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Sammanfattning: Det relativt sparsamma utbudet av ordoviciska blottningar i Fågelsångsdalen, Skåne, krävde en
borrkärna för att lära mer om lagerföljden. Borrkärnan har, under arbetet med denna rapport, studerats och dokumenterats litologiskt, litostratigrafiskt och till viss grad paleontologiskt. Fågelsångskärnan-2 består av mörka skiffrar avsatta i relativt djup marin miljö med rikt innehåll av bland annat graptoliter och brachiopoder. Lagerföljdens
enda avvikelse består av ett intervall karbonatbergarter med ljus- till mörkgrå kalkarenit till kalcilutit, vars material
avsattes under regressiva förhållanden på shelfen och transporterades till djupare vatten. Borrkärnan innehåller även
flera bentonitlager och pyritrika fosforiter med varierande mäktighet. Fågelsångskärnan-2 omfattar ett intervall som
sträcker sig från övre Dapingian, genom Darriwilian och upp i understa Sandbian. Borrkärnan innefattar den nedersta delen av Sularpformationen, hela Almelundskiffern och Komstadkalkstenen samt övre Töyenskiffern. Resultaten är jämförbara med tidigare studier, och kan väl användas för korrelation i Ordovicium.
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Abstract: Ordovician strata are well represented in the Fågelsång valley in south-central Scania (Skåne), southern
Sweden, but exposures of such deposits are relatively few and most of the present outcrops are small. In order to
study a stratigraphically more complete succession from the area, a core drilling, here referred to as Fågelsång-2,
was conducted in 2013. The drilling was stopped at a depth of 64,87 m. The succession in the drill core is dominated by dark grey graptolitic shales ranging from the Dapingian to the lowermost Sandbian. The Middle Ordovician Komstad Limestone is the only prominent limestone unit in the succession recovered. Several K-bentonites
and phosphorites have also been identified. In ascending stratigraphical order, the following units are recognized in
the core: Töyen Shale (8,67 m+), Komstad Limestone (7,44 m), Almelund Shale (42,28 m), and Sularp Shale (0,31
m+). The succession is comparable to those recovered from two other core drillings in the area. The lithologies
indicate deposition in the deeper parts of the shelf in the Scanian Confacies Belt.
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I Skåne finns välbevarade avlagringar från
ordovicium vilka går att studera i blottningar av
berggrunden eller genom borrkärnor (t.ex. Hede 1951;
Nilsson 1977, 1979).
Depositionsmiljön i det skånska confaciesbältet
skiljer sig från baltoskandiska – och oslo
confaciesbältena. I det baltoskandiska confaciesbältet
var det betydligt grundare vatten och ordovicisk
lagerföljd på bl.a. Öland består till största delen av
karbonatenheter. Skillnaden mellan förhållanden i de
skandinaviska confaciesbältena styrdes till största del
av olika havsnivåer (Fig. 1; Calner et al. 2013;
Eriksson 2010).

1 Introduktion
Ordovicium (485–443 Ma) var en dramatisk period i
jordens utveckling, präglad av bland annat
meteoritnedslag, kontinentkollisioner, vulkanutbrott
och diversifiering och spridning av liv. Dagens Skåne
låg på paleokontinenten Baltica, som var belägen
söder om ekvatorn vid den här tiden. Baltica var en
relativt stabil kontinent under större delen av
ordovicium, omgiven av vida oceaner i ett tropiskt till
tempererat klimat. Marina sediment i grundhaven runt
Baltica avsattes i vad som idag refereras till den
Baltoskandiska bassängen, vilken täckte stora delar av
dagens Baltikum och Skandinavien (Calner et al.
2013).
Skåne ligger idag placerat i sydvästra utkanten av
den Baltiska urbergsskölden längs med
Tornquistzonen, en tektonisk svaghetszon som löper
från Atlanten i nordväst till Östeuropa i sydost.
Kambrosiluriska bergarter förekommer längs med
Tornquistzonen. De ordoviciska bergarterna i Skåne
finns huvudsakligen i anslutning till förkastningar och
är koncentrerade till sex områden: sydöstra Skåne,
Fågelsångsområdet, Albjära, Rävatofta, Röstånga och
nordvästra Skåne. Den ordoviciska lagerföljden i
Skåne är ca 200 meter mäktig och avsattes i det som
idag kallas det skånska litofacies- eller confaciesbältet
(Fig. 1; Grahn & Nolvak 2007; Calner et al. 2013;)

