  
Zonerad gång 

Miljö  

Alder M a  

Förkastning 	Graysänka 
Platåbasalt 
Förkastning  

<1860± 30 ? 	210-240  

Stabil  kraton Transkurrent 
förkastning  

1800 	1860-1900  

Referenser 	Grip  (1961) 	Zolutuchin & 	Ross  & Travis 	Papunen & 
Nilsson 	Vasilev  (1967) (1981) 	 Gorbunov(1985)  

(1985) 	Smirnov  (1977)  Pye  (1984) 
Ross  & Travis  
(1981)  

* Avser  den  totala mängden  malm  inom området 



......................  

......... 

.. ................................... 

7 2 3 4 5 6 
Fe0t /Mg0 

66 

• 
0000000000000 

•• 1. 

Si02 

TiO2  

10 30 40 20 
MgO 

de, 

Fe 0t  
20 	• 

.• ..... • %....•••"•  

2 3 4 5 
Fe0t /Mg0 

K20 
3 

2 

1 

6 	7 

Ca0  
12 

10 

, 
% 	 •  

50 
Si 02 

60 	70 	D.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 oe 09 
Fe0t /(Fe0t  MgO) 

Figur 28. De  fyra magmafaserna i Lainijaurintrusionen 
lagrade intrusiv  (se  även tabell  4).  

Lainijaur I Ofitisk gabbro 
II Gabbro 
III Diorit  
IV  Granodiorit 
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Figur 29. De  fyra olika magmafaserna i Lainijaurintrusionen jämförda  med 

Ni-förande intrusioner utan  rytmisk lagring (se  även tabell  4).  

Lainijaur I 	Ofitisk gabbro 	 Sudbury  
II Gabbro 	 Norilsk  
III Diorit 	 - ......  Finland 
IV  Granodiorit 



Med ayseende på  form,  trolig ålder, storlek och bergartsassocia-

tioner visar Lainijaur vissa likheter med  de  finska nickelförande 

intrusionerna.  Dock  finns det flera väsentliga skillnader. 

Lainijaurintrusionen saknar  de  mest ultramafiska bergartsleden med 

mer än  25  % MgO, däremot innehåller  den  granodioritiska bergarter 

med ca  60  % SiO
2 

vilka inte återfinns i några av  de  finska 

intrusionerna. I  de  lägre delarna av gabbron i Lainijaurintrusionen  

har  stora klumpar av magnetit iaktagits (Grip  1961  sid  32).  

Magnetit finns även i flera av  de  finska fyndigheterna  men  i regel 

bildar mineralet impregnationer av sekundärt ursprung, några 

kompakta massor  har  inte påvisats. 

Litteraturuppgifter med fullständiga bergartsanalyser innefattande 

både huvud- och spårelement från sidoberget till nickelmalmer är 

sparsamt förekommande. I tabell  4  finns ett antal mafiska och 

ultramafiska intrusioner redovisade. Intrusiven  har  indelats i två 

huvudgrupper:  

A. Intrusiv  med rytmisk lagring  (Stillwater, Bushveld  och  

Skaergaard)  

B. Intrusiv utan  rytmisk lagring  (Norilsk, Sudbury  och 

intrusiv inom  de  finska nickelbältena) 

I fig.  28  jämförs  rytmisk  lagrade intrusioner  med  magmafaserna 

i Lainijaurintrusionen.  Stillwater  och  Bushveld  är två mycket 

stora  massiv som  är väl differentierade där bergartsled  som  

t.ex duniter, peridotiter och anortositer finns representerade. 

I  Bushveld  finns också granitiska bergarter. Dessa två intru-

sioner innehåller frånsett nickel även stora mängder  Pt-metaller  

och Cr. I  de  anortositiska horisonterna återfinns även magnetit-

avsättningar  med  höga  halter av  TiO2  och  V.  

Skaergaard är jämfört med dessa mycket liten och  den  innehåller 

inte några större volymer av  de  mest MgO-rika leden utan 

domineras av olivingabbro, gabbro, diorit och granodiorit.  Den  

saknar  Ni-malmer  men  däremot finns magnetitrika  led  med höga  

halter  av 
TiO2' 

FeOt och  V.  

