
Lunds universitet borrar vid Lummelunda

Vi som borrar här är geologer och kommer från Lunds universitet. Projektet u�örs med hjälp av borrmaskinen ’Riksriggen’ 
som är en na�onell infrastruktur finansierad av Vetenskapsrådet och som förvaltas och administreras genom Lunds tekni-
ska högskola. Borrningen planeras pågå från den 10 oktober och under ca 5 dagar, huvudsakligen mellan 07:30-19:30. 
Borrningen är �llståndsgiven av Fas�ghetsägare, av Region Gotland och av Länsstyrelsen Gotland, det senare med 
avseende på fornminneslagen.

Slutligt borrdjup är maximalt 60 meter och resultatet blir en kon�nuerlig borrkärna �ll de�a djup med en diameter av ca 
63 mm. E�er avslutad borrning kommer borrhålet förseglas för a� kunna studeras vidare framöver om så behövs, t.ex. 
med avseende på va�enkvalitet.

Borrningen är e� led i grundforskningen vid Geologiska ins�tu�onen, Lunds universitet, i samarbete med Iowa State Uni-
versity, och projektet finansieras av Crafoords��elsen i Lund. Mikael Calner som är uppdragsgivare och vetenskapligt ans-
varig för borrningen, bedriver forskning kring förändringar i klimat, havsnivå och havens biodiversitet under den siluriska 
�dsperioden, dvs. för 444-416 miljoner år sedan. Under denna �d låg vår kon�nent på södra halvklotet nära Ekvatorn och 
dagens Gotland var e� vidsträckt havsområde där kalkrika sediment långsamt ackumulerades. Dessa sediment har under 
årmiljoner ombildats �ll lagrade bergarter vars fossilinnehåll avspeglar ekologin i de ur�da haven. Genom a� i stor detalj 
och med avancerad teknik studera bergarternas uppbyggnad, mikrostruktur, fossil och geokemiska sammansä�ning kan 
man studera orsak och verkan-samband för den �dens förändringar i klimat, havsnivå och marin mångfald.

Vi undersöker förändringar i klimat, havsnivå och havens mångfald i Jordens historia.
De lagrade bergarterna på Gotland och dess fossil är vårt naturliga arkiv.

Fotografiet ovan visar det fossila revet Lusklint ca en kilometer väster om borrplatsen. Denna del av Gotlands kustklint 
kallas av geologer Lusklintsek�onen eller Lusklint 1 och är referenssek�on för e� udöende som ägde rum under silurperi-
oden. Utdöendet, som hade stor påverkan på livet i haven, kallas Ireviken Event och är känt från flera världsdelar. Det är 
inte helt klarlagt vad som orsakade denna ekologiska kris, men mycket tyder på a� klima�örändringar som kan kopplas 
�ll en is�d var bidragande. Ireviken Event är orsaken �ll a� vi borrar här! Vi får på så sä� med oss Lusklintsek�onen hem 
�ll laboratoriet i sin helhet! Kunskap från borrkärnan kommer a� förbä�ra kunskapen kring Ireviken Event i synnerhet 
och mer generellt hur klimatvaria�oner kan påverka livet i haven. 

Har du frågor? Uppdragsgivare och vetenskapligt ansvarig Prof. Mikael Calner, Lunds universitet, tel. 072-964 33 62
Ansvarig för borrning och Riksriggen: Jan-Erik Rosberg, Lunds tekniska högskola, tel. 0706-40 57 84
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