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Sammanfattning: Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra Skåne med sedimentära avlagringar från krita-

perioden. Avlagringarna har avsatts i marin miljö genom upprepade transgressioner av havsytan, vilket har resulte-

rat i en kalksten som bland annat utgörs av fossil från den fauna som en gång i tiden existerade. Ullstorp är en lokal 

i Kristianstadsbassängen och fungerar i dagsläget som ett aktivt kalkbrott. Detta möjliggör studier av en lagerföljds-

sektion som speglar avsatta lager under campan. Lager B i Ullstorp är avsatt under absolut tidigaste delen av tidig 

campan för ungefär 83 miljoner år sedan och kallas även Gonioteuthis granulataquadrata zonen. I jämförelse med 

tidig campans yngre del, Belemnellocamax mammillatus zonen, med sediment avsatta ungefär tre miljoner år se-

nare, är tidigaste campan ett okänt tidsavsnitt med avseende på molluskfauna och den då utgörande marina miljön. 

Detta gäller även undersökningar av fossil och paleomiljö från denna tid på andra lokaler i Kristianstadsbassängen. 

Bildning av fossil och dess bevaring styrs av tafonomiska processer. Flertalet stenkärnor har bevarats i lager B i 

Ullstorp som utmärkande linser i sedimentet. Sammanlagt har 38 fossil identifierats tillhörande fylumen mollusker, 

tagghudingar och armfotingar. Grupper med levnadssätt som infauna såväl som epifauna har identifierats. Av samt-

liga fossil är 33 bivalver, bland annat arterna Barbartia sp. och Nucula sp., och tre är gastropoder, av arten Campa-

nile sp. Resterande två fossil tillhör andra fylum, tagghudingar och armfotingar. Resultatet indikerar således en klar 

dominans av mollusker. Gastropodernas utbredning under tidigaste campan baserat på antalet fossila fynd är be-

gränsat dock är den tafonomiska effekten på dess aragonitiska skal stor. Detta ger sannolikt en vinklad bild av den 

egentliga utbredningen. Den tafonomiska förlusten inkluderar samtlig fauna av aragonitiska skal. Det studerade 

materialet i form av sediment och fossil från lager B från absolut tidigaste campan i Ullstorp indikerar en relativt 

kustnära varmtempererad marin miljö som påverkats av upprepade transgressioner av havsytan.  
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Abstract: Kristianstad Basin is an area in northeastern Scania with preserved sedimentary deposits from the Creta-

ceous Period. The strata were produced in a predominantly marine environment in response to repeated transgres-

sions. Recent studies of the sedimentary unit, bed B, in one of the Ullstorp quarries yielded abundant material of 

molluscs from the earliest early Campanian, Gonioteuthis granulataquadrata Zone. Based on the fossil fauna this is 

a poorly known interval within the Kristianstad Basin compared to the latest early Campanian, Belemnellocamax 

mammillatus Zone, containing sediment that was deposited around 3 million years later. Taphonomic processes 

controls the formation and preservation of fossils. A large number of casts have been preserved in bed B. A total of 

38 fossils have been identified which belong to the phylum molluscs, echinoderms and brachiopods. Both infauna 

and as epifauna has been noted among the casts. Out of all fossils 33 are bivalves, for example Barbartia sp. och 

Nucula sp., and three belong to gastropods, from the species Campanile sp. The remaining two fossils belong to 

phylum, echinoderms and brachiopods. According to the result there is a clear dominance of molluscs. Identified 

fossils from gastropods are low in the studied material but correspondingly the taphonomic effect on their shell is 

big. This probably results in a false image of their real subsistence. The taphonomic loss includes all fauna consist-

ed of aragonite shell. The studied material of sediment and fossils from bed B during earliest early Campanian in 

Ullstorp indicates a relatively nearshore and warm marine environment affected by repeatedly transgressions.  
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1 Introduktion  
Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra 

Skåne med exemplariskt bevarade sedimentära avlag-

ringar av havsbottensediment från krita. Detta till följd 

av de stora havsnivåhöjningarna som inträffade under 

denna tid. Tidsperioden utgjordes av ett skärgårdsland-

skap med ett välutvecklat marint djurliv i ett varm-

tempererat till subtropiskt hav (Siverson 1992; Surlyk 

& Sorensen 2010; Einarsson et al. 2016). Ullstorp är 

en lokal i de nordvästra delarna av Kristianstadsbas-

sängen vars fossil speglar det marina djurliv som exi-

sterade under krita (Björk et al. 2003). Detta kandidat-

arbete inriktas på närmare studier av Ullstorps lager B 

vilket är avsatt under den absolut tidigaste delen av 

campan. Äldre delen av tidig campan, även kallat Go-

nioteuthis granulataquadrata zonen baserat på fynd av 

fossila belemniter, är ett okänt tidsavsnitt med avse-

ende på molluskfauna i jämförelse med den cirka 3 

miljoner år yngre delen av tidig campan, 

Belemnellocamax mammillatus zonen, där molluskfau-

nan är betydligt mer välkänd (Mikael Siversson och 

Elisabeth Einarsson, pers. kom. 2017). Den absolut 

tidigaste delen av campan som lager B utgör anses 

vara avsatt för ungefär 83 miljoner år sedan 

(International Commission on Stratigraphy 2017). La-

ger B är uppbyggt av biokalkarenit (Mikael Erlström, 

pers. kom. 2017) med förekomst av linser som skiljer 

sig från omkringliggande sediment genom flertalet 

bevarade fossil. 

 Det faktum att lager B inte undersökts i stor ut-

sträckning gör dess fossila fynd fram till nu begränsat, 

i stort sett är det endast baculitider vilka tillhör klassen 

bläckfiskar som det gjorts rikligt med fynd av (Mikael 

Siversson, pers. kom. april 2017). Lager C i Ullstorp 

innehar däremot många fossil. De flesta tillhör everte-

braterna, de ryggradslösa djuren, bland annat blötdjur, 

tagghudingar och armfotingar. Även fossila fynd från 

vertebrater, ryggradsdjuren, har påträffats i form av 

exempelvis svanhalsödlor, marina krokodiler, havs-

sköldpaddor, mosasaurier, broskfiskar samt benfiskar 

(Siverson 1993; Lindgren 2004; Lindgren et al. 2007; 

Einarsson et al. 2016). Molluskerna (Linneus, 1758) är 

blötdjur och utgörs av bivalver, med annat ord muss-

lor, cephalopoder, som inkluderar bläckfiskar, samt 

gastropoder, som utgörs av snäckor och sniglar. Mol-

lusker var en av de djurgrupper inom evertebrater 

vilka utmärktes under krita med stor diversifiering och 

utbredning (Bergman & Stridsberg 2001).  

 I denna studie ges en närmare inblick i fossilföre-

komst i lager B i Ullstorp. Genom taxonomiska, mor-

fologiska och tafonomiska undersökningar av fossil 

från främst bivalver och gastropoder i Ullstorps sedi-

ment, lager B, från tidigaste campan kan vidare kopp-

lingar till dess levnadsmiljö rekonstruera paleomiljön 

som var närvarande vid sedimentens avsättning. För-

hoppningen är att detta arbete kan fungera som en pi-

onjärstudie till flera kommande undersökningar av 

Gonioteuthis granulataquadrata zonen i Kristianstads-

bassängen för att uppnå samma insikt som finns i 

Belemnellocamax mammillatus zonen.  

 

2 Syfte och mål 
Denna rapport syftar till att närmare studera evertebra-

ter genom identifiering av fossil i form av stenkärnor 

och skalfragment från sen krita under stadiet campan i 

sediment, lager B, från Ullstorp i Kristianstadsbas-

sängen. Detta med fokus på äldre delen av tidig cam-

pan, Gonioteuthis granulataquadrata zonen, som var-

ken studerats i stort omfång eller finns blottad på fler 

ställen än i Kristianstadområdet. Arbetet inriktar sig på 

bivalver och gastropoder, vilka ingår i fylumet mollus-

ker. En inledande taxonomisk studie av molluskerna 

följs upp av studier inkluderande dess tafonomi och 

morfologi. Även andra fossil från lager B som inte 

tillhör mollusker kommer identifieras och presenteras i 

resultatet. Dessutom utförs petrografiska studier av 

fossilens omkringliggande sediment. Målet med detta 

examensarbete är att resultaten ska bidra med större 

insikt om paleomiljön och paleoekologin under tidig-

aste delen av tidig campan. Följande tre frågeställning-

ar sammanfattar kandidatarbetets utgångspunkt: 

 

 Baserat på taxonomiska- och tafonomiska stu-

dier vilka bivalver och gastropoder går att iden-

tifiera från lager B i Ullstorp? 