Av  diagrammen (fig.  28)  framgår att  Bushveld  och  Stillwater  upp-

visar  delvis en  likartad  kemisk  karaktär. Båda  har  mycket låga  

halter av  TiO
2 

och  K
2
0 hos de mer  mafiska  leden.  I  diagrammet  SiO2 

mot MgO  syns en  mycket hög  grad av separering  mellan pyroxenrika 

och olivinrika bergarter. Skaergaard avviker från dessa intrusiv 

genom att  de mer  MgO-rika delarna saknas. Denna  intrusion  har  också  

en  mycket högre  halt av  TiO2  hos de  basiska bergarterna. 
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Lainijaurintrusionens fyra olika magmafaser uppvisar inga likheter  

med  Bushveld  eller  Stillwater.  De  sammanfaller dock  med  vissa 

delar  av  Skaergaard. Lainijaur  har  dock genomgående lägre  halter 

av  Fe0t, TiO2  och CaO  men  högre  halter av K20.  Förklaringen till 

detta  kan  vara att  de  olika magmapulserna i Lainijaur förlorat 

Fe0t, TiO2  och CaO genom att plagioklas och magnetit separerats 

ut  på  större djup. Detta gäller i synnerhet  de  två sista  magma-

pulserna (III och  IV). De  klumpar  av  magnetit  som  uppträder i 

gabbron i Lainijaur  skulle  kunna utgöra xenolither  av en  magnetit-

rik  fas som  separerats ut  på  större djup. 

I diagrammen fig.  29  jämförs Lainijaurintrusionen  med  bergarter 

från intrusioner utan  rytmisk lagring.  Alla dessa intrusioner är 

betydande  producenter av Ni,  Cu  och  Pt-metaller.  Sudbury  är  en 

unik formation  bl.a.  på grund av sin  storlek  (se  tabell 4).De 

basiska bergartsleden saknas i denna  intrusion  och  den  karaktär-

iseras  av  förvånansvärt höga Si02-halter. Alla dessa icke rytmiskt 

lagrade intrusioner visar  en  mycket större likhet  med  Lainijaur 

än  de  rytmiskt lagrade.Lainijaurintrusionen uppvisar dock samma  

tendenser, som  i  den  tidigare jämförelsen,  med  lägre  halter av  

TiO
2' 

FeOt och CaO  men  högre  1<2
0  (jämför fig.  28  och  29). 

De  fyndigheter som visar  den  största kemiska likheten med Laini-

jaur är  de  från Kylmäkoski och Kotalahti nickelbälte. Det mest 

anmärkningsvärda med dessa är  den  höga halten av  1<20  hos  de  MgO-

rika leden. Detta kan visserligen vara ett resultat av  en  kraftig 

omvandling  men  det kan även vara ett primärt  drag.  Höga  halter  av  

1<2
0 har  även iaktagits i ultramafiska bergarter i anslutning till 

Nickelmalmer relaterade till platåbasalter (Naldrett  1976).  

Gaa'l  (1985)  hävdar att  de  finska nickelfyndigheternas utbredning 

kontrolleras  av  förkastningszoner i  en  nordvästlig-sydöstlig 

riktning. Dessa  zoner skulle  utgöra gamla "transcurrent  faults"  

som  bildats i  en  proterozoisk subduktionszon mellan  en oceanisk  

skorpa i sydväst och  en  arkäisk  kontinent  i  nordost.  Nickelbältena  

skulle  där utgöra djupa erosionssnitt  av  vulkaniska öbågar  med en  

tholeiitisk sammansättning. 

Nickelfyndigheter  av den  typ  som  finns i  Finland har  inte be-

skrivits från några  av de mer  produktiva nickeldistrikten i andra 

delar  av  världen. I Klippiga  bergen,  i västra  Kanada,  finns dock 

några smärre förekomster  som  uppvisar likheter  med  avseende  på  

storlek,  form  och  geologisk  miljö (Aho  1956). De  uppträder i an-

slutning till stora skjuvningszoner i utkanten  av "the  coastal  

crystaline  belt"  (en  zon  med  migmatiter,  gnejs  och dioritiska 

intrusioner). Fyndigheterna  består av  vertikala  eller  brant  

stående  ultramafiska  "pipes"  (max.  någon  km  i  diameter).  Dessa 

byggs upp  av  pyroxeniter, peridotiter och hornbländiter och  de  



omges av av diorit. Eftersom  de  inte  har  någon avgörande ekonomisk 

betydelse  har de  inte undersökts i någon större omfattning. 