1.1 Bakgrund och syfte
På uppdrag av Geologiska institutionen, Lunds
universitet, utförde Avdelningen för teknisk geologi,
Lunds Tekniska Högskola (LTH), en kärnborrning i
Fågelsångsdalen utanför Södra Sandby, Skåne.
Borrutrustningen var en Atlas Copco mobil borrigg,
som har kapaciteten att borra flera kilometer ner i
berggrunden (Fig. 2). Borrkärnan gavs namnet
Fågelsångskärnan–2 (Ahlberg 2014). En konstaterat
lyckad borrning genom delar av mellersta och övre
Ordovicium slutfördes i april 2013 (Rosberg 2013).
Det är sparsamt med blottningar av lagerföljden i
Fågelsångsdalen. Fågelsångskärnan-2 kommer därför

Fig. 1. Karta över det baltoskandiska området med olika sedimentationszoner under Ordovicium. Skåne ligger placerat i det
skånska confaciesbältet. Modifierad efter Calner et al. (2013, fig. 2).
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forskning om ordovicium i Skåne.

1.2 Fågelsångsdalen
Längs med Sularpsbäcken, sydväst om Södra Sandby i
Lunds kommun, Skåne, ligger Fågelsångsdalen (Fig. 3
och 4). Dalen är ett populärt och vackert
rekreationsområde för by- och kommuninvånarna. I
dalen finns den globala stratotypen (GSSP:n) för
gränsen mellan Sandbian och Darriwilian markerad
med en gyllene spik längs den södra sluttningen utmed
Sularpsbäcken vid lokal E14b (N55°42’57.24”,
E13°19’02.98”), först beskriven av Moberg (1910).
Kärnborrningen utfördes ca 50 meter sydost om
GSSP:n (N55°42’56.16”, E13°19’6.29”; Calner et al.
2013). Att en global referenspunkt för geologisk tid

Fig. 2 Borrplatsen vid Fågelsångsdalen 2013. Foto: Per
Ahlberg.
Fig. 4 Detaljkarta över Fågelsångsdistriktet. Markerat är
lokal E14b (1) och borrplatsen för Fågelsångsborrningen-2
(2). Modifierad efter Calner et al. (2013, fig. 27a).

ge värdefull information och fungera som en viktig
referensprofil för korrelation och indelning av
ordovicium i Skåne.
Fö r att ö ver siktligt klar gö ra str atigrafin i
Fågelsångskärnan–2 beskrivs och dokumenteras
lagerföljden i detta arbete. Särskilt kommer litologi,
litostratigrafi och faciesvariationer studeras och
jämföras med tidigare forskning. Eventuella fynd av
fossil ska också dokumenteras. Som ett avslutande
steg i detta projekt kommer bildningsmiljöer och
faciesvariation för de olika enheterna diskuteras.
Resultaten kommer jämföras med relevant publicerad

placerats just här vittnar om dess lättillgänglighet och
kvalitet som geologisk lokal (Bergström et al. 2000,
2 0 0 3 ). Äld re, mer i n gåe nd e o ch d etalj erad e
beskrivningar av Fågelsångsdalen, dess läge och
geologiskt intressanta lokaler är återgivna av Ahlberg
(1992).

1.3 Litologier i Skånes Ordovicium
Mellan- till överordovicium, i Skåne består av ett
mäktigt intervall mörka skiffrar avbrutna av mindre till
större karbonatenheter. Stora delar av intervallet har
inslag av pyritrika fosforiter och k-bentoniter (Hede
1951; Nilsson 1977, 1979; Bergström 1982; Jaanusson
1982; Nielsen 1995; Stouge & Nielsen 2002; Stouge
2005; Maletz & Ahlberg 2011a; Bergström et al. 2013;
Calner et al. 2013). Töyenskiffern är en ljusgrå till
svart siltig skiffer, med gott om pyritiska och kalkiga
inslag (Bruton et al. 2010). I de flesta undersökningar
har Töyenskiffern en skarp gräns uppåt i lagerföljden,
mot Komstadkalkstenen (Hede 1951; Nilsson 1977,
1979; Bergström 1982; Jaanusson 1982; Nielsen 1995;
Stouge & Nielsen 2002; Stouge 2005; Maletz &
Ahlberg 2011a; Bergström et al. 2013; Calner et al.
2013). Maletz & Ahlberg (2011b) kunde dock inte
hitta Ko mstad kalkstenen i en borrkärna från
Krapperup, Skåne där Töyenskiffer istället gradvis

