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GrönyxneFältgentiania

Urna i Blybergsporfyr

Blyberg
The bed-rock at Blyberg is varying and interesting. In the village you can see slabs 
of grey, tuffy porphyrite and tuffbreccia. To the north of the village there are several 
quarries where the brown violet porphyry from Blyberg has been broken. The dif-
ferent quarries can easily be visited if you use the marked paths in the area. 
The oldest quarries are protected according to law and the collection of stones 
is prohibited!
Please take care of nature and don´t leave litter!

This is one of about 80 geologically interesting excursion destinations in STENENS RIKE. If you 
want to know more get into contact with the tourist information centre.

Blyberg
Der Felsboden in Blyberg ist wechselnd und interessant. Im Dorfe kann man Stein-
platten aus tuffartigem Porphyrit und Tuffbreccie sehen. Nördlich von dem Dorfe 
gibt es mehrere Steinbrüche wo man den braunvioletten Porphyr abgebaut hat. Die 
verschiedenen Steinbrüche können Sie leicht besuchen wenn Sie die markierten 
Fusspfade im Gebiete benutzen. 
Die ältesten Steinbrüche sind gemäss dem Denkmalpflegegesetz geschützt und 
das Sammeln von Steinen darf deshalb nicht vorkommen. 
Gehen Sie bitte mit der Natur vorsichtig um und lassen Sie bitte kein Gerümpel!

Dieshier ist eines von etwa 80 geologisch interessanten Ausflugszielen im STENENS RIKE.
Möchten Sie mehr Information haben nehmen Sie bitte mit dem Verkehrsamt Kontakt. 

Allemansrätt - naturvett
Allemansrätten innebär att vi får ströva fritt omkring i skog och mark och att vi får 
plocka bär och svamp utan att fråga någon om lov. Den innebär inte att vi får plocka 
sten och knacka loss sten ur berggrunden hur som helst, utan här krävs markägarens 
tillstånd!
Om vi skall kunna bevara den frihet allemansrätten innebär måste vi värna om och 
ta hänsyn till den natur vi vistas i. Gör vi det, ger naturen tusenfalt åter!  

Detta är ett av ca 80 geologiskt intressanta utflyktsmål i STENENS RIKE. Vill Du veta mer, kontakta 
turistbyrån.

Blyberget
På sydsluttningen av det 525 meter höga Blyberget ligger Blybergs 
by med anor från 1600-talet. Prägeln av ett småskaligt odlings-
landskap lever fortfarande kvar och stora insatser görs från byborna 
för att bevara den miljö för framtiden.

Geologi
Blyberg är känt som en av de klassiska porfyrlokalerna i Sverige. 
Här bröts den brunvioletta Blybergsporfyren redan på 1700-talet 
och transporterades till porfyrverket i Älvdalen för vidare bear-
betning till praktfulla prydnadsföremål. Brytningen på 1700-talet 
ägde rum i det östra brottet. Detta område är idag skyddat som 
fornminne.
Ett nytt dagbrott har tagits upp under 1800-talet på den sydvästra 
sidan av berget. Den porfyr som bröts här användes dels som råma-
terial till prydnadsföremål, dels som inklädnad i malmkvarnar.
Båda brotten kan lätt besökas om Du använder de markerade sti-
garna.
Berggrunden i Blyberget består av brunviolett, strökornsrik porfyr 
med 1-4 mm stora, ljust grågröna och blekröda fältspater. Bly-
bergsporfyren har ett karaktäristiskt utseende, lätt att skilja från 
andra porfyrer.
Även de odlade och bebyggda delarna av byn har en intressant 
och varierande berggrund. Här kan man se stora hällar av mörkt 
brungrå, finkornig, tuffartad porfyrit, med 1-3 mm stora, ljust grå-
gröna fältspatströkorn. Under porfyriten ligger en rödbrun och grå 
tuffartad breccia.

Växter och djur
Floran i Blyberg är mycket intressant och många sällsyntheter 
finns  i de hagmarker och längs de vägkanter som årligen hack-
slås. Här finns orkideerna brudsporre, grönyxne, jungfru Marie 
nycklar och nattviol i stora mängder. Andra ovanliga arter är 
fältgentiana och sötvedel.
Slåttermarkerna och det öppna odlingslandskapet skapar också 
mycket goda förutsättningar för ett rikt djurliv. Häckfåglar som 
stare och göktyta trivs här liksom en del ovanliga pärlemor- och 
gräsfjärilar.
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Porfyrbrotten i Blyberg

Visa stor hänsyn och iaktta försiktighet! 
Hällar och lösa stenblock kan vara 
mycket hala, framförallt när de är fuktiga.
Använd de markerade stigarna!
Plocka inte sten i de gamla stenbrotten! 
Det östra brottet är lagskyddat 
fornminnesområde 
och ingenting får därför röras 
eller bortföras.