 Förutom bivalver och gastropoder i stenkär-

norna vilka andra fossil går att identifiera från 

lager B i Ullstorp? 

 Vad kan de tafonomiska, taxonomiska och mor-

fologiska studierna av molluskerna och övriga 

fossil från lager B i Ullstorp tillsammans med 

de petrografiska studierna av sedimentet avslöja 

om paleomiljön? 

 

3 Material och metod 
Stenkärnor från Ullstorps lager B (Fig. 1) utgör grun-

den för rapporten och insamlades under juli 2015. När 

ett avtryck efterlämnas av ett skals insida och blir till 

fossil i sediment benämns det stenkärna. Stenkärnorna 

från lager B finns i sediment av biokalkarenit. Biokal-

karenit är en arenitisk bergart med kalksten som är 

uppbyggd av skalrester, det vill säga biologiskt ur-

sprung (Erlström och Gabrielson 1985). Stenkärnorna 

kommer från speciella linser som återfinns i lager B. 

Den 21/4 genomfördes en exkursion till Ullstorp som 

främst medförde iakttagelser av lokalens sediment och 

indelning av avsättningarna i en lagerföljd. Iakttagel-

serna har medfört en enkel skiss av den utgörande la-

gerföljden i Ullstorp. Litologiska studier av det för 

rapporten betydelsefulla lagret, lager B, utfördes även.  
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3.1 Makroskopiska studier 
Fotografering och identifiering av mollusker samt 

andra utmärkande fossil har utförts på de vid pro-

jektets start redan insamlade materialet från Ullstorps 

lager B. All fotografering har utförts i fotograferings-

rummet på geocentrum med systemkamera för ökad 

kvalitet. Efter identifiering av fossilen har vidare taxo-

nomiska, morfologiska och tafonomiska beskrivningar 

presenterats med hjälp av relevant litteratur och artik-

lar. Till identifieringen av två av de under resultatet 

presenterade fossilerna har silning används som me-

tod. Silningen utfördes av Tord Engfors under hösten 

2016 och våren 2017. Med hjälp av en sil med mask-

vidd på 2 mm har Tord silat lösa sediment från Ull-

storps lager B.  

 

3.2 Mikroskopiska studier 
Som komplement har petrografiska studier av lager B 

utförts och baserats på analys av tunnslip med sedi-

ment från lager B. Materialet till tunnslipet utgjordes 

av en bit av det tillgängliga sedimentet från Ullstorps 

lager B. Ett prov på 130 gram skickades till Agata 

Jurkowska på AGH University of Science of Techno-

logy, Krakówn i Polen där preparering av tunnslipet 

utfördes. Vidare genomfördes petrografiska studier i 

mikroskop. 

4 Bakgrund 
4.1 Kristianstadsbassängen  
Under sen krita skapades en sedimentär bassäng i 

nordöstra Skåne som idag kallas Kristianstadsbas-

sängen. Bassängen utgörs av marint avsatta sediment 

som mäktigast 200 meter och överlagrar ett urberg av 

gnejs och gnejsgranit. Den övervägande delen av de 

blottade avlagringarna har en ålder från senare delen 

av tidig campan eller första delen av sen campan 

(Christensen 1984). Sedimenten domineras av kalksten 

(Erlström, & Gabrielson 1985). Skåne befann sig un-

der krita på breddgrad 50° (Smith et al. 1994). Under 

krita skedde en ökning av kontinentplattornas rörelse 

vilket resulterade i havsnivåförändringar (Björk et al. 

2003). Södra Sverige påverkades av en förhöjd 

havsnivå i omgångar vilket medförde att delar av 

Skåne täcktes med vatten. Detta resulterade i att en 

skärgårdsmiljö med öar omgivna av varmtempererat 

till subtropiskt hav (Surlyk & Christensen 1974; 

Surlyk & Sorensen 2010). Det finns ont om liknande 

avsättningsmiljöer bevarade runt om i världen då för-

utsättningar för bevaring av avlagringar i samma om-

fång som Kristianstadsbassängens sediment är svår-

uppnådda. Detta gör Kristianstadsbassängen avlagring-

ar speciella och ovanliga (Sorensen & Surlyk 2015). 

Ullstorp är en av lokalerna i Kristianstadsbassängen 

och granskas närmare i denna rapport (Fig. 2).  

Fig. 1. Exempel på fossila stenkärnor i biokalkarenit från lager B, tidigaste campan, i Ullstorp. Foto: Elisabeth Einarsson modi-

fierad av Setina Andersson Medhanie 
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Skärgårdslandskapet som utgjorde nordöstra Skåne 

under campan medförde olika sedimentationsmiljöer 

(Erlström & Gabrielson 1985). Fossila fynd har hittats 

från upp till 60 arter av marina vertebrater, ryggrads-

djur, bland annat från svanödlor, krokodiler, havs-

sköldpaddor, mosasaurier samt hajar (Siverson 1992; 

Lindgren 2004; Einarsson et al. 2010). Även fossil i 

form av ben från landlevande vertebrater som sköljts 

ut till havs har hittats i Kristianstadsbassängen 

(Lindgren et al. 2007). De marina evertebraterna, rygg-

radslösa djuren, var den mest förekommande faunan i 

havet. De representerades bland annat av mollusker 

vilka är blötdjur, brachiopoder som är armfotingar, 

bryozoer som utgörs av mossdjur och echinodermer 

vilka är tagghudingar. Av den bentiska, det vill säga 

bottenlevande, faunan där bivalver och gastropoder 

ingår har över 200 arter identifierats med en livsstil 

mellan, under och på stenar på havsbottnen (Surlyk & 

Sorensen 2010; Sorensen et al. 2012; Sorensen & 

Surlyk 2015). 

 

4.2 Ullstorps geologi 
Lokalen Ullstorp finns belägen i Kristianstadsbas-

sängen. Platsen ligger ungefär 10 kilometer från Kris-

tianstad med riktning mot Hässleholm (Fig. 2). Sedi-

menten i Ullstorp utgörs av biokalkarenit samt konglo-

merat från sen kritaperiod, campan, representerade i 

det äldsta lager A till det yngsta lager G (Fig. 3) 

(Erlström & Gabrielson 1985). Lager B avsattes under 

den absolut första delen av tidig campan (Elisabeth 

Einarsson och Mikael Siversson pers. kom. april 2017) 

och är det lager vilket undersöks i rapporten. Lagret 

tillhör Gonioteuthis granulataquadrata zonen vilket 

även det ovanliggande lager C gör (Lindgren et al. 

2007).  

 Sedimenten i Ullstorp anses avsatta under tidig 

campan, med en viss osäkerhet gällande tidpunkt för 

avsättning av lager A. Mäktigheterna på lagren varie-

rar beroende på var det grävs. Belemniter från lager B 

Fig. 2. En översiktsbild av det område som utgör Kristian-

stadsbassängen och den bevarade kalkstenen från slutet av 

krita i nordöstra Skåne. Ullstorp, röd prick, samt Ivö Klacks 

och Åsens läge, svarta prickar, kan urskiljas på kartan. Loka-

lerna ligger belägna inom området för Kristianstadsbassäng-

ens sediment. Modifierad efter Siverson 1992 och Einarsson 

et al. 2016. 

Fig. 3. Lokalen Ullstorp är i dagsläget ett aktivt kalkbrott. Brytningen synliggör en sammanhängande sektion av den utgörande 

lagerföljden från nederst lager A till överst lager G. I rapporten utförs studier på lager B som i bilden markeras med röd pil. 

Avlagringarna från lager B och uppåt är avsatta under campan. En viss osäkerhet föreligger åldern för lager A. Foto: Elisabeth 

Einarsson modifierad av Setina Andersson Medhanie  
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och C visar på Gonioteuthis granulataquadrata ålder. 

Obeskrivna belemniter från lager E visar på en något 

yngre ålder men fortfarande tillhörande den äldre de-

len av tidig campan (Mikael Siversson, pers. kom. 

