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Detaljavgränsning av fyndigheten Brunflo som riksintresse 
enligt 3 kap. 7 § miljöbalken 

Beslut 
Sveriges geologiska undersökning (SGU) bedömer att området med kalkstensfyndigheten Brunflo utgör 
ett sådant mark- och vattenområde som är av riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken.  

Till beslutet hör bilaga 1 med bedömningsunderlag och beskrivning av fyndigheten samt bilaga 2 med 
karta och koordinater för detaljavgränsningen. 

Bakgrund 
SGU har i beslut den 4 november 1997 (dnr 41-58/93) förklarat bland annat fyndigheten Brunflo i 
Östersunds kommun som riksintresse enligt 2 kap. 7 § andra stycket lagen (1987:12) om hushållning 
med naturresurser m.m. (naturresurslagen). Naturresurslagen upphävdes år 1999 och motsvarande 
bestämmelse finns numera i 3 kap. 7 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län har i skrivelse till SGU den 25 september 2015 påpekat behovet av en 
detaljavgränsning av fyndigheten. Företrädare för SGU har gjort platsbesök i området under år 2016.  

Ärendets beredning 
Vid utpekande och detaljavgränsning av en fyndighet som riksintresse för värdefulla ämnen eller 
material krävs omfattande undersökningar och dokumentation av fyndigheten för att SGU ska kunna 
göra bedömningen om fyndigheten är av riksintresse. Information om geologi, produktion och 
materialegenskaper m.m. har därför inhämtats från SGU:s publikationer och databaser samt från andra 
aktörer. Fyndigheten med sin omgivning är beskriven i bilaga 1 och förslag på detaljavgränsning finns i 
bilaga 2. Förslaget på detaljavgränsning av fyndigheten Brunflo har remitterats till Boverket, 
Länsstyrelsen i Jämtlands län, Östersunds kommun, Fortifikationsverket, Försvarsmakten, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet och Trafikverket samt med kopia till nuvarande 
verksamhetsutövare i området. 

Boverket har inga synpunkter i ärendet. 

Länsstyrelsen i Jämtlands län: Enligt Länsstyrelsen är det positivt att geografiskt definiera riksintresset i och 
med flera andra statliga och allmänna intressen finns i området. Kalkstensfyndigheten i Brunflo har 
varit förklarad som riksintresse länge men bara som en punkt på kartan då den fulla utbredningen av 
brytbar byggnadssten inte har varit känd. Detta har gjort att det har varit svårt att förhålla sig till 
riksintresset vid till exempel samhälls- och infrastrukturplanering. I och med att området definieras blir 
det lättare och mer pedagogiskt att förhålla sig till riksintresset och kalkstensbrytningen får därmed ett 
tydligare skydd i praktiken.  
Länsstyrelsen instämmer med SGU:s bedömning om riksintresset och har inga särskilda synpunkter 
angående hur avgränsningen är utförd. I samband med antagande av den kommuntäckande 
översiktsplanen för Östersunds kommun år 2014 hade kommunen visat sin egen tolkning av 
riksintresset för fyndigheten i Brunflo med ett förslag till avgränsning. Länsstyrelsen konstaterar att 
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SGU:s avgränsning skiljer sig från kommunens ovannämnda tolkning och täcker ett något större 
område, framför allt mot sydväst. Ett utpekat riksintresseanspråk enligt 3 kap. miljöbalken har inte 
rättsverkan förrän ett beslut fattas av domstol, statlig myndighet, regeringen eller en kommun enligt 
någon av de olika lagar som ska tillämpa hushållningsbestämmelserna (bland annat plan- och bygglagen 
och miljöbalken). Det är följaktligen bara vid ny eller ändrad markanvändning som anspråket fastställs 
som riksintresse och får praktisk betydelse.  

Länsstyrelsen i Jämtlands län är medveten att en avvägning av det avgränsade riksintresset mot 
eventuella andra konkurrerande riksintressen och allmänna intressen kommer att göras i framtida 
prövningar/processer. Länsstyrelsen vill dock ändå upplysa SGU om att det finns flera andra 
riksintressen och viktiga allmänna intressen inom det utpekade området. Det handlar om områden av 
riksintresse för naturvård, riksintresse för friluftsliv, Natura 2000-områden, riksintresset för 
kommunikation (s.k. förbifart Brunflo) samt riksintresset för kulturmiljövård Z25 Storsjöbygden. 
Vidare berör avgränsningen även jordbruksmark, fornlämningar samt ett område som kan bli av 
betydelse för Försvarets intresse.  