Fig. 3 Fågelsångsdalens läge utanför Södra Sandby, Lunds
kommun, Skåne. Bild i förgrunden modifierad efter Bergström & Ahlberg (2004). Bilden i bakgrunden hämtad
(140409) från www.ds-lands.com.
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övergår i Almelundskiffern.
Komstadkalkstenen är en hård, ljusgrå till mörkgrå,
siltig ortoceratitkalksten (kalkarenit-kalcilutit) med
intervall av märgel, noduler av kalksten och bäddar
med finare till grövre kalksten. Helt prominenta
kalkstensbäddar är dock få (Hede 1951; Tinn &
Meidla 1999; Stouge 2005; Calner et al. 2013)
Almelundskiffern överlagrar Komstadkalkstenen.
Gränsen mellan de båda enheterna är skarp och
distinkt. Almelundskiffern är en mörk skiffer med
bentonitbäddar, pyrit och kalksten. Jämfört med den
äldre alunskiffern har den betydligt mindre organiskt
innehåll, 2 wt% TOC (Hede 1951; Nilsson 1977,
1979; Bergström 1982; Jaanusson 1982; Nielsen 1995;
Bergström 2002; Stouge & Nielsen 2002; Stouge
2005; Maletz & Ahlberg 2011a; Bergström et al. 2013;
Calner et al. 2013).
I de övre delarna av Almelundskiffern beskriver
bland annat Nilsson (1977) ett ca 0,15 m mäktigt
pyritrikt fosforitintervall som avbryter
s ki ffer se k ve ns e n. I nt er v alle t ka lla s, i n yar e
publikationer, för Fågelsångsfosforiten (Calner et al.
2013).
Sularpformationen beskrivs i litteraturen som en
mörk kiselimpregnerad lerstensskiffer som i övrigt är
jämförbar med Almelund- och Töyenskiffrarna.
Gränsen mellan Almelundskiffern och
Sularp fo r matio ne n är p lacer ad vid b asen p å
Fågelsångsfosforiten (Bergström et al. 2002).

1.4 Depositionsmiljö och faciesvariationer
i Skånes Ordovicium
Under ordovicium låg landmassan, som idag utgör
Skåne, på paleokontinenten Baltica. Baltica låg på 60–
40° sydlig latitud och var på väg norrut genom
plattektoniska rörelser. Baltica skiljdes från Gondwana
under tidig kambrium och kolliderade med Laurentia
ungefär 430 Ma. Positioneringen längre norrut på
jordklotet gav en faciesförändring (t.ex. Nielsen 2003,
2004; Bergström et al. 2013; Calner et al. 2013).
Fågelsångskärnan-2 har en depositionshistoria som
sker mellan dessa två event.
Skandinavien kan delas in i tre confaciesbälten
vilka ligger på den sydvästra kanten av den baltiska
kratonen. Under ordovicium var dessa confaciesbälten
områden karaktäriserade av en särskild miljö och
fauna precis utanför den Baltoskandiska bassängen
(Fig. 1; Dronov & Holmer 1999; Grahn & Nõlvak
2007).
I dessa confaciesbälten rådde tektonisk stabilitet
och sedimentationshastigheten var låg, ca 1 –5
mm/1000 år, vilket avspeglar sig i det relativt tunna
intervall som utgör ordovicium i Skåne (Fig. 5;
Dronov & Homer 1999; Tinn & Meidla 1999;
Schovsbo 2003; Nielsen 2004; Stouge 2005; Grahn &
Nolvak 2007; Kiipli et al 2010; Dronov et al. 2011;
Bergström et al. 2013; Calner et al. 2013).
Dapingian–Sandbian (mellan–överordovicium) i

Fig. 5 Begrundskarta över Skåne. Ordoviciska bergarter förekommer huvudsakligen i nordvästlig-sydostlig riktning längs med
Tornquistzonen (SGU).