2017). Campan representerar ett stadie under sen krita 

(International Commission on Stratigraphy, 2017). Vid 

lokalen har sediment schaktats bort då kalksten aktivt 

bryts på platsen (Fig. 3) (Erlström & Gabrielson 

1985). Detta möjliggör studier av lager under marky-

tan där flera på varandra följande lager i en lager-

följdssekvens blir synliga. Lagerföljden sträcker sig 

uppåt från det djupaste liggande lagret, lager A, till det 

ytligaste, lager G, i alfabetisk ordning. Vid upprättan-

det av lagerföljden har en nollnivå angetts mellan lager 

F och G som utmärker en lättdefinierad hårdare yta 

även kallad hardground. Det studerade lager B åter-

finns, med utgångspunkt ifrån nollnivån i lagerföljden, 

på strax innan 8 meters djup och sträcker sig vidare 

nedåt cirka 1,5 meter (Fig. 3). Lagret anses avsatt för 

ungefär 83 miljoner år sedan under den absolut första 

delen av tidig campan, Gonioteuthis granu-

lataquadrata zonen (Mikael Siversson, pers. kom. 

2017). Lager G innehåller belemniter indikerandes den 

3 miljoner yngre informella Belemnellocamax mam-

millatus zonen som även tillhör tidig campan 

(Christensen 1975). 

 Lager A (Fig. 4) utgörs av en grovkornig kvartsare-

nit till stor del osorterad med inslag av gruskorn av 

gnejs. Lager B består av biokalkarenit, en arenitisk 

bergart med inslag av kalksten. Kalkstenen är främst 

uppbyggd av skalrester uppblandat med kalkslam. Det 

förekommer linser i lagret som är extra berikade på 

fossil. Linserna är runt en till två meter breda och skil-

jer sig från omkringliggande mer cementerade sedi-

mentet i lager B. Lager C är ett konglomerat av pre-

kambriska stenar med inslag av biokalkarenit och 

glaukonit. Lager D utgörs av en kvartsrik biokalkarenit 

följt av lager E med konglomerat av prekambriska 

stenar samt intraklaster av biokalkarenit. Lager F be-

står av en kalkrik arenit varpå den lättdefinierade ytan, 

hardground, uppträder och följs av ett konglomerat 

som utgör lager G (Mikael Erlström, pers. kom. 2017). 

 

4.3 Tafonomi 
Studier av fossils levnadssätt är användbart vid rekon-

struktion av paleomiljö och paleoekologi. Vanligtvis 

bryts djur och växter ner efter att de har dött och chan-

sen för fossilisering är liten. Dock sker avvikelser från 

det normala och fossil, ofta som förändrade rester, kan 

bevaras (Andréasson 2015). Studier av fossiliserings-

processer, benämns tafonomi och innefattar i stort sett 

allt det som händer med en organism efter att den har 

dött (Milsom & Rigby 2010).  

 Det finns olika tafonomiska processer som resulte-

rar i att fossil bildas. Kalciumkarbonat med dess två 

kristallformer av kalcit och aragonit är motståndskraf-

tigt vid nedbrytning jämfört många andra mineral. 

Organismer uppbyggda av kalcit har bättre bevarings-

potential än de av aragonit. Mineralen resulterar i att 

hårdvävnad såsom skal- och skelettmaterial kan beva-

ras. Vid processen omvandlas eller ersätts de ur-

sprungliga mineralen. Detta sker under eller efter dia-

genesen, perioden från det att sediment avsätts tills 

dess att en bergart bildas. Ibland omvandlas aragonit 

till ersättningsmineralet kalcit under diagenesen vilket 

är en stabilare variant. Fossila avtryck är resultatet av 

en organisms hård- eller mjukdelar som bäddats in i ett 

sediment och som vid upplösning inte ersätts av något 

nytt mineral vilket endast efterlämnar avtrycket. Mjuk-

delar bevaras sällan som fossil. Både inre och yttre 

delar av ett skal kan lämna avtryck där ett inre avtryck 

kallas stenkärna (Milsom & Rigby 2010). Vid bildning 

av fossil från fauna av aragonitiska skal är det ofta i 

form av avtryck. Detta är dock starkt korrelerat till 

åldern på sedimentet där aragonitiska skal är vanligare 

desto yngre sedimentet är (Sorensen et al. 2012).  

 Organismers förutsättning att bevaras fossilt påver-

kas av bevaringspotentialen. Bra bevaringspotential 

finns bland annat i marina miljöer, i miljöer med låg 

energi, för vanligt förekommande organismer, och för 

organismer med nedbrytningsresistenta vävnader. När-

Fig. 4. Lagerföljden i Ullstorp med sju fastställda lager och 

dess tillhörande litologer. Nederst återfinns lager A och 

överst hittas lager G med mellanliggande lager i alfabetisk 

ordning (Erlström & Gabrielson 1985). Samtliga lager från 

lager B till markytan är avsatta under tidig campan (Mikael 

Siversson, pers. kom. 2017). Lager B har förtydligats i bil-

den med röd färg och utgörs av sediment från den tidigaste 

delen av tidig campan, G. granulataquadrata zonen, och är 

det lager som undersöks i rapporten.  
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4.4.2 Bivalvia 

En av de tre huvudklasserna benämns bivalvia och 

utgörs av musslor. De är utmärkande med två skalhal-

vor vilka förbinds med ett ligament och innesluter 

musslans mjukdelar. Musslor är varierande till utse-

ende på grund av den utmärkta anpassningsförmågan 

till klimat och miljö (Bergman & Stridsberg 2001). 

Skalhalvorna är symmetriska och genom filtrering av 

vatten som strömmar in i skalet får de sin föda, ofta i 

form av bottensatsen. Umbo är den del av musslans 

skal som bildas först vartefter skalets tillväxt sker i 

form av tillväxtlinjer. Musslans fot är en inre mjukdel 

och används för grävning. Musslor är karakteristiska i 

mesozoiska grundvattenmiljöer. Detta då många levde 

varo av detta resulterar i bättre förutsättningar för fos-

silisering (Milsom & Rigby 2010). Tidigare studier av 

sediment från campan i Kristianstadsbassängen visar 

på att kopplingen mellan vad som hittas fossilt och 

vilken fauna som faktiskt har förekommit på platsen 

inte alltid överensstämmer. Detta är en följd av de ta-

fonomiska processers inverkan (Sorensen & Surlyk 

2015). Då aragonitiska skal inte är lika stabila som 

skal av kalcit tenderar de att brytas ner under diagene-

sen. Vid snabb begravningen ökar möjligheten för 

avtryck från aragonitiska skal speciellt för infauna, 

djur som lever i havsbottnen, som vid död redan är 

begravda i sediment (Cherns & Wright 2009). 

 Ullstorps sediment som genomgått transgression 

och regression i omgångar under krita och där sedi-

ment trots detta är bevarade hör till ovanlighet, delvis 

på grund av erosion av sediment på bottnen. För beva-

ring av fossil i avlagringarna krävs då en snabb avsätt-

ning av sedimentet i samband med havsnivåhöjningen 

samt en relativt omgående överlagring av annat sedi-

ment (Surlyk & Sorensen 2010). En annan orsak till 

den fossila bevaringen i Ullstorp är att kraftiga rörelser 

utmed närliggande åsar innan campan beredde fysisk 

plats for sediment att ackumuleras under campan 

(Mikael Siversson, pers. kom. 2017). 

 

4.4 Mollusker 
4.4.1 Taxonomi 

Taxonomi är den vetenskap som beskriver organ-

ismers indelning i olika avdelningar av släktskap. Mol-

lusca, även kallat blötdjur, är ett fylum och tilldelas 

den högsta positionen i en taxonomisk rangordning av 

släktskapsförhållanden. Ett fylum utgörs av klasser 

som vidare kan indelas i underklasser som bildar ord-

ningar och som slutligen kan sorteras i familjer, släk-

ten och arter (Fig. 5). Mollusker har funnits på jorden 

sedan kambrium och existerar än idag. Detta till stor 

del på grund av fylumets utmärkta förmåga att snabbt 

anpassa sig till variationer i miljö. Under kambrium 

för cirka 540 miljoner år sedan existerade mollusker 

endast i marina miljöer men idag är de även represen-

terade på land (Bergman & Stridsberg 2001).  

