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Kartbladen 23J Norsjö

Kajsa Winnes, Pär Weihed och Ildikó Antal

INLEDNING

Inom ramen för programmet regional berggrundsgeologisk undersökning har fältarbeten på kartbla-
den 23J Norsjö bedrivits under juni till augusti 1999. Undersökningarna inleddes i slutskedet av 
fältsäsongen 1992 och har pågått i full skala under åren 1993–1995 samt 1998–1999 (jfr Antal 1995, 
Weihed 1995, Weihed & Antal 1999). På grund av interna omprioriteringar företogs inget fältarbete 
säsongerna 1996 och 1997. Karterade områden är markerade i fi gur 1. Karteringsunderlag har varit 
ortofotokartor i skala 1:20 000. Årets undersökningar har letts av Kajsa Winnes under överinseende 
av Pär Weihed. Medhjälpare vid karteringen har varit extrageologerna Jessica Hult och Åsa Pettersson. 
Årets kartläggning har inneburit dokumentation av ca 600 hällar, vilket betyder att hälltätheten är 
ca 1,5/km2. Blottningsgraden måste därför betecknas som mycket dålig, och hällunderlag för bedöm-
ning av bergartsgränserna saknas därför i vissa områden 

De geofysiska fältarbetena började sommaren 1993 (jfr Antal 1995) och fortsatte till och med 
1995. Under 1998 gjordes en liten insats under 4 fältdagar då profi lmätningar genomfördes i 
kartområdet Norsjö SO. Omfattande markgeofysiska mätningar gjordes i samband med prospektering 
under 1970- och 1980-talen. Under fältsäsongen 1999 har inga geofysiska arbeten utförts i under-
sökningsområdet.

ALLMÄN GEOLOGI

Kartbladsområdet 23J Norsjö är 50 x 50 km stort och omfattar bl.a. de centrala delarna av det 
s.k. Skelleftefältet. I de södra delarna av området, söder om riksväg 370 mellan Skellefteå och 
Malå, domineras berggrunden av sen- till postorogen Revsundsgranit (ca 1800 milj. år) med 
tillhörande mafi ska intrusiv. De har intruderat i en äldre berggrund som består av högmetamorfa 
metasedimentära bergarter, starkt folierade till gnejsiga tidigorogena granitoider(ca 1850–1890 milj. 
år) samt underordnat senorogena, i många fall pegmatitiska, graniter av Skelleftetyp (ca 1800–1820 
milj. år).

Ovanstående område är relativt skarpt avgränsat och har en brant metamorf gradient mot det 
egentliga Skelleftefältet, som utgör den resterande delen av kartområdet. Skelleftefältets bergarter 
domineras av svekofenniska, felsiska och mafi ska metavulkaniter, fi n- till grovklastiska metasedimentära 
bergarter samt tidigorogena intrusivbergarter. Dessa bergarter är delvis lågmetamorfa motsvarigheter 
till de som beskrivs i föregående stycke. För en mer detaljerad beskrivning av dessa bergarter hänvisas 
till Weihed m.fl . (1992) och Allen m.fl . (1996).

I kartområdet förekommer malmer och mineraliseringar framförallt i de vulkaniska, men även 
i de intrusiva bergarterna. I de vulkaniska bergarterna uppträder ett fl ertal s.k. vulkanogena 
massiva sulfi dmalmer. De är i huvudsak Zn-Cu-Pb-Au-Ag-dominerade. Ni-Cu-mineraliseringar 
som är associerade till mafi ska intrusioner förekommer vid Älgliden (4i), och järnmalm fi nns i 
Näsbergsgabbron. Malmer av "porphyry copper"-typ förekommer vid Tallberg (4i) i den stora 
Jörnbatoliten.
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Tidigorogen granitoid (Jörntyp), 1900–1850 Ma