9

Fågelsångsborrkärnan domineras av mörka, organiskt
fattiga graptolitskiffrar avsatta i en djup, marin och
syrefattig miljö i det skånska confaciesbältet
(Jaanusson 1982; Bergström et al. 2002; Stouge 2003,
2005; Calner et al. 2013). Det skånska confaciesbältet
var det som var beläget mest offshore, med en
avsmalning åt sydost och breddning åt nordväst (Fig.
1; Bergström et al. 2013). Materialet i Töyenskiffern
bildades och ackumulerade längs med shelfens djupare
delar. Det går att urskilja decimetertjocka cykler av
lersten i Töyenskiffern vilka tolkas vara resultat av
Milankovitch-klimatkontrollerade
havsnivåförändringar (Maletz & Ahlberg 2011a;
2011b; Egenhoff 2012). Liknande faciestolkningar är
gjorda för Almelundskiffern och Sularpformationen
som innehåller i stort sett samma litologier (Hede
1951; Nilsson 1977, 1979; Dronov & Holmer 1999;
Tinn & Meidla 1999; Schovsbo 2003; Nielsen 2004;
Stouge 2005; Grahn & Nõlvak 2007; Kiipli et al 2010;
Dronov et al. 2011; Maletz & Ahlberg 2011a, 2011b;
B erg strö m et a l. 2 0 1 3 ; Cal n er et al. 2 0 1 3 ).
Bentonitbäddarna i skifferintervallen tros ha sitt
ursprung från, minst veckolånga, vulkaniska aktiviteter
vars aska vindtransporterats och avsatts i
ep i k o nt i n e nt al h a v et so m tä c k te d e t s kå n s k a
confaciesbältet (Calner et al. 2013).
Materialet till Komstadkalkstenen producerades
under tillfällig regression och ackumulerade längs med
shelfen. Komstadkalkstenen tunnas ut ju längre
offshore i bassängen man kommer (Jaanusson 1982;
Stouge 2005).
Baltica var till stora delar täckt av ett
ep iko ntinentalt hav men sto d i ko ntakt med
Japetushavet och Rheiska havet under ordovicium
(t.ex. Calner et al. 2013). Vattenutbyte skedde dock
inte i någon större omfattning då Japetushavet kan ha
genomgått subduktion samtidigt som den Baltiska
kratonen lyftes upp. Bristen på vattenutbyte kan också
varit en bidragande faktor till de syrefattiga
förhållandena (Lindström 1971).

graptoliten i Skåne torde vara Nemagraptus gracilis,
vars första uppträdande i Fågelsångsstratigrafin
markerar den undre gränsen för etagen Sandbian och
även för serien överordovicium (Ahlberg 1992;
Bergström et al. 2000; Bergström & Ahlberg 2004;
Calner et al. 2013). Badawy et al. (2014) upptäckte
fossil från de äldst kända landväxterna i Skandinavien,
Tetrahedraletes medinensis, Tetrahedraletes grayii
och Pseudodyadospora sp., i en borrkärna från
skånska Röstånga. Det diskuteras huruvida detta är de
äldst kända fossila sporerna från landväxter på Baltica.
Resultatet visar att landväxter migrerat till Baltica
sedan åtminstone senordovicium.
Sedan blottningarna i Fågelsång upptäcktes har en
uppsjö av graptoliter, chitinozoer, trilobiter,
conodonter, ostracoder, brachiopoder med flera
beskrivits härifrån. De tjänar alla som värdefulla
markörer i arbetet med att kartlägga biostratigrafin,
paleoekologin, paleogeografin och paleoklimatet i
Skånes Ordovicium (t.ex. Hede 1951; Nilsson 1977,
1979; Bergström 1982; Tinn & Meidla 1999;
Bergström et al. 2000; Bergström et al. 2002;
Bergström 2003; Nielsen 2003; Stouge 2005; Grahn &
Nõlvak 2007; Maletz & Ahlberg 2011a, 2011b;
Bergström et al. 2013; Calner et al. 2013).