 Utmärkande för mollusker är de avsätter skal av 

kalciumkarbonat, i form av de två naturligt förekom-

mande mineralen kalcit eller aragonit (Bergman & 

Stridsberg 2001). Skalets morfologi är varierande be-

roende på skalets funktion. I många fall används skalet 

huvudsakligen som skydd men det har även andra gyn-

nande effekter, exempelvis till borrning, grävning eller 

för flytkraft. Mollusker med skal har större belägenhet 

att bevaras som fossil (Milsom & Rigby 2010). Arter 

har varierande överlevnads- och anpassningsförmåga 

vilket resulterar i att olika perioder på tidsskalan 

präglas av olika representativa arter. Sammantaget har 

runt 90 000 fossila arter upptäckts främst inom de tre 

största klasserna bivalvia, cephalopoda och gastropoda 

(Bergman & Stridsberg 2001).  

 

 

Fig. 5. Den taxonomiska rangordningen är en stegvis indel-

ning i släktskapsförhållanden. Fylum är den övergripande 

indelningen som genom vidare stegvis systematik kan ge 

artbestämning. 



12 

 

som infauna, det vill säga nedgrävda i sediment, vilket 

skyddade mot omgivningen. På så sätt kunde nya eko-

logiska nischer intas. Bland annat expanderade bival-

ver till tidvattenzonen, det område som täcks av havs-

vatten vid flod men inte vid ebb, och utvecklade mek-

anismer för borrning i hårdare sediment. Musslors skal 

utgörs av två komponenter, en kristallin kalkkompo-

nent av antingen aragonit eller kalcit samt ett organiskt 

matrix. Skalet hålls tätt med hjälp av låständer i skal-

halvornas gångjärn med olika tandformer vilket kan 

användas vid klassificering (Milsom & Rigby 2010).  

 Skalmorfologin är anpassad efter den funktion som 

eftersträvades vilket indirekt berättar om levnadssättet. 

Vissa musslor var infauna, och grävde då ner sig i 

mjuka eller hårda sediment, och andra var epifauna, 

och levde antingen fastsittande på havsbottnen eller 

frilevande i vattnet. Borrande musslor hade en sifon 

som användes för att insamla föda och hämta syre 

(Milsom & Rigby 2010) och dess skal utgjordes av 

aragonit (Sorensen & Surlyk 2015). De som borrade i 

hårda sediment hade tåliga och tunna skal och mjuk-

borrade utmärktes med symmetriska skal. Fastsittande 

musslor var antingen cementerade till underlaget, vil-

ket gjorde skalen osymmetriska, eller så hölls de fast 

med hjälp av trådar, ofta mer avlång skalform (Milsom 

& Rigby 2010). 
 

4.4.3 Gastropoda 

En annan av de tre huvudklasserna är gastropoda som 

utgörs av snäckor och sniglar. Gastropoderna har till 

största del skal men det finns även arter utan. Skalen är 

osymmetriska ofta av konisk form eller spiralvridna 

(Bergman & Stridsberg 2001). Gastropodernas skal 

utgörs i regel av aragonit vilket resulterar i sämre ta-

fonomiska förutsättningar. Dessutom är gastropoder 

inte fastsittande i underlaget vilket försvårar bevaring-

en som fossil på grund av transport och fragmentering 

av skalet efter snäckans död (Sorensen & Surlyk 

2011). Fossila gastropoder grupperas, beroende på 

skalets form, in i tre underklasser, prosobranchiata, 

opisthobranchiata och pulmonata. De aragonitiska 

skalens sämre bevaringsförmåga samt gastropodernas 

liknande skalmorfologi, då många existerat under lik-

nande levnadsförhållanden, resulterar i svårigheter vid 

taxonomisk bestämning (Milsom & Rigby 2010). 

Gastropoder samt annan fauna av aragonitiska skal 

från krita, exempelvis borrande bivalver, har i stort sett 

endast stenkärnor som bevaringsform. Därmed hittas 

sällan efterlämningar av skalets yttre form vilket ytter-

ligare försvårar taxonomisk bestämning då in- och 

utsidan av skal skiljer sig åt morfologiskt (Sorensen & 

Surlyk 2011). Fossila fynd av gastropoder kompliceras 

därigenom avsevärt av dess aragonitiska skal. 

(Sorensen & Surlyk 2015).  

 Under Mesozoikum diversifierades gastropoderna 

och intog nya livsmiljöer bland annat som infauna 

genom borrning i sediment under krita (Milsom & 

Rigby 2010). Idag är gastropoder vanligt förekom-

mande i miljöer med transgression och regression av 

havsnivån och det finns idéer om en liknande levnads-

miljö under kritaperioden men bilden förblir otydlig på 

grund av skalens upplösning (Surlyk & Sorensen 

2010). Vid studier av gastropoders livsmiljö och livs-

stil har i många fall jämförelser med nutida arter ut-

förts främst på grund av de tafonomiska processernas 

effekt på bevaringen av gastropoders fossil (Sorensen 

& Surlyk 2011). 

 

5 Resultat 
Nedan presenteras resultat för makroskopisk undersök-

ning, baserat på identifiering av fossil, följt av resultat 

för mikroskopisk undersökning, baserat på petrogra-

fiska studier. 

 

5.1 Makroskopisk undersökning 
Resultatet för makroskopisk undersökning utgörs först 

av en generell beskrivning av det studerade sediment-

et. Därpå följer en detaljerad beskrivning av identifie-

rade bivalver, gastropoder samt fossil från andra fyla. 

Sammanlagt har 38 fossil identifierats som tillhör 10 

olika grupper där bivalverna dominerar till antalet. För 

varje identifikation presenteras den tillhörande taxono-

miska rangordningen (Bold Systems 2014). 

 

5.1.1 Generell beskrivning 
Generellt kan de studerade sedimenten klassificeras 

som kaotiska. Detta baserat på fossilens orientering i 

sedimentet som går åt olika riktningar. Genomgående 

är morfologin för bevaringarna liknande vilket har 

försvårat identifieringen. Överlag är det studerade ut-

budet inte bra bevarat med till stor del söndriga sten-

kärnor som även det komplicerat identifieringen. Ett 

fåtal skalfragment av inoceramider har påträffats i det 

studerade materialet. Det dominerande bevaringssättet 

är dock stenkärnor. Stenkärnorna utgörs enbart av be-

varingar från evertebratens ena skalhalva. Vid sedi-

mentering har skalhalvorna fyllts med sediment från 

platsen där de begravts vilket synliggörs då stenkär-

nornas utgörande materialet är av samma slag som 

omkringliggande matrix.  

 Vid kompletta stenkärnor presenteras för identifie-

rade bivalver dess höjd, H, och längd, L. H anger av-

ståndet från umbo till den vertikalt motstående kanten 

och L visar sträckan i horisontalled (Fig. 6) 

(Walaszczyk 2004). Storleken för bivalverna sträcker 

för H som kortast 3,3 cm och som längst 5,1 cm och 

för L som kortast 3,5 cm och som längst 7 cm. Identi-

fikationen samt morfologisk information gällande de 

identifierade grupperna har inhämtats från (Abdel-

Gawad 1986; Surlyk & Sorensen 2010; Sorensen & 

Surlyk 2011; Sorensen et al. 2012; Sorensen & Surlyk 

2015; Pascual-Cebrian et al. 2016; Agata Jurkowska, 

pers. kom. 2017). I samband med presentation av en 

ny identifiering redovisas den person som först upp-

täckte organismen samt när detta gjordes 

(Paleobiology Database 2010). Samtlig information 

gällande molluskernas levnadssätt har baserats på Ab-

del-Gawad (1986).  
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5.1.2 Klass Bivalvia 

1,   Ordning: Arcida 

  Familj: Arcidae 

  Släkte: Barbatia 

  Art: Barbartia sp., Gray 1842 (Fig. 8A-8C) 
Anmärkningar: Barbartia sp. var en bentisk mussla 

med skal av aragonit som existerade som epifauna. 

Den var fastsittande med hjälp av trådar till underlaget 

och filtrerare med plankton som föda. Musslan har 

endast identifierats i form av stenkärnor i det studerade 

sedimentet med medium till stor storlek. H har mätts 

från 4 cm till 4,5 cm och L från 5,5 cm till 7 cm. 