Lainijaurfyndigheten är tydligt relaterad  till  en  förkastning i 

NNO-SSV  lig  riktning. Denna förkastning  har  sannolikt varit  aktiv 

under en  lång tidsperiod. Förkastningens fortsättning  mot  nordost  

och sydväst är ofullständigt känd. Ett  flertal  förkastningar i 

denna riktning i Skelleftefältet finns  dock  markerade  på den  

geologiska kartan  som  sammanställts  av  Claesson  (Rickard  1986).  

Samma förkastningsriktning återfinns också  på den  geologiska 

kartan över Arvidsjaur-Arjeplogsområdet  som  sammanställts  av  

Quesada och  Ihre  (Wilson  1985). Den  förkastning  som  finns i 

Lainijaur tillhör alltså sannolikt ett större förkastninssystem 

i NNO-SSV  lig  riktning.  

I  Finland  antas det förkastningsystem som styr utbredningen av  Ni-

fyndigheterna vara parallellt med  den  förmodade subduktionszonen. 

Även i Klippiga bergen i Kanada finns brant stupande förkastnings-

system (ca N 20° W)som är parallella med subduktionzonen  (Price et 

al. 1981).  Malmkropparna i  Ni-fyndigheterna i Klippiga bergen 

stupar brant mot norr eller väster inom ett  plan  som stryker N  75
0  

W.  (Douglas  1970 )Man  känner inte till varför malmerna är 

orienterade på detta sätt och deras eventuella samband med större 

förkastningssystem är ofullständigt känt. 

Det  förkastningssystem  som styr  Lainijaurintrusionen är  dock  

vinkelrät  mot  den  subduktionzon  som  föreslagits  av  Hietanen  

(1975),  Rickard  &  Zweifel  (1975),  Adamek &  Wilson  (1977,1979)  

m.fl. Förkastningen i Lainijaur  kan  allstå utgöra  en del av  

ett gammalt transversellt förkastningssystem relaterat  till  

en  proterozoisk subduktionszon  (se  även  Wilson  et al.,  i tryck). 

Lainijaurintrusionen och  de Ni-förande intrusionerna i  Finland  och 

Kanada uppvisar följande gemensamma särdrag:  

1. Intrusionerna uppträder i  form av  vertikala till brant  stående  

"pipes"  eller  gångliknande intrusiv.  

2. Storleken varierar från c.a  100-1000 m  i  diameter. 

3. De har  oftast intruderat som multipla magmapulser represen-

terade av ultrabasiska till dioritiska bergarter vilka är 

zonart fördelade.  
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4. De  MgO-rika leden visar  en  förhöjning av  1(20.  



5. Fyndigheterna visar mer eller  mindre  tydliga samband med stora 

förkastningszoner. 

Lainijaurintrusionen uppvisar dock  en del  väsentliga skillnader 

gentemot  de  finska och kanadensiska intrusiven.  

1. I Lainijaurintrusionen saknas bergarter med mer än  25  % MgO.  

2. Avvikande geologisk miljö: Kring Lainijaur återfinns relativt 
lågmetamorfa bergarter tillhörande Skelleftefältets skiffer-
serie och i nordväst granitiska intrusioner fig.  1).  Gnejser 

och migmatiter med dioritiska till granodioritiska intrusiv 

saknas.  

3. I Lainijaur återfinns stora xenolither av  kompakt  magnetit i 

gabbron.  

4. Den  förkastningszon som styr intrusionen i Lainijaur är nästan 

vinkelrät mot  den  förmodade subduktionszonen. 

fl  



9. SLUTSATSER 

1.De bergarter som återfinns i Lainijaurintrusionen kan på 

grundval av  sin  mineralogiska och kemiska sammansättning 

grupperas i fyra olika typer ofitisk gabbro, gabbro, diorit 

och granodiorit. 

2.Kemiska särdrag  samt  det rumsliga uppträdandet hos dessa 

bergarter visar att  de  är produkter av multipla magmapulser. 

3.Bergarternas kemiska trenden visar att dessa magmapulser 

sannolikt härstammar från samma magmakälla. 

4.En gravitativ differentiering  har  ägt  rum  inom delar av 

intrusionen vilket antyds av kemiska och mineralogiska  drag  hos 

gabbron som utgör magmapuls II. 

5.Lainijaur  Ni-Cu  malm  är huvudsakligen  en produkt av  magmapuls  

puls  II (gabbron).  Den  bildades  dels  genom  en  direkt  accumula-

tion  av sulfider  kring tillförselkanalen i samband  med  inträng-

andet dels  genom  en  gravitativ  differentiering.  