2 Metod
Efter rengöring mättes borrkärnan och dess olika
enheter med hjälp av tumstock, samt de markeringar
på träklossar som LTH placerat i borrkärnelådorna.
Litologin för de ingående delarna bedömdes visuellt
med hjälp av litteratur (t.ex. Hede 1951; Nilsson 1977,
1979; Potter et al. 1980; Tucker 2001; Collinson et al.
2006). Osäkert bedömda karbonatenheter testades
genom att applicera svag saltsyra varpå litologin kunde
bestämmas.
Varje låda, innehållande ca fyra meter borrkärna,
fotograferades digitalt med en systemkamera (Canon
EOS 500D + Canon 15-85 mm objektiv) med
högupplöst inställning (Appendix A). Intressanta
detaljer för varje låda fotograferades separat. Genom
att studera de kärnbitar som var uppspruckna kunde
fossil upptäckas, studeras och fotograferas. Alla foton
lagrad es d igitalt tillsamma ns med d et unika
fotonumret samt en anteckning om det djup i
borrkärnan det representerar.
Foton och figurer redigerades och färdigställdes i
Adobe Photoshop och Adobe Illustrator.

1.5 Ordovicisk fauna i Skåne
The Great Ordovician Biodiversification Event
(GOBE) är en av de viktigare händelserna för marint
liv, och senare kopplat till allt liv, i jordens
utvecklingshistoria. Under en relativt kort tidsperiod
på 25 miljoner år exploderade diversiteten för olika
familjer, släkten och arter, och fyllde haven med liv.
GOBE var möjligt på grund av de unika
paleogeografiska förhållanden som rådde. Det var
varmt klimat och relativa höga havsnivåer. Det fanns
också den största tropiska grundshelfen som existerat
under hela Fanerozoikum. En nästintill outtömlig källa
av mikroorganismer frodades vilka tjänade som näring
för livet i haven. Vulkanutbrott och asteroidnedslag är
o c k s å t v å b id r a g a nd e o r s a k er ti l l d e n s t o r a
näringstillgången som rådde i haven (Servais et al.
2010).
Skånsk fauna under ordovicium har gjort sig känd
inte minst på grund av graptoliter. Den mest kända

3 Resultat
3.1 Litologi och fossilinnehåll i
Fågelsångskärnan-2
Fågelsångskärnan-2 är en borrkärna som mäter nära 62
meter. Den består av ca åtta och en halv meter
Töyenskiffer i botten. Komstadkalkstenen överlagrar
Töyenskiffern med nästan sju och en halv meter. Ovan
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Pyritisk fosforit (6,30–6,48 m); mörkgrå till gråsvart
finkornig skiffer dominerad av stora pyritlinser (Fig.
8A).

Almelundskiffer (6,48–48,76 m)
Mörk skiffer. Mörkgrå till gråsvart, finkornig skiffer
med vita lager, lamina och ådring av kalksten. Lamina,
linser och mindre ansamlingar av mörk, guldgul och
metallglansig pyrit är återkommande genom hela
intervallet. Partiet är delvis uppsprucket och vittrat.
Pyritrika fosforitlager finns på djupen 8,26–8,27 m och
8,58–8,59 m.
Vittrade och o ko nsoliderade vita till gråvita
bentonitlager återfinns på djupen 6,62–6,66 m, 20,31–
20,32 m, 31,38–31,40 m, 35,69–35,72 m, 36,46–36,48
m, 36,56–36,57 m, 39,03-39,05 m, 39,59–39,62 m och
39,82–39,83 m (Appendix A).
Brachiopoda: 8,95 m, 8,99 m, 9,17 m, 9,41 m, 9,42 m,
9,46 m, 13,59 m, 13,68 m, 18,29 m, 18,32 m och 22,21
m; varierande bevaringsgrad (Fig. 9).
Graptolithina: 9,17 m, 9,43 m, 9,46 m, 13,03 m, 13,65
m, 14,26 m, 16,62 m, 21 m, 21,92 m, 22,31 m, 22,34

Fig. 6 Litologier och litostratigrafisk indelning av borrkärnan från Fågelsångsborrningen-2.