Musslan utmärker sig med spetsigt och tunt umbo och 

11 stenkärnor är bevarade i studerat sediment.  

 

2,   Ordning: Nuculida 

  Familj: Nuculidae 

  Släkte: Nucula 

  Art: Nucula sp., Lamarck 1799 (Fig. 7A-7B)  

Anmärkningar: Nucula sp. var en bentisk mussla som 

levde som infauna. Dess föda bestod av bottensatsen 

och musslan har endast identifierats som stenkärnor i 

studerat material från lager B. Arten utgjordes av ara-

gonitiska skal med ett brett umbo. Fossilen är av me-

dium storlek med H från 3,3 cm till 5,1 cm och L från 

3,7 cm till 6,7 cm. Sammanlagt har 7 stenkärnor beva-

rats.  

 

3,   Ordning: Pectinida 

  Familj: Pectinidae 

  Underfamilj: Chlamydinae 

  Släkte: Chlamys, Röding 1798 (Fig. 8E)  

Anmärkningar: Vidare studier krävs för artbestämning 

av den bentiska musslan från släktet Chlamys. Bival-

ven levde som epifauna och var fastsittande i underla-

get med hjälp av trådar. Dess föda var plankton genom 

filtrering. 2 stenkärnor från musslan har identifierats i 

det studerade sedimentet. Chlamys är utmärkande med 

radiära ribbor från umbo till motstående skalsida och 

dess skal utgjordes av kalcit. Fossilen är av liten stor-

lek med H cirka 4 cm och L runt 3,5 cm. 

 

4,  Ordning: Pectinida 

  Familj: Pectinidae 

  Släkte: Chlamys 

  Undersläkte: Mimachlamys, Iredale 1929  

  (Fig. 8H)  

Anmärkningar: Vidare studier krävs för artbestämning 

av undersläktet Mimachlamys. Musslan var bentisk 

och tillhörde epifaunan. Den satt fast i havsbottnen 

med trådar. Födan utgjordes av plankton genom filtre-

ring av havsvattnet. 2 stenkärnor av bivalven har iden-

tifierats med omätbara H och L på grund av ofullstän-

diga avtryck.  Svaga tillväxtlinjer kan utskiljas längs L 

och musslan har utgjorts av kalcitiska skal. 

 

5,  Ordning: Cardiida 

  Familj: Cardiidae 

  Släkte: Nemocardium, Meek 1876 (Fig. 8K  

  och 8L)  

Anmärkningar: Vidare studier krävs för artbestämning 

av den bentiska musslan från släktet Nemocardium. 

Musslan var infauna och filtrerare. 2 stenkärnor av 

musslan har identifierats. En mindre med H 2,5 cm 

och L 4 cm samt en större med H 5 cm och L 5,5 cm. 

Nemocardium är ett utmärkande släkte med avsmal-

nande umbo vilket liknar en klo samt svaga radiära 

Fig. 6. Avståndet H är den sträckan mellan umbo till den motsvarande sidans ände och L visar avståndet 

i horisontalled. Foto: Setina Andersson Medhanie 
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ribbor från umbo längs H-axeln. Dess skal utgjordes 

av aragonit.  

 

6,   Ordning: Praecardioida 

  Familj: Inoceramidae 

  Släkte: Inoceramus  

  Art: Inoceramus sp., Sowerby 1814 (Fig. 8F 

  och 8G)  

Anmärkningar: Inoceramus sp. var en bentisk mussla 

som föredrog mjuka havsbottnar. 6 fragmenterade 

skaldelar är bevarade i varierande storlek, både som 

lösa skaldelar men även fastcementerade i sedimentet. 

Bivalvens bevarade skal är tjockt från 5 mm till 1,1 

cm. Arten utgjordes av både kalcitiska och aragoni-

tiska skal.  

 

7,   Ordning: Rudista, Newell 1965 (Fig. 8I och  

  8J) 

Anmärkningar: Ordningen Rudista kallas även hippu-

ritida. Rudister var koralliknande och koniskt formade 

musslor som levde fastcementerade i havsbottnen. De 

identifierade är av liten storlek med en höjd på 1 cm. 

Fossilen inkluderar inte det cirkulära locket som utgör 

ena skalhalvan men där dess hålrum indikerar en dia-

meter på cirka 7 mm. Rudister utgjordes av aragoni-

tiska skal. Sammanlagt har 3 fossil identifierats varav 

två lösa från det studerade materialet samt en via sil-

ning av sediment från lager B i Ullstorp. 

 

5.1.3 Klass Gastropoda 

8,   Underklass: Prosobranchiata 

  Överordning: Caenogastropoda 

  Ordning: Sorbeoconcha 

  Familj: Campanilidae 

  Släkte: Campanile 

  Art: Campanile sp., Fischer 1884 (Fig. 8D) 

Anmärkningar: Campanile sp. ingår under klassen 

gastropoder med skal av aragonit. Snäckan har beva-

rats som 3 stenkärnor varav samtliga tillhör samma art. 

Dess storlek är svårbestämd då avtrycken vrids ner i 

sedimentet. Stenkärnorna är utmärkande i det stude-

rade materialet som till största del innefattar fossila 

bivalver. Stenkärnorna är spiralvridna och välbevarade 

i det annars kaotiska sedimentet. Gastropoden levde 

som epifauna.  

 

5.1.4 Identifierade fossil från andra fyla 

9,   Fylum: Echinodermata  

  Klass: Echinoidea 

  Ordning: Cidaroida 

  Familj: Cidaridae 

  Släkte: Cidaris  

  Art: Cidaris sp., Leske 1778 

Anmärkningar: Arten Cidaris sp. tillhör fylumet tagg-

hudingar och påträffades via silning av sediment från 

lager B. Dess skal utgjordes av kalcit och organismen 

levde som epifauna. Fossilet är en bevarad sjöborre-

tagg. 

 

10,  Fylum: Brachiopoda 

  Klass: Rhynchonellata 

  Ordning: Rhynchonellida 

  Familj: Rhynchonellidae 

  Släkte: Rhynchonella  

  Art: Rhynchonella spectabilis, Fischer 1809  

  (Fig. 8M) 

 

Anmärkningar: Arten Rhynchonella spectabilis tillhör 

fylumet armfotingar. Fossilet är bevarat som De två 

ihopsittande skalhalvor där en bit av kanten saknas. 

Skalen är fyllt av sediment liknande det studerade 

materialets matrix.  Taggiga låständer sammankopplar 

skalhalvorna som utgörs av tunt skal, mindre än 1 mm. 

H är runt 2,7 cm och L är inte mätbart. Stålande linjer 

finns synliga längs H-axeln och armfotingen har inte 

symmetriska skalhalvor. 

Fig. 7. Identifierade fossila bivalver från Ullstorps lager B, bevarade som stenkärnor. A-B. Nucula sp., Lamarck 1799, stenkär-

nor. Foto: Setina Andersson Medhanie 



15 

 

  

Fig. 8. Identifierade fossila bivalver samt en gastropod (D) och en armfoting (M) från lager B i Ullstorp. A-C. Barbartia sp., 

Gray 1842, stenkärnor; D. Campanile sp., Fischer 1884, stenkärna; E. Chlamys, Röding 1798, stenkärna; F-G. Inoceramus sp., 

Sowerby 1814, samma skalfragment från olika vinklar; H. Mimachlamys, Iredale 1929, stenkärna; I-J. Rudista, Newell 1965, 

samma skalhalva från olika vinklar; K-L. Nemocardium, Meek 1876, samma stenkärna från olika vinklar; M. Rhynchonella 

spectabilis, Fischer 1809, skalfragment. Foto: Setina Andersson Medhanie  
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5.1.3 Sammanställning över identifierade fossil 

Sammanlagt har 33 identifieringar som tillfaller klas-

sen bivalver fastställts, 3 identifieringar till gastropo-

derna samt 2 identifieringar tillhörande andra fylum än 

mollusker. Mollusker är därigenom det dominerande 

fylumet bland fossilen. Den mest förekommande klas-

sen bland samtliga identifieringar är klassen bivalvia 

vartefter gastropoderna följer. Slutligen utgörs två 

mindre andelar av klasser som inte ingår i fylumet 

mollusker. Klassen echinoidea tillhör tagghudingar 

och klassen rhynchonellata ingår bland armfotingar 

(Fig. 9). Båda klasserna med flest identifieringar till-

hör fylumet mollusker. Det råder däremot ingen jämn-

vikt mellan identifierade fynd av bivalver och 

gastropoder, då bivalverna har ett klart större uppträ-

dande i sedimentet (Fig. 10). Fossil av baculitider, en 

bläckfisk, har påträffats rikligt i Ullstorps lager B vid 

tidigare besök på lokalen, dock finns de inte represen-

terade bland det studerade materialet (Mikael Si-

versson. pers.kom 2017).  