Metagråvacka, allmänt, ca 2000–1860 Ma

Tidigorogen gabbroid (Jörntyp), 1900–1850 Ma

Felsisk metavulkanit Skelleftegruppen, 1890–1880 Ma

Mafisk metavulkanit Skelleftegruppen, 1890–1880 Ma

Tidigorogen granitoid (GSM-typ), 1880–1870 Ma

Felsisk metavulkanit Arvidsjaurgruppen, 1880–1870 Ma

Mafisk metavulkanit Arvidsjaurgruppen, 1880–1870 Ma

Grovklastisk metasedimentär bergart Vargforsgruppen, 
1880–1870 Ma

Mafisk metavulkanit Vargforsgruppen, 1880–1870 Ma

Felsisk metavulkanit Vargforsgruppen, 1880–1870 Ma

Senorogen granit (Skelleftetyp), 1820–1800 Ma

Sen-postorogen granitoid (Revsundtyp), 1800–1780 Ma

Sen-postorogen gabbroid (Revsundtyp), 1800–1780 Ma
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Fig. 1. Förenklad berggrundskarta över 23J Norsjö.
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ALLMÄN GEOFYSIK

Den magnetiska anomalikartan (fi g. 2) domineras av den runda högmagnetiska, komplexa (monzonit 
till gabbro) Gallejaurintrusionen i norra delen av kartområdet samt av områdets största intrusion, 
Jörngranitoiden i nordost. Båda strukturerna syns tydligt även på tyngdkraftskartan (fi g. 3); Galle-
jaurintrusionen som ett kraftigt tyngdkraftsöverskott och Jörngraniten (GIII) som en stor negativ 
anomali. En rad olika studier av Jörngranitoider och av Gallejaurstrukturen har gjorts, bl.a. av Enmark 
& Nisca (1984) och Wilson m.fl . (1987).

Karsträskdomen i sydost framträder tydligt som en oval struktur. Den består av tidigorogena 
granitoider av Jörntyp och ger upphov till en negativ tyngdkraftsanomali. Anomalin bekräftas av låga 
densitetsvärden hos bergarterna, varierande mellan 2650 och 2687 kg/m3.

De intrusioner av Revsundsgranitoider som förekommer i södra delen av kartområdet är 
lågmagnetiska. Densiteten är låg (2650–2680 kg/m3) och ger upphov till ett tyngdkraftsunderskott 
i sydväst. I södra delen av Norsjö SO fi nns gabbroider (densitet 2850–2928 kg/m3) som tillhör Rev-
sundssviten och som orsakar ett tyngdkraftsöverskott.

I mitten av den magnetiska anomalikartan framträder bandade, i huvudsak nordvästligt strykande 
högmagnetiska anomalier som är kopplade till Skelleftefältets ytbergarter. Fältundersökningar 
visar att det huvudsakligen är magnetkisförande metasedimentära bergarter som ger upphov till 
anomalierna. Vidare påträffades en rad högmagnetiska, mestadels mafi ska metavulkaniter som kan 
kopplas till anomalierna. De felsiska Arvidsjaurvulkaniterna norr om Gallejaurintrusionen förorsakar 
högmagnetiska anomalier. För information om petrofysiska egenskaper och gammastrålningsegenskaper 
hänvisas till kartbladsbeskrivningen 23K Boliden (Lundström & Antal under tryckning).

De felsiska Skellefte- respektive Arvidsjaurvulkaniterna ger båda upphov till negativa tyngd-
kraftsanomalier. I området Norsjö SV framträder ett stort tyngdkraftsöverskott som antagligen orsakas 
av mafi ska metavulkaniter. Om så är fallet, indikerar tyngdkraftsbilden en betydande mäktighet för 
dessa metavulkaniter.
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Fig. 2. Magnetisk anomalikarta över 23J Norsjö.
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Det geofysiska arbetet nästa år kommer att koncentreras på tolkning och sammanställning av 
redan insamlat material samt viss komplettering av data.

RESULTAT FRÅN FÄLTARBETET 1999

Nedan redovisas en översiktlig beskrivning av de bergarter som undersökts i kartområdena (ekonomisk 
kartruta) 6–7 a–f, 8–9 a-b samt delar av 4–5 a–j under 1999.

Ytbergarter

Metasedimentära bergarter

De sedimentära enheter som karterats under sommaren förekommer i huvudsak i området Norsjö 
23J NV (fi g. 1). Det rör sig mestadels om fi nkorniga metasediment. Enstaka observationer av grov-
klastiska bergarter som konglomerat och sandsten har gjorts söder och väster om Gallejaurdammen 
(5–6 e) och i ett större sammanhängande område söder och norr om Vargforsdammen (3–4f ).