6.Bergarterna i intrusionen  har  relativt många andra  Ni-förande  

massiv,  i andra delar av världen, lägre  halter  av TiO2, CaO och 

Fe0t. Detta kan förklaras med att  en  aysättning av magnetit och 

plagioklas skett på större djup.  En  indikation på att så verk-

ligen  har  skett är klumpar av magnetit som uppträder som xeno-

liter i gabbron i Lainijaur.  En  annan förklaring är att moder-

magmorna till  de  olika  Ni-förande massiven primärt  har haft  

olika kemisk sammansättning. 

6.Lainijaurintrusionen  har  vissa likheter med intrusionerna i  

de  finska nickelbältena, Kylmäkoski och Kotalahti med ayseende 

på storlek, form,trolig ålder och bergartstyper. 

7.Lainijaurintrusionen är direkt relaterad  till  en  förkastningszon 

i NNO-SSV  lig  riktning. Denna förkastningszon  kan  tillhöra ett 

transversellt förkastningsystem relaterad  till  den  i Skellefte-

fältet förmodade proterozoiska subduktionszonen. 
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BILAGA  1:  ANALYSLISTOR 

1  



Borrhål  34 34 34 34 34 34  

Prov nr.  1 2 3 4 5 6  

Från  24.90 45.64 54.17 63.43 81.84 91.40 
Till 25.10 45.84 54.37 63.63 82.04 91.60  

Bergart 

vikt % 

Gabbro Gabbro Diorit Diorit Gabbro Gabbro 

SiO
2  

51.28 48.21 55.12 50.15 43.88 42.68  

TiO
2  

0.89 0.60 1.17 1.14 0.60 0.57  

Al
2
03  16.33 15.20 14.24 13.31 12.83 11.08  

Fe
2
03*  10.50 9.74 11.40 16.12 15.80 16.65  

MnO  0.16 0.15 0.16 0.17 0.16 0.17  

MgO  7.11 8.69 5.77 6.37 13.46 19.41  

CaO  7.89 7.42 6.55 6.77 6.86 5.87  

Na
2
0  3.14 2.37 3.33 2.90 1.65 1.74 

1<20 
1.08 1.86 1.32 1.03 0.68 0.36 

P205  0.24 0.15 0.22  ED ED ED 

LOI  3.10 6.40 1.75 1.15 3.95 3.20 

S 0.02 0.01 0.12 1.83 1.30 1.53 

Summa 

ppm  

101.72 100.79 101.03 99.11 99.87 101.73 

Ba  279 267 421 365 134 150  

Sr  406 382 319 337 325 304  

Rb  12 26 16 16 <10 <7  

Cs  2 5 1 0.7 0.7 0.5  

Zr  51 38 136 93 47 36  

Th  0.6 0.4 2 1 0.2 0.3 

U <0.2 0.5 2 1 0.2 0.3  

Ta  (0.2 0.1 0.3 0.2 <0.2 (0.1 

La 8 6 15 14 5 5  

Sm  3 2 5 4 2 2  

Lu  0.4 (0.3 0.7 <0.3 <0.4 (0.1 

Y 15 11 31 25 9 8  

Sc  22 18 28 30 20 15  

Sb  1 1 0.7 0.8 1 0.5 

As 201 180 10 15 6 6  

Zn  100 116 104 131 90 133  

Cu  35 12 70 1610 1750 867  

Co  37 44 39 114 116 147 

Ni 157 223 44 826 1270 1070  

Cr  292 650 98 152 770 1800 

V 172 118 192 199 123 110 

Au 0.01 0.01 <0.002 0.04 0.02 0.02  

Fe
2
03*.  Totalt Fe angivet som  Fe203 

LOI=Loss on  ignition  (Glödgningsforlust  vid 1000 C).  

Ba,Sr,Zr,Y,Cu,V analyserade  med  ICP  vid  avd.  f.  Ekonomisk  Geologi,  

Högskolan i Luleå.  