Komstadkalkstenen ligger ett 42 meter mäktigt
s k i f fe r i n t e r v a l l , A l m e l u n d s k i f f e r n . O v a n p å
Almelundskiffern vilar 0,18 meter pyritisk fosforit
följt uppåt av 0,02 meter bentonit och ett 0,13 m
mäktigt skifferintervall. De tre sistnämnda enheterna
tillhör Sularpformationen.
Nedan följer en detaljerad beskrivning av de
ingående litologiska enheterna samt noterade fossil,
från topp till botten, som utgör Fågelsångskärnan-2 (se
även Appendix A och figurerna 6, 7, 8 och 9).

Sularpskiffer (6,17–6,48 m)
Mörk skiffer. Matt antracit- till mörkgrå, finkornig
skiffer med tunna lamina av kalksten (Appendix A).
Graptolithina: 6,17 m, 6,19 m och 6,23 m; varierande
bevaringsgrad (Fig. 9A).
Bentonit: (6,28–6,30 m); vit till vitgrå vittrad och
söndersmulad lera; okonsoliderad (Fig. 8C).

Fig. 7 Litologierna i Komstadkalkstenen. Mörkare kalksten
indikerar relativt större dysoxiska förhållanden jämfört med
ljusare.
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Fig. 8 Litologiska detaljer i Fågelsångsborrkärnan-2. (A) 6,30 m- 6,48 m: Fågelsångsfosforiten bestående av stora pyritiska
noduler i Sularpformationen, (B) 14,28 m: Pyritlins i Almelundskiffer, (C) 6,28 m- 6,30 m: Bentonitlager ovanför Fågelsångsfosforiten i Sularpformationen, (D) 38,95 m- 38,98 m: Kalkstenslamina i Almelundskiffer, (E) 28 m: Pyritlinser och kalcit i
Almelundskiffer, (F) 35,69 m- 35,72 m: Bentonitlager i Almelundskiffer, (G) 50,79 m- 50,89 m: Komstadkalksten med variationer mellan mörkare och ljusare kalksten, (H) 53,39 m- 54,49 m: Komstadkalksten med en gradvis övergång mot ljusare
kalksten. Foton: Johan Kristensson.
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Fig. 9 Påträffade fossil i Fågelsångsborrkärnan-2. (A) 9,16 m: Graptolitrhabdosom och brachiopod, (B) 14,26 m: Graptolitrhabdosom, (C) 22,96 m: Graptolitrhabdosom, (D) 21,00 m: Rikligt med graptolitrhabdosom, (E) 28,10 m: Graptolitrhabdosom, (F)
23,25 m: Graptolitrhabdosom. Foton: Johan Kristensson.
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m, 22,96 m, 23,25 m, 25,27 m, 28,10 m, 28,41 m och
29,40 m; varierande bevaringsgrad (Fig. 9).

Komstadkalksten (48,76-56,20 m)
Ortoceratitkalksten. Ljus- till svartgrå, finkornig till
bioklastisk kalkarenit till kalcilutit med inslag av gul
till brunfärgad, metallglänsande pyrit. Texturen är
marmorerad och flammig och färgen varierar mellan
mörk och ljus genom hela intervallet. Vissa partier är
uppspruckna eller vittrade, till exempel vid 53,29–
53,39 m, medan vissa partier är hårda och täta, till
exempel vid 53,39-54,49 m (Fig. 7 och Appendix A).
48,76-48,92 m: Ljus- till mörkgrå kalcilutit till
kalkarenit med lamina och fragment av pyrit;
uppsprucken.
48,92-48,96 m: Ljus- till vitgrå kalcilutit till
kalkarenit.
48,96-49,14 m: Ljus- och vitgrå till mörkgrå kalcilutit
till kalkarenit; uppsprucken.
49,14-49,23 m: Ljus till vitgrå kalcilutit till kalkarenit.
49,23-49,33 m: Ljus- till mellangrå kalkarenit till
kalcilutit.
49,33-49,43 m: Tät, ljus- till svartgrå kalcilutit till
kalkarenit.
49,43-49,57 m: Ljus- till mellangrå kalkarenit;
uppsprucken.
49,57-49,67 m: Vitgrå kalkarenit; vittrad.
49,67-50,16 m: Ljus- till mörkgrå kalkarenit med
marmorerad textur och vita ådror av kalksten.
50,16-50,28 m: Mellan- till mörkgrå wackestone; hög
vittringsgrad.

