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Projektets syfte och mål
Mål 1: Ny malmgeologisk modell

Studieområden: Zinkgruvan, 
Lovisagruvan, Jugansbo-Nickbo m.fl

Mål 2: Definiera de mest effektiva 
vektorerna till stratiform Zn-Pb-Ag-
(Cu) malm

Kartering, litogeokemi, mineralkemi, 
stabila isotoper, 3D modellering m.m

Övergripande mål: Öka 
förutsättningarna att hitta ny malm på 
djupet i Bergslagen, vilket ökar 
förutsättningarna för nya gruvor och 
en positiv samhällsutveckling i 
regionen



Mål 1: Ny malmgenetisk modell
ProximalDistal Medial Distal

Malmbildning när oxiderade lösningar strömmade upp i en anoxisk havsmiljö.
Zinkgruvan har jämförts med SEDEX system och undergruppen BHT



Mål 2: Vektorer till malm

Nytt tillvägagångssätt: indelning i regionala, stratigrafiska och lateral vektorer

Olika vektorer är olika bra lämpade för olika skalor (regional vs. lokal) och i olika stadier av 
ett prospekteringsprojekt (gruvnära vs. fältprospektering)



Sydvästra Bergslagen



Regionala vektorer

Kan plockas upp på flygradiometrisk 
karta (SGU) över K40

Exempel: Anomalt extrema kaliförhöjningar i 
bergarter över stora områden karaktäriserar 
Zinkgruvanområdet (+ förhöjningar av B, Cs etc.)

Mycket mer utbredd än själva malmen (lättare 
att hitta)

Att hitta rätt områden i Bergslagen





Stratigrafiska vektorer
Att hitta rätt stratigrafisk läge, med eller utan malm

Exempel: Zn och Pb är intuitiva men kan ha en asymetrisk
fördelning relativt stratigrafin

Signifikanta Mn anomalier, dock ej nödvändigtvis särskilt 
starka (kan ’drunkna’ i bakgrundsvariationerna)

Index såsom SEDEX AI i modifierad form kan användas för att 
framhäva prospektiva Mn anomalier

MSAI: 2000MnO/20(MnO+0.5CaO+0.5MgO+5TiO2)

Rikedomen av järnfyndigheter i Bergslagen komplicerar 
användning av Mn som en regional vektor.



Direkta laterala vektorer
Att hitta malm i den 
prospektiva horizonten

Exempel: Zinkgruvemalmens 
Zn:Pb kvot ökar utåt från 
malmsystemets kärna.

Utmärkt lateral vektor, men 
fungerar bara där ett stort 
statistiskt underlag finns.

Försiktighet rekommenderas 
för unga projekt med 
enstaka analyser i få borrhål.

Horizontalprojektion av Zinkgruvans malmkroppar



Indirekta laterala vektorer
Att använda variationer i parallella 
lager som vägvisare till malmsystemets 
kärna

Exempel: marmorenheten stratigrafiskt 
under Zinkgruvan

Förhöjda halter av Cu, Co och Zn i hela 
omådet (regional vektor)

Ökar gradvis över flera km till ett 
maxima vid Burkland i Zinkgruvan 
(lateral vektor)

Burkland: Marmorn bryts som 
kopparmalm direkt under massiv, 
stratiform Zn-Pb-Ag malm
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Kommande aktiviteter
Organisera en ’Broken Hill-type Zn-Pb-Ag’ workshop i Australien

2015 workshop
Aggeneys-Gamsberg 2016 workshop

Broken Hill

Mål: ökat internationellt kunskapsutbyte
Finansierat av ’Knutbergsstiftelsen – för bergsbrukets förnyelse’

Deltagare från:

Sverige
LTU
Zinkgruvan, 
Boliden, 
Lovisagruvan

Australien
CODES
NSWGS
Silver City minerals

+ inbjudna 
internationella 
experter
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