
Ett tre hektar stort område på nordost-sluttningen av Idbäcksklitten 
har klassats som riksintressant ur geologisk synvinkel. Området 
är skyddat som naturreservat och föreskrifter för reservatet finns 
anslagna vid reservatsgränsen. Det som ligger till grund för skyd-
det, är förekomsten av agatkonglomerat i fast berg.

Geologi
I dalasandstenen förekommer inlagrade skikt av Öjediabas. Här 
vid Idbäcksklitten ligger en horisont med agatkonglomerat under 
täcket av Öjediabas. Agatkonglomerat i fast berg påträffades först 
i samband med kraftverksbygget vid Horrmundsjön, tidigare har 
dock lösa block hittats här i trakten.
På en sträcka av 200 meter i kraftverkstunneln löper agatkonglo-
meratet som ett decimetertjockt, nära nog horisontellt lager i da-
lasandstenen. Konglomeratet underlagras av grå kvartsitsandsten. 
Över konglomeratet ligger först lös sandsten, delvis grönaktig och 
gråvackeartad, med mycket små agater. Däröver kommer röd grå-
vacka med tuff- och lerskifferartade lager och högst upp Öjediabas 
med mandlar av kvarts eller agat. Agaterna kan ha en storlek på 
0,5-3 cm. De är linsformigt rundade och ligger ofta tätt. Mellan-
massan är grå eller gråröd, ibland mörkfärgad och tämligen grovt 
ojämnkornig kvartsitsandsten.

Agat
Agat, som här har bildats i gasblåsor i gammal lava, är ofta ihålig 
och betydligt lättare än vad man väntar sig av dess storlek. De ser 
ofta oansenliga ut, men slipade och polerade blir de fantastiskt 
vackra och är sedan länge eftertraktade i olika smycken. 
Block av agatkonglomerat har sågats, slipats och polerats till 
bordsskivor och olika prydnadsföremål i Älvdalens Porfyrverk 
på 1800-talet.
Många olika typer av agater finns runt om i världen och dessa 
halvädelstenar är eftertraktade av samlare.  Så är det tyvärr även 
här och märken av slägga och huggmejsel finns på många ställen. 
Till och med har någon sprängt sönder en del block i sin iver att 
plocka med sig agater.
Det är förbjudet att göra åverkan eller ta med föremål från 
natureservatet!
Iaktta reservatsföreskrifterna när du besöker området!

Idbäcksklitten
The agate conglomerate at Idbäcksklitten is in compact rock. The agates are derived 
from amygdaloids of basalt carrying agate. The area is protected as a natural mo-
nument. 
Collection of stone is conscquently forbidden in the area.
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.

Idbäcksklitten
Das Achatkonglomerat bei Idbäcksklitten ist im festen Berg. Die Achate stammen 
von achatführenden Mandelsteinen aus Öjebasalt her. Das Gebiet ist als Naturdenk-
mal geschützt. 
Das Sammeln von Steinen ist deshalb im Gebiet verboten.
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.
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