 De 38 identifierade fossilen utgör 10 olika grupper. 

Arten med flest förekommande fossil, samtliga som 

stenkärnor, är musslan Barbartia sp. med 11 identifie-

ringar i det studerade materialet från lager B i Ullstorp. 

Därefter följer arten Nucula sp. identifierad i 7 sten-

kärnor. Båda arterna tillhör den, i sedimentet, mest 

förekommande klassen bivalvia. Minst fossil har på-

träffats tillhörande arterna Cidaris sp. och Rhyn-

chonella spectabilis, ett fossil vardera, vilka inte är 

mollusker utan tillhör andra fyla (Fig. 11). 

 

Fig. 9. Cirkeldiagrammet visar andelen identifierade fossil 

från klasserna bivalvia och gastropoda vilka ingår i fylumet 

mollusker, från klassen echinoidea som tillhör tagghudingar 

samt klassen rhynchonellata som räknas till fylumet armfo-

tingar. Diagrammet indikerar tydligt att den mest förekom-

mande klassen av fossil tillfaller bivalverna, vartefter 

gastropoderna utgör den näst största förekomsten. 

Fig. 10. Bivalverna har otvivelaktigt en större förekomst som 

fossil i det studerade materialet från Ullstorp jämfört med 

gastropoderna med 30 fler identifieringar.  

Fig. 11. 11 stenkärnor av arten Barbartia sp. har identifierats. Arten Nucula sp. kommer därefter med 7 identifieringar. De 

arter där det endast identifierats ett fossil tillhör andra fyla än mollusker. 
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En sammanställning av samtliga fossila identifieringar 

i Ullstorps lager B med tillhörande fylum, klass, antal 

identifieringar, uppbyggnad av kalcitiska eller aragoni-

tiska skal samt om organismen var infauna eller epi-

fauna presenteras i Tabell 1. Av samtliga 10 olika 

grupper utgörs 2 av organismer vilka var infauna och 8 

grupper levde som epifauna. Hälften utav epifaunan 

var fastsittande i underlaget och andra hälften levde 

frilevande på havsbottnen. De bevarade fossilen har 

morfologiskt utgjorts av kalcitiska skal såväl som skal 

av aragonit under dess levnadstid. Majoriteten av be-

varade fossilen är som stenkärnor och resterande som 

skaldelar. 

 

5.2 Mikroskopisk undersökning 
Resultatet av den mikroskopiska undersökningen pre-

senteras i tre figurer, figur 12, 13 och 14 som samtliga 

uppvisar Ullstorps sediment från lager B på mikrosko-

pisk nivå.  

 Figur 12 och 13 åskådliggör samma tunnslip där 

figur 12 har planpolariserat ljus, PPL-ljus, och figur 13 

har korsade nicoller, XPL-ljus, vilket ger interferens-

färger. De mikroskopiska studier visar att huvudkom-

ponenten i matrix utgörs av kvartskorn vilket tydligast 

framkommer i XPL-ljus där grå färg är kvartskorn 

(Fig. 13). Andra komponenter i sedimentet är fragmen-

terade skalrester vilka blir distinkta genom bevaringen 

av kalciumkarbonat i form av kalcit som syns med 

regnbågsfärger under XPL-ljus (Fig. 13) (Agata 

Jurkowska, pers.kom 2017).  

 Figur 14 uppvisar tydligt ett fossil som antas vara 

en bevaring av den röda algen Corallinales (Silva & 

Johansen, 1986) vilken är en ordning i den taxono-

miska rangordningen (Agata Jurkowska, pers.kom 

2017). Fossilet är en indikator till grunda marina mil-

jöer i både varma och kalla hav (Aguirre et al. 2000).  

Tabell 1. Sammanställt resultat med information om identifierade fossils fylum, klass, antal identifieringar i det studerade sedi-

menten, material till skaluppbyggnad, levnadssätt samt sättet de bevarats på.  

Fig. 12. Mikroskopisk bild från tunnslip med sediment från 

Ullstorps lager B i planpolariserat ljus. Kvartskorn och skal-

rester blir inte lika tydliga i detta ljus som i XPL-ljus. Foto: 

Agata Jurkowska 

Fig. 13. Mikroskopisk bild från tunnslip av sediment från 

lager B i Ullstorp med korsade nicoller med XPL-ljus. Bilden 

visar matrix som innehåller bland annat kvartskorn, grå färg, 

samt skalrester av kalcit i regnbågsfärger (Agata Jurkowska, 

pers.kom 2017). Foto: Agata Jurkowska 

Fig. 14. Mikroskopisk bild från tunnslip av en röd alg i om-

kringliggande sediment. Den röda algen, Corallinales, är en 

paleomiljöindikator indikerande grunda havsmiljöer i anting-

en varmt eller kallt vatten (Aguirre et al. 2000). Foto: Agata 

Jurkowska 
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skillnad från Ivö Klack har sediment med fler fossil 

som utgjorts av skal av aragonit (Sorensen & Surlyk 

2015). 

 

6.2 Tafonomiska effekter 
Sammanlagt är 26 fossil, utav samtliga 38, av de beva-

rade från i lager B från organismer vilka var upp-

byggda av aragonitiska skal (Tabell 1).  Fossila 

gastropoder tillhör dessa och, har i det studerade 

materialet endast bevarats som tre stenkärnor (Tabell 

1). Detta resulterar i en bild med en begränsad utbred-

ning av gastropoder i jämförelse med bivalver under 

tidigaste campan i Ullstorp. Emellertid kan bilden vara 

vinklad med avseende på gastropodernas egentliga 

existens i den marina miljön då de tafonomiska pro-

cesserna med stor sannolikhet haft stor påverkan på 

snäckorna i och med den enklare upplösningen av dess 

aragonitiska skal. Då gastropoderna levde som epi-

fauna och dessutom var uppbyggda av aragonitiska 

skal försämras sannolikheten för dess fossila bevaring. 

Det faktum att tre relativt välbevarade stenkärnor i det 

annars kaotiska sedimentet med överlag ofullständiga 

avtryck indikerar att bevaringen av de tre stenkärnorna 

möjligtvis inte är en tillfällighet. Snarare indikerar 

detta att gastropoderna kan ha frodats under tidigaste 

campan men att upplösningen av dess aragonitiska 

skal medger en sämre bevaringspotential jämfört bi-

valverna, som kan vara uppbyggda av skal av kalcit 

såväl som aragonit. Resultatet av identifieringen som 

beskriver förhållandet mellan fossila bivalver och 

gastropoder under tidigaste campan kan följaktligen ge 

en felaktig bild. De bivalver vilka levde som infauna 

utgörs av aragonitiska skal (Sorensen & Surlyk 2015). 

I det studerade materialet har 9 fossil av detta slag 

identifierats av samtliga 33 identifierade bivalver. 

Detta pekar mot en tafonomisk förlust av aragonitiska 

skal. Följaktligen kan gastropoderna därav antas haft 

en större utbredning än vad det fossila arkivet från 

sedimenten i Ullstorp speglar. Även om gastropoderna 

antagligen var fler till antal än vad dess fossil indikerar 

är det fortfarande tydligt att bivalver har varit vanligt 

förekommande under tidigaste campan i Ullstorp. Spe-

ciellt tydligt blir detta med den höga förekomsten av 

Barbartia sp. i materialet. Musslan hade skal av arago-

nit men levde även som epifauna och trots de ta-

fonomiska svårigheterna till bevaring ändå är den van-

ligaste förekommande stenkärnan. Med de ta-

fonomiska aspekterna i åtanke kan Barbartia sp. antas 

varit väldigt vanlig i Ullstorp under tidigaste campan 

vid avsättning för lager B.  