De fi nkorniga bergarterna i väster utgörs av turbiditiska metagråvackor och metaargilliter. Sporadiskt 
förekommer grövre bergartsled som metasandsten och metakonglomerat. Inslaget av vulkaniskt 
material i de metasedimentära bergarterna är ofta påtagligt, och på fl era ställen längs Storbäcken 
(6–7b) och Skäppträskån (6a) förekommer t.ex. lagrade metavulkaniska silt-lerstenar, sandstenar och 
konglomerat (fi g. 4a). Stratigrafi skt överlagrar de metasedimentära bergarterna Skelleftegruppens 

–18
–22
–25
–28
–31
–34
–37
–40
–43
–47

mgal

Gallejaur

Jörn

Karsträsk

23 23

J

J

Fig. 3. Tyngdkraftsfältet över 23J Norsjö. Rött betyder tyngdkraftsöverskott och blått 
tyngdkraftsunderskott.
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massivmalmförande felsiska metavulkaniter och överlagras i sin tur av Vargforsgruppens mafi ska 
metavulkaniter (Allen m.fl . 1996). Mot söder ut övergår de metasedimentära bergarterna i Bottniska 
bassängens metagråvackor.

I ett begränsat område norr och söder om Vargforsdammen förekommer talrika blottningar av 
metakonglomerat i Vargforsgruppen. Den dominerande konglomerattypen karaktäriseras av klaster 
av tidigorogena Jörngranitoider (fi g. 4b) och går allmänt under namnet Abborrtjärnkonglomerat. 
De har i allmänhet fragmentstödd textur med välrundade fragment, och enskilda granitoidfragment 
kan överstiga 1 meter i diameter. Enstaka fragment från Skelleftegruppens metavulkaniska bergarter 
samt från Arvidsjaurgruppens metavulkaniter kan också förekomma. Metakonglomerat som är 
helt dominerade av metavulkaniska bergarter från Arvidsjaurgruppen och Skelleftegruppen har 
observerats i några få hällar söder om Vargforsdammen. Dessa konglomerat benämns allmänt 
Dödmanbergskonglomerat efter typlokalen på Dödmanberget. Karakteristiskt för denna typ är ett 
innehåll av klaster från Arvidsjaurgruppens metavulkaniter, vilket antyder att de bildats senare än 
åtminstone delar av Arvidsjaurgruppen. Dödmanbergskonglomeraten överlagrar också de tidigare 
nämnda Abborrtjärnkonglomeraten. En uppfattning om båda dessa konglomerats exakta ålder 
fås från en åldersbestämning av en inlagrad felsisk metaignimbrit nordväst om det karterade 
området. Ignimbriten har en ålder av 1875±4 Ma (Billström & Weihed 1996). Klaststorleken i 
metakonglomeraten är i allmänhet mindre än 1 dm i diameter, och sedimentära strukturer som 
utskurna kanaler och graderad skiktning är vanliga. Inlagringar av metasandsten har också observerats, 
och i dessa är korsskiktning vanligt förekommande.

Abborrtjärnkonglomeraten har genomgående lägre densiteter (medel 2650 kg/m3) än 
Dödmanbergskonglomeraten, vars medelvärde är ca 2720 kg/m3. Båda varianterna är lågmag netiska.

Vulkaniska bergarter

Under årets fältarbeten har större enheter av felsiska, metavulkaniska bergarter tillhörande 
Skelleftegruppen karterats i de västligaste delarna av området (fi g. 1). Dessa, vanligen fältspat- och 
ställvis kvartsporfyriska, vulkaniska bergarter utgörs till stor del av vulkanoklastiskt material, men 
även områden där bergarterna tolkats som koherenta lavor har påträffats. På Tallberget (7b) har 
breccierade horisonter i en kvartsporfyr tolkats som breccierade överytor på lavafl öden. Sydväst om 
Storbäcken (6–7 b) uppträder en rikt strökornsförande fältspatporfyrisk vulkanisk breccia/vulkaniskt 
konglomerat. Enheten uppskattas i vissa delar vara minst 1 km mäktig. Den varierar i uppträdande 
från en in situ-breccia med upp till 1m stora kantiga fragment (fi g. 4c) till ett matrixstött monomikt 
konglomerat. Den vulkaniska breccian överlagrar de ovan beskrivna metagråvackorna och antas därför 
inta ett för området högt stratigrafi skt läge. Ett prov för radiometrisk datering har tagits i enheten, 
men inga resultat föreligger i skrivande stund. I karteringsområdets sydvästra del, väster om den 
nedlagda Rakkejaurgruvan, fi nns blottningar av kvartsporfyriska, ryolitiska, sulfi dimpregnerade tuffer. 
De utgör Rakkejaurmalmens liggvägg och är beskrivna av Trepka-Bloch (1989).