ED= Ej  detekterat 

2  



Borrhål  34 34 48 48 48 48  

Prov nr.  7 8 1 2 3 4  

Från  98.27 102.46 32.40 83.37 118.00 128.36 

Till 98.47 102.66 32.60 83.57 118.20 128.56  

Bergart Gabbro Ofitisk  Grano-  Diorit Gabbro Gabbro 

vikt% 

gabbro diorit 

SiO
2 

38.63 46.55 58.88 56.15 52.06 50.17 

TiO
2 

0.49 0.33 1.34 1.17 0.87 0.71 

Al
2
0
3 8.97 7.25 13.23 15.02 15.23 16.84 

Fe
2
0
3
* 15.63 10.62 10.42 10.75 10.17 9.82 

MnO 0.15 0.16 0.15 0.15 0.15 0.13 

MgO 18.87 20.84 1.84 4.00 8.16 8.52 

CaO 5.69 8.15 4.47 6.55 7.64 8.41 

Na
2 
 0 0.49 0.20 3.89 3.52 2.88 2.83 

K
2
0 0.68 0.27 2.05 1.40 0.71 0.63 

P
2
0
5 

ED 0.05 0.38 0.29 0.19 0.19 

LOI 7.00 6.30 1.40 1.40 0.84 2.51 

2.47 0.03 0.02 0.11 0.21 0.04  

Summa 

ppm  

96.60 100.72 98.05 100.40 98.90 100.76 

Ba  117 33 692 475 241 333  

Sr  79 25 294 351 405 472  

Rb  9 <6 41 25 9 5  

Cs  2 0.7 1 1 0.7 0.6  

Zr  30 37 237 149 65 56  

Th  0.2 1 3 2 0.6 0.2 

U <0.2 0.8 2 2 0.5 0.2  

Ta  <0.1 <0.1 0.5 0.3 0.1 <0.1 

La 2 4 27 14 9 7  

Sm  0.7 1 8 5 3 2  

Lu  0.2 <0.3 1 0.6 <0.3 0.2 

Y 4 8 50 31 15 11  

Sc  15 23 22 26 28 20  

Sb  4 3 1 1 0.6 2 

As 6 235 27 22 9 161  

Zn  338 80 141 120 92 57  

Cu  1700 25 21 33 227 49  

Co  165 71 17 28 49 48 

Ni 2430 554 31 <27 269 192  

Cr  1880 2210 40 40 450 284 

V 69 135 65 182 158 132 

Au 0.04 0.003 0.001 <0.002 0.005 0.004 

Fe 0  *-=  Totalt Fe angivet som Fe 0 
2 3 	 2 3  

LOI= Loss on  ignition  (Glödgningsförlust  vid 1000 C).  

Ba,Sr,Zr,Y,Cu,V analyserade  med  ICP  vid  avd.  f.  Ekonomisk  Geologi,  

Högskolan i Luleå  

ED= Ej  detekterat 

3  



	

45.60 	45.20 	41.08 	39.38 	48.63 	60.47 

	

0.62 	0.82 	0.53 	0.41 	0.77 	1.47 

	

12.56 	15.39 	9.51 	9.41 	16.04 	13.56 

	

12.37 	11.87 	13.85 	12.40 	9.42 	10.75 

	

0.15 	0.14 	0.15 	0.15 	0.15 	0.16 

	

11.31 	9.20 	17.94 	16.67 	8.14 	1.93 

	

6.64 	8.14 	5.42 	6.46 	7.28 	5.01 

	

2.25 	2.78 	0.34 	0.13 	2.99 	3.73 

	

1.02 	0.73 	1.54 	0.33 	1.99 	1.76  
ED 	ED 	ED 	ED 	EA 	EA 

	

3.38 	4.85 	5.57 	10.40 	3.52 	1.08 

	