 Enligt Sorensen (2012) påverkas zoner med inver-

kan av havsyteförändringar av mer erosion än deposit-

ion vilket försvårar bevaring av fossil till följd av att 

hög energi uppstår i vattnet i och med vågpåverkan. 

Fragmenterade skaldelar och sämre bevarade stenkär-

nor är många och tydliga i Ullstorps sediment från 

lager B. En antydan till en miljö där erosion influerat 

föreligger därmed lager B i Ullstorp från tidigaste 

campan. Erosionen bör följaktligen haft en inverkan på 

de tafonomiska förutsättningarna för bevaring av fossil 

6 Diskussion 
6.1 Evertebrater i Ullstorp 
Tre fyla av evertebrater, mollusker, tagghudingar samt 

armfotingar, finns representerade i det studerade sedi-

mentet från lager B i Ullstorp. Definitivt mest före-

kommande är fossil från fylumet mollusker med 36 av 

38 bevarade fossil. De två övriga fylan representeras 

av vardera ett identifierat fossil (Tabell 1). Mollusker 

kan därmed antas vara det fylum som bland makroorg-

anismerna som dominerat den marina miljön i Ull-

storp. Klassen med störst förekomst i det studerade 

materialet är bivalver, 33 stenkärnor av de sammanlagt 

38 identifierade fossilen. Baserat på flest antal fossil i 

materialet kan bivalver antas som den klart domine-

rande klassen under tidigaste campan för ungefär 83 

miljoner år sedan då sedimenten avsattes (Fig. 10). 

Studier av sediment och fossil från Belemnellocamax 

mammillatus zonen avsatt och studerad på Ivö Klack 

har visat att bivalver var den dominerande och mest 

diversifierade gruppen där. Detta medför att resultatet 

gällande den mest dominerande marina makroorgan-

ismen under Gonioteuthis granulataquadrata zonen i 

sediment från Ullstorps lager B överensstämmer med 

den 3 miljoner år yngre sedimentära avlagringen i den 

angränsande lokalen i Kristianstadsbassängen 

(Sorensen et al. 2012).  

 Större delen av identifierade bivalver i Ullstorps 

sediment har levt som epifauna, 22 stycken jämfört 9 

som var infauna. 23 bivalver har haft skal av aragonit 

och resterande 10 utgjordes av kalcit (Tabell 1). 

Inoceramus skal kan vara av antingen kalcit eller ara-

gonit. Dess höga förekomst i sedimenten jämfört 

många andra grupper (Fig 11) indikerar att de i Ull-

storp antagligen kan ha utgjorts av kalcit. 4 olika grup-

per utgör musslorna av aragonitiska skal (Tabell 1), 

Barbartia sp. (Fig. 8A-8C), Nucula sp. (Fig. 7A-7B), 

Nemocardum (Fig. 8K-8L) och Rudista (Fig. 8I-8J). 

Barbartia sp. var epifauna och Rudista var fastcemen-

terad i havsbottnen. Resterande bivalver med aragoni-

tiska skal har levt som infauna. Detta har troligtvis haft 

en betydelsefull roll i dess fossila bevaring. Den ned-

grävda positionen bör ha gynnat fossiliseringsproces-

sen då mekaniska processer inte, i samma utsträckning 

som för den samtida epifaunan, har slitit på skalen. 

Gastropoderna i jämförelse med bivalverna upptar en 

betydligt mindre andel av de bevarade fossilen i stude-

rat sediment från lager B (Fig. 10). Endast 3 identifie-

ringar ger en bild av en betydligt mindre utbredning av 

klassen vilka levde som epifauna med skal av aragonit. 

Närvaron är dock större än den sammanlagda andelen 

för de två andra fylumen baserat på antal identifierade 

fossil (Tabell 1). Informationen av fossil som insam-

lats från Ullstorp överensstämmer till största del med 

tidigare studier från Ivö Klacks avlagringar från senare 

delen av tidig campan. I båda fallen är epifaunan mer 

diversifierad än infaunan samt att bivalvers fossil är 

vanligare än för gastropoders. Undersökningarna på de 

två lokalerna skiljs åt gällande bevaring av aragoni-

tiska organismer jämfört kalcitiska där Ullstorp till 
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som stenkärnor utan som fossila skalrester (Tabell 1). 

En koppling till om musslan har levt på platsen via 

omkringliggande sediment blir i detta fall svårare. För 

lyckad bevaring av denna bivalv är en förutsättning 

snabb begravning. Musslan har skal av både kalcit och 

aragonit som väldigt lätt sönderdelas även utan hög 

energi i vattnet (Agata Jurkowska, pers. kom. 2017). 

Inoceramiderna utgör de organismer med flest beva-

rade skaldelar i det studerade materialet (Tabell 1). 

Skaldelarna som återfinns är relativt tjocka vilket 

skulle kunna förklara den lyckade bevaringen som 

fossil. Motivering är emellertid relativt osannolik med 

tanke på musslans sämre tafonomiska egenskaper och 

det faktum att sedimenten från lager B är kaotiskt av-

lagrade med flertalet mindre bra bevarade stenkärnor. 

Indikationer av paleomiljön har visat Ullstorp som en 

marin miljö med hög energi vilket skulle innebära svå-

righeter för inoceramider att bevaras som fossil. En 

möjlig tolkning till fossilen från inoceramider i sedi-

mentet från lager B är att musslan inte levde där den 

avsattes utan istället avlagrats och begravts på platsen 

efter transport dit. Skaldelarna är kantiga vilket inte 

indikerar transporterade skal som ofta är rundade längs 

kanterna (Surlyk & Sorensen 2010). De kantiga fossil-

delarna kan emellertid förklaras med att inoceramider-

nas skal efter transporten från en lugn miljö till en 

miljö med högre energi påverkats av vågorna i områ-

det och sönderdelats.  

 Enligt Sorensen et al. (2012) har musslan Bar-

bartia sp. (Fig. 8A-8C) levt i skyddade och inte ljusge-

nomsläppliga miljöer. Dess levnadsmiljö har varit helt 

eller relativt skyddad exempelvis genom att sitta fast 

under och mellan stenar eller via skydd från marina 

alger. Att Barbartia sp. har föredragit en skyddad lev-

nadsmiljö kan förklara det höga antalet identifierade 

fossil i sedimenten från Ullstorp jämfört övriga identi-

fierade grupper (Fig. 11). Att musslor som var anpas-

sade till hårdare levnadsmiljöer är mer frekventa bland 

fossilen tyder på en miljö med hög energi. Ovan före-

slogs en kustnära marin miljö men på grund antalet 

identifieringar, 11 stycken, av Barbartia sp. med ljus-

känslighet samt behov av skydd indikerar denna art en 

relativt nära kustmiljö inte alltför nära stranden.  

 Ytterligare en bra paleomiljöindikator är rudisterna 

(Fig. 8I-8J). Fynd av musslan har gjorts på olika plat-

ser i världen av decimeterhöga skal från rudister med 

bastanta väggar (Andréasson 2015). I det studerade 

materialet från tidigaste campan i Ullstorp hittades tre 

bevarade fossil från rudister i form av högra skalhal-

van. De identifierade rudisterna är 7mm i diameter där 

locket saknas och alltså betydligt mindre än Andréas-

son (2015) beskriver. Fossil förekomst av rudister in-

dikerar varma miljöer. Musslan har även påträffats 

bland Ivö Klacks avlagringar från senare delen av tidig 

campan (Sorensen et al. 2012). De fossila fynden styr-

ker antagandet om att det under krita har varit betyd-

ligt varmare klimat än det vi ser idag. Anledningen till 

att rudisterna är små är antagligen att havet inte nådde 

den höga temperatur där de utvecklas optimalt 

(Pascual-Cebrian et al. 2016). 

från den då utgörande marina faunan. Detta i och med 

den mekaniska slitning som uppstår som en direkt 

följd av havsnivåförändringarna. 