Centralt i karteringsområdet dominerar mafi ska metavulkaniter tillhörande Vargforsgruppen. 
De omgärdar de s.k. Gallejaur- och Högnäsintrusionerna som är beskrivna nedan. De mafi ska 
metavulkaniska bergarterna utgörs av koherenta lavor, pyroklastiter och olika typer av vulkanisk 
breccia, från hyaloklastiska in situ-breccior till omlagrade monomikta till polymikta massfl öden. 
Kännetecknande för Vargforsgruppens mafi ska vulkaniter är, att de vanligen för rikligt med 
amfi bolströkorn (fi g. 4d). Strökornen är består troligen av uralitiskt hornblände efter pyroxen. 
Amygduler och vesikulära texturer är också mycket vanliga. På Vithattens norrsluttning (7f ) fi nns 
blottningar med upp till 5 cm stora kalcitfyllda amygduler. 

I Vargforsgruppens mafi ska metavulkaniter har mycket varierande, men generellt höga 
susceptibilitetsvärden uppmätts. De ligger vanligen mellan 2000- och 10000 x 10-5 SI-enheter. Det 
fi nns en tydlig koppling mellan de höga susceptibilitetsvärdena och de yttre delarna av den runda, 
höganomala struktur (fi g. 2) som är det mest markanta draget på den magnetiska anomalikartan över 
Norsjöområdet. De felsiska metavulkaniterna har i regel låg susceptibilitet.
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Fig. 4. Bergartsenheter, karterade under 1999. a) Lagrade vulkaniska metasediment väster om Långträsk. 
b) Abborrtjärnkonglomerat norr om Vargforsdammen. c) Fältspatporfyrisk vulkanisk breccia norr om Rakkejaur. 
d) Amfi bolströkorn och kalcitfyllda amygduler i mafi sk Vargforsvulkanit söder om Gallejaurdammen. 
e) Breccierad kontakt mellan mafi sk Vargforsvulkanit och Gallejaurgabbroid söder om Gallejaurdammen. 
f ) Graderad skiktning i metasedimentär bergart sydväst om Långträsk.
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Djupbergarter

Äldre granitoider och gabbroider

Karteringsområdets östligaste del (4–5, g–j) domineras helt av Jörngranitoidkomplexet. Dess södra 
kontakt mot Skelleftefältets vulkaniter är blottad på relativt få ställen, vilket försvårar tolkningen av 
bergarternas inbördes relationer. Vissa led av granitoiderna har varit blottade och i erosionsläge vid 
tiden för avsättningen av Abborrtjärnkonglomeraten. På många ställen i de kontaktnära delarna av 
Jörngranitoidkomplexet fi nns porfyriska, relativt starkt hydrotermalomvandlade led. Omvandlingarna 
domineras vanligen av klorit och sericit och är snarlika de omvandlingar som bildas under 
regionalmetamorfos i grönskifferfacies (se nedan under kap. Metamorfos). Frågan kvarstår huruvida 
Jörngranitoidens södra kontakt mot Skelleftefältet är intrusiv, tektonisk eller en tidig erosionskontakt. 
För information om Jörngranitoidernas fysikaliska egenskaper hänvisas till Wilson m.fl . (1987).