0.70 	0.62 	0.63 	0.31 	EA 	EA  

vikt% 

SiO
2 

TiO2 
Al

2
0
3 

Fe203*  
MnO 
MgO 
CaO 
Na20 
K20 
p2  0

5 
LOI 

Borrhål 	48 	48 	48 	48 	75 	75  

Prov nr. 	5 	6 	 7 	 8 	 1 	 2  

Från 	136.62 	142.92 	148.70 	152.06 	33.16 	80.67 

Till 	136.85 	143.15 	148.94 	152.26 	33.42 	80.79  

Bergart Gabbro Gabbro Ofitisk Ofitisk Gabbro  Grano- 
gabbro 	gabbro 	 diorit 

Summa 	95.90 	99.66 	95.93 	95.74 	98.93 	99.92 

ppm  

Ba 	244 	219 	193 	30 	741 	656 
Sr 	361 	443 	85 	85 	304 	304 
Rb 	11 	18 	26 	16 	EA 	EA 
Cs 	0.7 	2 	4 	0.6 	EA 	EA 
Zr 	54 	58 	46 	31 	53 	388 
Th 	0.3 	0.4 	0.3 	0.3 	EA 	EA 
U 	 0.3 	0.4 	<0.2 	<0.4 	EA 	EA  
Ta 	<0.1 	<0.2 	<0.1 	<0.2 	EA 	EA 
La 	 8 	7 	4 	4 	EA 	EA  
Sm 	2 	2 	1 	 1 	 EA 	EA 
Lu 	0.3 	<0.5 	<0.3 	<0.7 	EA 	EA  
Y 	12 	10 	7 	5 	EA 	EA  
Sc 	22 	20 	18 	17 	EA 	EA  
Sb 	2 	4 	3 	8 	EA 	EA 
As 	23 	589 	27 	1340 	EA 	EA  
Zn 	84 	89 	80 	113 	EA 	EA 
Cu 	389 	433 	396 	711 	EA 	EA 
Co 	82 	88 	115 	123 	EA 	EA  
Ni 	564 	756 	941 	1190 	EA 	EA 
Cr 	365 	695 	1310 	1470 	356 	64 
V 	138 	119 	104 	88 	EA 	EA 
Au 	 0.004 	0.03 	0.006 	0.03 	EA 	EA 

Fe
2
0
3
*=  Totalt Fe angivet som  Fe

2
0
3 

LOI=  Loss on  ingnition (Glödgningsförlust  vid 1000 C).  
Ba,Sr,Zr,Y,Cu,V analyserade  med  ICP  vid  avd.f. Ekonomisk  Geologi,  
Högskolan i Luleå  

ED= Ej  detekterat  
EA=  Ei  analyserat 

4  



Borrhål 	75 	75 	75 	75 	75 	75  

Prov nr. 	3 	 4 	 5 	6 	7 	 8  

Från 	122.00 	145.40 	161.29 	172.35 	185.00 	196.63 

Till 	122.20 	145.62 	161.50 	172.55 	185.22 	196.84  

Bergart  Grano-  Diorit Gabbro Ofitisk Ofitisk Gabbro 

diorit 	 gabbro gabbro 

vikt  % 
SiO

2 	
61.44 	52.24 	47.05 	45.86 	43.08 	40.42 

TiO2 	1.36 	1.24 	0.86 	0.47 	0.39 	0.56 

Al
2
03 	13.12 	13.75 	

14.74 	7.69 	6.72 	7.98 

Fe2031 	10.17 	11.82 	
11.37 	10.8i 	13.85 	17.10 

MnO 	0.14 	0.16 	0.13 	0.18 	0.15 	0.17 

MgO 	1.63 	5.46 	9.46 	19.03 	19.34 	14.60 

CaO 	4.42 	6.92 	8.05 	7.51 	5.42 	7.87 

Na20 	4.00 	3.25 	2.25 	0.60 	0.55 	
0.76 

1<20 	1.64 	1.09 	2.22 	0.20 	0.15 	0.36 

P205 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

LOT 	3.00 	3.67 	3.26 	7.65 	4.62 	4.26 

S 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Summa 	100.92 	99.60 	99.39 	100.06 	94.27 	94.08 

ppm  

Ba 	709 	379 	382 	41 	21 	101 

Sr 	279 	326 	431 	28 	47 	130 

Rb 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Cs 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Zr 	146 	112 	68 	53 	36 	57 

Th 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

U 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Ta 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

La 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Sm 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Lu 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Y 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Sc 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Sb 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

As 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Zn 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Cu 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Co 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA  

Ni 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Cr 	45 	59 	386 	2290 	2700 	1200 

V 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Au 	 EA 	EA 	EA 	EA 	EA 	EA 

Fe
2
03t= 

 Totalt Fe angivet som  Fe2
03 

LOI=  Loss on  ingnition (Glödgningsförlust  vid 1000 C)  