Fig. 10 Jämförelse av borrningar genom Ordovicium i
Skåne och Bornholm. Korrelationen med utgångspunkt
från Komstadkalkstenens topp visar att Fågelsång var
placerat offshore i det skånska confaciesbältet under Ordovicium. Det framgår också hur Komstadkalkstenen tunnas
ut mot nordväst. I Krapperup är inte Komstadkalkstenen
representerad. Modifierad efter Nielsen (1995, fig. 41).

Nõlvak 2007; Kiipli et al 2010; Dronov et al. 2011;
Maletz & Ahlberg 2011a, 2011b; Bergström et al.
2013; Calner et al. 2013).
Finkornig och mörk skiffer stärker bilden av djupa,
marina och syrefattiga sedimentationsförhållanden i
det skånska confaciesbältet under Dapingian S a n d b i a n . K o m s t a d k a l k s t e n e n s fö r e k o m s t i
Fågelsångskärnan-2 vittnar också om en tillfällig
förändring i sedimentationsmaterial påverkat av
relativt regressiva förhållanden i enlighet med
litteraturen (Fig. 10; t.ex. Hede 1951; Nilsson 1977,
1979; Dronov & Homer 1999; Tinn & Meidla 1999;
Schovsbo 2003; Nielsen 2004; Stouge 2005; Grahn &
Nõlvak 2007; Kiipli et al 2010; Dronov et al. 2011;
Maletz & Ahlberg 2011a, 2011b; Bergström et al.
2013; Calner et al. 2013). Mörkare partier av
Komstadkalkstenen har sin förklaring i dysoxiska och
stagnanta bottenförhållanden under deposition jämfört
med övriga delar i det epikontinentala havet
(Häggström & Schmitz 2007).
Fågelsångskärnan-2 motsvarar ett geologiskt
tidsspann från övre Dapingian till understa Sandbian
(Fig. 11).
De faktorer som kontrollerar faciesbildningen vid
platsen för Fågelsångsområdet under ordovicium är
relativt stagnanta syrefattiga bottenförhållanden i ca
200 meter djup marin miljö. Det epikontinentala hav
som fyllde det skånska confaciesbältet stod i ingen
eller liten kontakt med omgivande hav. Förändringar i
sedimentation som gav upphov till litologiska
förändringar kontrollerades av havsnivåförändringar
initierade av plattektoniska landhöjningar och –

Töyenskiffer (56,20–64,87 m)
Mörk skiffer. Mörkgrå till gråsvart, finkornig skiffer
med b äd d ar, la mi na o c h li ns er a v k al k st e n.
Lerstensbäddar förekommer i intervallet vid till
exempel 59,28 -59,30 m. Genom intervallet
förekommer fragment, band och noduler av pyrit
frekvent, främst under 60,60 m djup (Appendix A).

4 Kärnförluster
Intervallet mellan 13,98–17,37 är begränsat av en
kärnförlust. Mäktigheten på kärnförlusten är okänd
men antas vara liten och relativt obetydlig. Mellan
31,82–34,92 meter kan borrkärnan vara störd på grund
av att den vid upptagning trillade ut ur borrsträngen.
Detta beräknas dock inte kunna ha medfört någon
omfattande omlagring (Rosberg 2013).

5 Diskussion
Fågelsångskärnan-2 bidrar med information om
ordovicium i Fågelsångsdalen. Lagerföljden går att
jämföra med, och korreleras mot, tidigare
forskningsresultat (t.ex. Hede 1951; Nilsson 1977,
1979; Dronov & Homer 1999; Tinn & Meidla 1999;
Schovsbo 2003; Nielsen 2004; Stouge 2005; Grahn &
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sänkningar (t.ex. Häggström & Schmitz 2007; Calner
et al. 2013).
För att ytterligare få en klar bild över lagerföljden
och stratigrafin i borrkärnan föreslås en rad åtgärder.
Det förmodade rika fossilinnehåll som kärnan rymmer
bör med täta intervall studeras genom att sönderdela
skiffrar och kalksten för att studera makrofossil. Med
provtagning, kan bitar för upplösning i syra och studie
av mikrofossil inom en rad phyla och grupper utföras
och jämföras med tidigare forskning (t.ex. Hede 1951;
Nilsson 1977, 1979; Dronov & Homer 1999; Tinn &
Meidla 1999; Schovsbo 2003; Nielsen 2004; Stouge
2005; Grahn & Nõlvak 2007; Kiipli et al 2010;
Dronov et al. 2011; Maletz & Ahlberg 2011a, 2011b;
Bergström et al. 2013; Calner et al. 2013). Detta kan
medföra att borrkärnan delas in biostratigrafiskt och
tydligare gränser för tidsåldrar kan kartläggas. För