 

6.3 Paleomiljö 
Materialet som studerades från lager B i Ullstorp inne-

håller flera sämre bevarade och fragmenterade fossila 

fynd. Sedimentets matrix utgörs framförallt av kvarts-

korn och skalrester vilket petrografiska studier visat 

på. Den kaotiska orienteringen på fossilen i sedimen-

ten i kombination med de till antal få komplett beva-

rade fossila fynden indikerar tydligt en miljö med ak-

tiv rörelse. Flera skalfragment, istället för hela beva-

rade skal, i sedimentet förstärker denna bild. Ytterli-

gare ett tecken på en miljö med hög energi påvisas i 

och med identifiering av bivalver som var fastsittande 

i botten, 18 av samtliga 33 identifierade bivalver 

(Tabell 1). Bentiska och fastsittande evertebrater indi-

kerar strömt vatten med närvaro av vågor vilket ofta 

påträffas i kustnära miljöer (Erlström & Gabrielson 

1985).  

 Den mest förekommande organismen i materialet 

som studerats är Barbartia sp. (Fig. 8A-8C) som var 

bentisk och fastsittande i havsbottnen. Av sammanlagt 

7 identifierade grupper inom klassen bivalvia levde 4 

som fastsittande, Barbartia sp., Chlamys, Mi-

machlamys samt Rudista. De tre förstnämnda satt fast 

med hjälp av trådar till underlaget medan rudister var 

fastcementerade i havsbottnen (Tabell 1). Att fastsitt-

ande musslor dominerar över frilevande bland materi-

alet kan vara till följd av bättre bevaringsmöjligheter 

för dessa men de kan även indikera en marin miljö 

med mycket energi. Miljöer med hög energi hittas 

bland annat längs kuster där flod och ebb resulterar i 

turbulenta förhållanden. Det blir då fördelaktigt att 

antingen sitta fast eller att ha tillgång till att sitta fast i 

havsbottnen (Sorensen et al. 2012). Bilden av en marin 

miljö med mycket rörelse, eventuellt påverkad av de 

sporadiska havsnivåförändringarna, i en kustnära miljö 

vid avsättning för lager B i Ullstorp under tidigaste 

campan är nu ytterligare förstärkt. Förekomsten av 

stenkärnor från frilevande organismer, exempelvis 

gastropoderna, med mindre förutsättningar till fossil 

representation från miljöer med hög energi skulle 

kunna förklaras med att miljön växlat från stormiga till 

lugna förhållanden mellan transgressionerna. En viss 

kontrast finns i att arter som kan existera i miljöer med 

hög energi även klarar av lugnare (Sorensen et al. 

2012). Detta påstående går till viss del emot bilden av 

turbulenta förhållanden baserat på fastsittande organ-

ismers förekomst i sediment. Många av de identifie-

rade grupperna i lager B visar på att klara av hårdare 

levnadsförhållanden med strömt vatten men miljön 

kan likväl varit lugn. Bivalvernas utbredning under 

tidigaste campan kan ha varit så stor gentemot annan 

fauna att de har intagit nya ekologiska nischer i även 

lugnare miljöer. 

 Inoceramiderna (Fig. 8F-8G) utgör 6 av de identifi-

erade fossilen. Till skillnad från majoriteten av de be-

varade fossilen är förekomsten av inoceramider inte 
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Antydningar finns till att betydligt fler gastropoder 

fanns närvarande under tidigaste campan i Ullstorp än 

vad dess fossila förekomst i materialet visar. Anta-

gande gäller även Barbartia sp. trots den redan höga 

fossila förekomsten. Detta då de tafonomiska förutsätt-

ningarna talar emot fossilbildning av epifauna med 

aragonitiska skal. Ett krav till lyckad begravning av 

aragonitiska skal är en långsam upplösning av aragonit 

och en snabb begravning i sediment innan dess att ska-

len förstörs (Sorensen & Surlyk 2015). Att vi finner 

stenkärnor från fauna med aragonitiska skal, då många 

andra bevis pekar åt en miljö med hög energi och stor 

tafonomisk förlust, visar att snabba sedimentationshas-

tigheter bör varit närvarande vid avsättning av linserna 

i lager B. De snabba sedimentationshastigheterna 

skulle kunna förklaras med att vågor och strömmar tog 

med material in mot kustkanten som vid en lugnare 

tillvaro snabbt kunde sedimenteras. Alternativt att till-

fälliga stormar tagit material med sig in mot kusterna 

vartefter snabb avsättning kunnat ske under lugnare 

förhållanden. I övrigt visar resultaten på en miljö med 

hög energi och långsam begravning bland annat ge-

nom de kaotiskt avsatta sedimenten. Den motsägenhet 

som finns är ett tecken på en kustnära miljö där väx-

lande förhållanden råder för det marina djurlivet. Att 

Ullstorps lager B från tidigaste campan avsattes i en 

kustnära miljö förstärks av fossilet från den röda algen 

Corallinales vilken noterades i de petrografiska studi-

erna och är en paleomiljöindikator för grund havsmiljö 

(Aguirre et al. 2000).  

 

7 Slutsatser 
Hur väl fossil bevaras och är synliga i det arkiv vi har 

möjlighet att studera idag styrs av de tafonomiska pro-

cessernas inverkan. Vid sämre bevaringsmöjligheter 

kan resultatet vara förvrängt och resultera i att arter 

förloras innan de har påbörjat fossiliseringsprocessen. 

Det är mycket möjligt att flera grupper egentligen fö-

rekom under tidigaste campan i Ullstorp men vars ex-

istens inte syns i kalkstenssedimenten. De tafonomiska 

effekterna på avsatta sediment blir därmed av högsta 

grad väsentliga och måste tas i åtanke vid undersök-

ningar då de försvårar rekonstruktionen av hur det en 

gång i tiden sett ut. Vid vidare undersökningar är det 

viktigt att inkludera väsentliga felkällor som upptäckts 

under denna studie. Bland annat är det inte säkert att 

epifauna fastsittande i havsbottnen med trådar har be-

varats in situ. Jag rekommenderar även att alltid ha 

den tafonomiska effekten på bevarandet av aragoni-

tiska skal i beaktning.  

 Den mindre bra bevaringen av fullständiga fossil 

från Ullstorps sediment i lager B har försvårat identifi-

eringsprocessen av de under tidigaste campan existe-

rande evertebraterna och den omgivande miljön. Gene-

rella antaganden kan dock göras kring identifierade 

fossil och dess kopplingar till paleomiljön och följande 

slutsatser kan presenteras:  

 Den marina miljö som speglas i kalkstenssedi-

menten från lager B i Ullstorp har utsatts för 

hög energi och avsättningen har skett i en grund 

havsmiljö men inte alltför nära stranden. Miljön 

har influerat den en gång i tiden existerande 

faunan, dess levnadssätt och utbredning. Den 

fastsittande eller nedgrävda faunan har haft en 

klar fördel i den ekologiska nischen.  

 De mest dominerande fossilen tillhörde bival-

verna som i jämförelse med identifieringar från 

andra klasser har ett klart övertag i den fossila 

samlingen från lager B i Ullstorp. Den till antal 

mest förekommande arten var musslan Bar-

bartia sp. 

 Gastropodernas utbredning under tidigaste 

campan i Ullstorp förblir osäker då dess glesa 

förekomst som stenkärnor i sedimentet kan 

bero på begränsad utbredningen under denna 

tid men även mer sannolikt på de tafonomiska 

processernas effekt på deras aragonitiska skal.  

 Utanför fylumet mollusca har identifiering av 

två andra fyla gjorts, tagghudingar samt armfo-

tingar, dock endast ett bevarat fossil till vardera 

fylum varpå underlaget inte anses tillräckligt 

stort att utgöra grunder till slutsatser angående 

paleomiljö. 

 Oklarheter kring resultat föreligger inocerami-

dernas skalfragment som kan ha bevarats in situ 

men mycket talar även för att de transporterats 

till platsen för avlagring. För övrig fauna har in 

situ avsättning skett och Ullstorps marina djur-

liv har utgjorts av de fossil som identifierats.  

 Vidare studier baserat på större material är nöd-

vändigt för en klarare och mer detaljerad bild, 

eventuellt finns det bättre bevarade sedimentära 

avlagringar med avseende på fossil från lager B 

i Ullstorp. Ett större material skulle även kunna 

medföra viktiga jämförelser av faunasamman-

sättning med den cirka 3 miljoner år yngre fau-

nan vid Ivö Klack vilket kan medföra mer ut-

förliga resultat gällande paleomiljö exempelvis 

i form av temperaturförändringar. Via vidare 

studier kan förhoppningsvis en tydligare bild av 

paleomiljö samt den under tidigaste campan 

utgörande marina faunan i Ullstorp presenteras.  
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