Under den gångna sommaren har också den så kallade Gallejaurintrusionen undersökts. Intrusionen 
är belägen mitt i karteringsområdet (6–7, e–f ) och utgörs av en central, monzonitisk till syenitisk 
kropp med en tunnare, gabbroid randzon. Monzoniten är daterad till 1873±10 Ma (Skiöld 1988). I 
de centrala delarna är monzoniten mycket homogen. I kontaktzonen mellan gabbroid och monzonit 
förekommer i båda bergarterna rikligt med fi nkorniga, mafi ska enklaver av varierande storlek (upp 
till 0,5 m i diameter). I vissa monzonitiska hällar på Erik-Ersaberget (6e) utgör de mafi ska enklaverna 
ca 50% av bergarten. Troligen rör det sig om mekanisk magmablandning (eng. ”mingling”) av den 
fi nkorniga mafi ska bergarten och monzoniten respektive gabbroiden. Det fi nns inga kemiska data 
eller tunnslipsanalyser från den gabbroida bergarten i det område där ”mingling” observerats, och 
det är därför osäkert hur gabbroisk sammansättningen där egentligen är. Den senare bergartens 
kontaktrelation till monzoniten är ej helt klarlagd. Det är dock troligt att övergången från monzonit 
till mer gabbroida led sker gradvis, och att övergångszonen utgörs av en hybridbergart.

Gallejaurstrukturens djupbergarter är intrusiva i de ovan beskrivna mafi ska vulkaniska bergarter 
som tillhör Vargforsgruppen. Breccierade kontakter mellan Vargforsmafi ter och Gallejaurintrusionens 
gabbroider (fi g. 4e) har observerats på fl era ställen, bl.a. norr om Järvträsket (7e) och söder om 
Gallejaurdammen (6e). Den magnetiska anomalikartan visar intrusionen som en nästan cirkulär 
struktur, ca 10 km i diameter (fi g. 2). På tyngdkraftskartan representeras den av ett tydligt 
massöverskott (fi g. 3). För en detaljerad beskrivning av Gallejaurintrusionens geofysiska egenskaper 
hänvisas till Enmark & Nisca (1984).

En annan intrusion i Vargforsgruppens vulkaniter är den så kallade Högnäsintrusionen. Den är 
belägen ca 5 km väster om Gallejaurintrusionen och uppträder som en satellit till denna. På den 
magnetiska anomalikartan (fi g. 2) syns Högnäsintrusionen som en högmagnetisk cirkel med ett 
lågmagnetiskt centrum. Strukturens inre utgörs av en granodiorit med låga susceptibilitetsvärden 
(50–500 x 10-5 SI-enheter), medan de yttre områdena består av kvartsdiorit med relativt höga 
susceptibilitetsvärden (1000–4000 x 10-5 SI-enheter).

I de mafi ska Vargforsvulkaniterna förekommer också felsiska gångar som antas höra samman 
med Gallejaurintrusionen. Väster om Vithatten (7f ) har en sådan gång provtagits för radiometrisk 
datering. Inga resultat föreligger i skrivande stund.

Metamorfos

Bergarterna i hela det undersökta området har omvandlats i grönskifferfacies. Typiska metamorfa 
parageneser i de mer felsiska vulkaniska bergarterna är klorit-biotit-sericit. I vissa områden har 
bergarterna troligen präglats av hydrotermalomvandling innan regionalmetamorfosen ägde rum. 
Denna tidiga omvandling är svår att skilja från regionalmetamorfa parageneser i grönskifferfacies.



62

Strukturgeologi

I de metasedimentära bergarterna i områdena 5–7 a–b och 6–7 d fi nns det relativt gott om information 
från sedimentationsytor, uppåtbestämningar (fi g. 4f ), förskiffringar och veckaxlar. I väster pålagrar 
de fi nkorniga metasedimentära bergarterna Skelleftegruppens metavulkaniter. Ställvis är en intensiv 
veckdeformation utbildad i dessa relativt glimmerrika bergarter, och åtminstone två veckdeformationer 
kan urskiljas. Inom kartrutorna 5–7 b löper, som nämnts ovan, en relativt kraftig nord–sydlig 
deformationszon. Dess rörelsemönster är för närvarande ej känt, men liknande deformationszoner i 
norr uppvisar i huvudsak en vertikal rörelse, där den västra sidan har rört sig uppåt i förhållande till 
den östra (Bergman Weihed 1997).

Naturresurser

Som nämnts ovan är Skelleftefältet och således också kartområdet Norsjö rikt på olika malmtyper. Inom 
det karterade området har Boliden Mineral AB brutit främst koppar och zink i den numera nedlagda 
Rakkejaurgruvan. För en allmän översikt gällande metalliska naturresurser i undersökningsområdet 
hänvisas till Weihed m.fl . (1992), Allen m.fl . (1996) samt Weihed & Mäki (1997).
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