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Introduktion 
Kristianstadsbassängen är ett område i nordöstra Skåne 
med exemplariskt bevarade sedimentära avlagringar av 
havsbottensediment från slutet av krita. Detta till följd av 
stora havsnivåförändingar vilka påverkade södra Sverige 
med en förhöjd havsnivå i omgångar. Skåne som då befann 
sig på breddgrad 50° präglades av ett skärgårdslandskap 
med välutvecklat marint djurliv i varmtempererat till 
subtropiskt hav. Evertebrater, ryggradslösa djur, var vanligt 
förekommande i haven vilket återges i det fossila arkivet. I 
denna studie genomförs taxonomiska, tafonomiska samt 
morfologiska studier av fossil från Ullstorps lager B som 
avsattes för 83 miljoner år sedan. Detta görs för att få en 
bild av den marina fauna och miljö som då fanns i Skåne.  

En pionjärstudie av fossil från tidigaste delen av campan med koppling till paleomiljö 

		

Fig. 3. Identifierade fossila musslor samt en snäcka (D) och en armfoting (M) från 
lager B i Ullstorp. A-C. Barbartia sp. stenkärnor; D. Campanile sp. stenkärna; E. 
Chlamys stenkärna; F-G. Inoceramus sp. samma skalfragment från olika vinklar; H. 
Mimachlamys stenkärna; I-J. Rudista samma skalhalva från olika vinklar; K-L. 
Nemocardium samma stenkärna från olika vinklar; M. Rhynchonella spectabilis 
skalfragment. 

Ullstorp 
Ullstorp är en lokal i Kristianstadsbassängens nordvästra 
del med sediment från sen krita (Fig. 1). Lokalen fungerar 
idag som ett aktivt kalkbrott vilket synliggör en 
sammanhängande sektion av lagerföljden (Fig. 2). 
Sedimenten från lager B till lager G är avsatta under tidig 
campan, ett stadie under sen krita. Detta är ett okänt 
tidsavsnitt baserat på molluskfauna, blötdjur. Lager B 
representerar den absolut tidigaste delen av campan som 
utgörs av biokalkarenit med fossilrika linser. 
 

Fig 1. En översiktsbild av det område i nordöstra Skåne som utgör 
Kristianstadsbassängen med bevarad kalksten från sen krita. Ullstorp, röd prick, 
ligger inom området. Modifierad efter Siverson 1992 och Einarsson et al. 2016. 

Fig 2. Ullstorps lagerföljd. Lager B är från tidigaste delen av tidig campan, markeras 
med röd pil. Foto: Elisabeth Einarsson modifierad av Setina Andersson Medhanie  

Resultat  
Sammanlagt har 38 evertebrater identifierats som fossil i 
lager B tillhörande 10 olika grupper. Många har bevarats 
som stenkärnor vilket innebär insidan av skalet har 
efterlämnat ett fossilt avtryck. Klassen bivalvia inom 
mollusker dominerar med 33 stenkärnor. Ett urval av 
identifierade fossil presenteras i figur 3.  
 Slutsats 
Baserat på identifieringen av fossil och vidare tafonomiska 
och morfologiska studier samt kompletterande petrografiska 
studier av sedimentet kan generella antaganden om paleo-
miljön under tidigaste campan vid avsättning av lager B i 
Ullstorp presenteras: 
•  Ullstorp utgjordes av en marin miljö med hög energi vid avsättning 

av lager B. 
•  Bivalverna, Barbartia sp., har dominerat bland de marina 

evertebraterna under tidigaste campan i Ullstorp. 
•  En kustnära, grund och varm marin miljö har stärkts med fossila 

fynd från musslan Rudista och en röd alg, Corallinales.  	