innefattar Töyenskiffern överlagrad av
Komstadkalkstenen, Almelundskiffern och
Sularpformationen.
- Skiffrarna i borrkärnan är marina, grå till svarta med
innehåll av lera, kalksten, bentonit och pyrit.
- Komstadkalkstenen är grå till mörkgrå finkornig med
inslag av skiffer, lera och pyrit.
- Borrkärnan innehåller rikligt med graptoliter och
brachiopoder.
- Avsättningsmiljön avspeglar djup marin miljö på den
yttre delen av shelfen i ett epikontinentalt hav på den
B alto s ka nd i s ka kra to ne n und er Ord o vic iu m.
Variationerna i litologi avspeglar fluktuerande
havsnivåer. Resultaten är jämförbara med tidigare
forskning om Ordovicium.
- För att komma vidare i studiet av borrkärnan
rekommenderas mer noggrann fossilidentifikation för
biostratigrafiska syften samt en ingående kemisk och
fysisk analys av bergarterna för att om möjligt bringa
ännu mer klarhet i avsättningsmiljön

7 Tack
Professor Per Ahlberg har bistått mig med värdefull
handledning samt en rad vetenskapliga artiklar, texter
och böcker vilka hjälpt mig i arbetet med denna
rapport. Professor Mikael Calner har gett mig tips om
hur jag bäst fotodokumenterar borrkärnor där resultatet
går att se i Appendix A.
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Appendix - Fotodokumentation över Fågelsångskärnan-2

Fågelsångskärnan-2. A: Låda 1 (6,17–10,37 m) innehållande Sularpsskiffer, bentonit,
Fågelsångsfosforit och Almelundsskiffer. B: Låda 2 (10,37–13,98 m) med Almelundsskiffer (Foto: Johan Kristensson).
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Fågelsångskärnan-2. A: Låda 3 (13,98-17,37 m) med Almelundsskiffer. B: Låda 4 (17,37
–22,27 m) med Almelundsskiffer. (Foto: Johan Kristensson).
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Fågelsångskärnan-2. A: Låda 5 (22,27-26,01 m) med Almelundsskiffer. B: Låda 6 (26,01–
29,57 m) med Almelundsskiffer (Foto: Johan Kristensson).
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Fågelsångskärnan-2. A: Låda 7 (29,57-33,32 m) med Almelundsskiffer. B: Låda 8 (33,32
-37,43 m) med Almelundsskiffer (Foto: Johan Kristensson).
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Fågelsångskärnan-2. A: Låda 9 (27,43–41,16 m) med Almelundsskiffer. B: Låda 10 (41,16
–44,80 m) med Almelundsskiffer (Foto: Johan Kristensson).
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Fågelsångskärnan-2. A. Låda 11 (44,80–48,76 m) med Almelundsskiffer. B: Låda 12
(48,76–52,40 m) med Komstadkalksten (Foto: Johan Kristensson).

23

Fågelsångskärnan-2. A: Låda 13 (52,40–56,20 m) innehållande undre delen av Komstadkalkstenen med gränsen till Töyenskiffern i botten. B: Låda 14 (56,20–59,83 m) med
Töyenskiffer. Det ljusgrå partiet är kalksten (Foto: Johan Kristensson).
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Fågelsångskärnan-2. A: Låda 15 (59,83–63,72 m) med Töyenskiffer. B:
Låda 16 (63,72–64,87 m) med undre delen av borrkärnan (Foto: Johan
Kristensson).
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