Ba,Sr,Zr,Y,Cu,Cr,V analyserade  med  ICP  vid  avd.f. Ekonomisk  

Geologi,  Högskolan i Luleå  

EA=  Ei  analyserat 

5  



Borrhål  81 81 81 81 81 81  

Prov nr.  1 2 3 4 5 6  

Från  40.25 99.90 155.53 177.57 181.60 187.54 

Till 40.38 100.10 155.73 177.77 181.83 187.74  

Bergart  Grano- Grano- Grano- Grano-  Gabbro Gabbro 

vikt% 

diorit diorit diorit diorit 

SiO
2 

60.10 58.40 56.60 54.20 48.00 50.50 

TiO
2 

1.07 1.38 1.69 1.83 0.58 0.90 

Al
2
0
3 

14.20 14.00 13.50 13.80 10.20 16.10 

Fe
2
0
3
* 9.94 10.69 11.85 12.84 15.30 9.81 

MnO 0.14 0.15 0.17 0.19 0.18 0.16 

MgO 1.45 1.69 2.15 2.80 15.39 7.57 

CaO 3.64 4.64 5.32 5.98 5.53 6.93 

Na
2
0 3.95 3.83 3.70 3.26 0.22 2.87 

K
2
0 1.83 1.91 1.70 1.35 0.05 1.27 

P205 0.34 0.52 0.68 0.34 0.18 0.28 

LOI 1.62 1.08 0.95 1.96 5.70 2.60 

0.02 0.02  0.05 0.05 0.29 0.04 

Summa 

ppm  

98.28 98.30 98.31 98.55 101.33 98.99  

Ba  664 615 577 565 14 294  
Sr  237 279 288 351 38 408  
Rb  29 38 34 28 6 20  
Cs  0.9 2 2 1 0.5 0.9  
Zr  300 166 240 180 110 136  
Th  4 3 3 2 0.2 0.6 
U 3 2 3 2 0.2 0.6  
Ta  0.7 0.6 0.5 0.4 <0.1 0.1 
La 29 28 29 21 4 10  
Sm  9 9 9 7 1 3  
Lu  1 0.9 1 0.6 <0.3 0.5 
Y 55 49 50 36 8 15  
Sc  23 25 28 30 23 23  
Sb  0.8 0.9 0.9 1 3 2 
As 17 21 18 50 95 399  
Zn  66 98 109 139 79 66  
Cu  18 25 22 27 322 117  
Co  14 16 21 30 70 45 
Ni <28 <29 <33 <29 730 263  
Cr  29 21 40 33 1370 405 
V 35 61 95 261 109 140 
Au 0.002 0.003 <0.004 <0.003 0.007 0.02  

Fe
2
03*=  Totalt Fe angivet som  Fe203 

LOI= Loss on  ignition  (Glödgningsförlust  vid 1000 C).  
Ba,Sr,Zr,Y,Cu,V analyserade  med  ICP  vid  avd.f. Ekonomisk  Geologi,  
Högskolan i Luleå. 

6  



Borrhål  61 81 81  

Prov nr.  7 8 9  

Från  195.80 205.78 211.00 

Till 196.00 206.00 211.20  

Bergart Gabbro Gabbro  Hybrid- 

vikt % 

bergart 

SiO
2 

48.10 42.80 52.30 

TiO
2 

0.64 0.52 1.01 

Al
2
0
3 

15.90 13.00 14.90 

Fe
2
0
3 

10.81 15.01 10.95 

MnO 0.15 0.15 0.17 

MgO 10.60 15.20 6.24 

CaO 8.17 6.88 6.30 

Na
2
0 2.46 1.74 3.06 

K
2
0 0.53 0.16 1.13 

P
2
0
5 

0.20 0.18 0.22 

LOI 1.20 5.67 2.14 

0.07 0.84 0.10  

Summa 

ppm  

98.76 101.31 98.42 

Ba  209 71 441  

Sr  453 336 374  

Rb  7 <8 25  

Cs  0.7 0.5 1  

Zr  126 117 168  

Th  0.3 0.1 1 

U 0.4 0.2 1  

Ta  <0.1 0.2 0.2 

La 6 4 11  

Sm  2 1 4  

Lu  <0.1 <0.3 0.5 

Y 9 7 21  

Sc  22 14 25  

Sb  0.4 3 0.9 

As 3 29 37  

Zn  60 52 87  

Cu  77 726 104  

Co  58 121 38 

Ni 234 983 92  

Cr  350 2440 141 

V 112 94 151 

Au <0.003 0.02 0.003  

Fe
2
0
3
*=  Totalt Fe angivet som  Fe

2
0
3 

LOI= Loss on  ignition  (Glödgningsförlust  vid 1000 C).  

Ba,Sr,Zr,Y,Cu,V analyserade  med  ICP  vid  avd.f. Ekonomisk  Geologi,  

Högskolan i Luleå.  

Hybrid  bergart= Ofitisk gabbro  som  assimilerat  sediment.  
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