Utifrån möjliga konflikter med andra oförenliga riksintressen föreslår Länsstyrelsen att SGU anpassar 
sin avgränsning till den som angavs i kommunens tolkning för sin översiktsplan. Den avgränsningen av 
riksintresset skulle innebära en betydligt mindre risk att kollidera med naturvärden av riksintresse, 
riksintresse för kulturmiljövård, jordbruksmark samt fornlämningar. 

Fortifikationsverket: De av detaljavgränsningen angivna koordinatpunkterna 1-3 och 13 i förteckningen 
ligger inom det tidigare riskområdet för skjutfältet Grytan. Punkten 1 ligger i nära anslutning till det 
skyddsobjekt som Grytans skjutfält är föremål för. Utifrån det förändrade försvarsläget och de 
utpekade områdena i Försvarsberedningens rapport, där Östersund var en, finns planer på att eventuellt 
åter aktivera artilleriskjutfältet Grytan. Då marken inom skjutfältet som grundades 1893 och därefter 
utökats succesivt med markinköp och arrende av riskområden fram till dess avvecklingen genomfördes.  

Den långa tiden som fältet varit aktivt med artilleri- och infanteribeskjutningar har inneburit att det är 
väldigt kontaminerat av oexploderad ammunition (OXA). OXA kan även finnas i det som tidigare var 
riskområden. 

Ett framtida återtag av Grytans skjutfält från Försvarsmakten kommer förutom nyttjandet av 
skyddsområdet även att innebära att mark runt omkring behöver arrenderas in för riskområden runt 
skjutfältet. En begränsning av framtida nyttjande av skjutfältet vore olyckligt, då det är få platser som 
har förutsättningar att nyttjas för artilleri och infanteriändamål i regionen. 

Försvarsmakten: Förslaget område för detaljavgränsningen av kalkstensfyndigheten i Brunflo och tillika 
riksintresse enligt 3 kap. 7 § miljöbalken, är delvis belägen inom Grytans skjutfält. Vid en eventuell 
återetablering av Försvarsmaktens verksamhet i Jämtland och Östersund skulle Grytans skjutfält vara 
av stor vikt. Skjutfältet, som ligger i direkt anslutning till Grytans lager och endast 13 km från 
Östersund, är ett av de större skjutfälten i Sverige med en yta om 8913 hektar. Fältet är väl lämpat att 
genomföra skjutning med upp till en halv mekaniserad bataljon understött av indirekt eld.  
En utvinning av kalksten inom Grytans skjutfält skulle medföra begränsningar på Försvarsmaktens 
eventuella behov av skjutfältet och förslaget till detaljavgränsning kan därför inte accepteras av 
myndigheten. Försvarsmakten motsätter sig således en detaljavgränsning som inkräktar på Grytans 
skjutfält och förordar en avgränsning som går utanför skjutfältsområdet. 

Naturvårdsverket avstår från att lämna synpunkter i ärendet. 
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Riksantikvarieämbetet har inte kommit in med något yttrande. 

Trafikverket: Trafikverket informerar att denna detaljavgränsning kan komma att påverka den eventuellt 
framtida dragningen av E14/E45, öster om Brunflo (Lockne–Optand). Större delen av den planerade 
vägkorridoren ligger inom den föreslagna detaljavgränsningen av riksintresset Brunflo. 

Östersunds kommun: Miljö- och samhällsnämnden anser att SGUs förslag till detaljavgränsning bör ses 
över och ta i beaktande befintlig markanvändning, samt en avvägning mot andra riksintresseområden. 
Av underlaget framgår att preciseringen har utgått från den förekomsten av kalksten som är mest 
intressant för naturstensbrytning och omfattar det område där det finns tydliga ryggar i berggrundens 
topografi. Ändå är det i remissunderlaget otydligt hur detaljavgränsningen geografiskt är gjord.  

Området för riksintresseanspråket omfattas också av flera andra riksintressen som i del kan vara 
motstridiga med förslaget. Kommunen har i översiktsplan Östersund 2040, antagen den 20 mars 2014, 
gjort en tolkning av riksintressets omfattning. Avvägning mot andra intressen inom området får enligt 
översiktsplanen göras från fall till fall. Kommunen har föreslagit en mindre geografisk utbredning än 
det riksintresseanspråk som SGU nu har skickat ut på remiss. Bland annat har gränsen dragits på sådant 
vis att befintlig bebyggelse inte i lika stor omfattning ingår i området. För att underlätta framtida 
avvägningar inom området anser kommunen att SGU i sitt utpekande även bör beakta befintlig 
markanvändning och att förslaget bör kompletteras med ett resonemang om hur riksintresseanspråket 
kan vägas mot andra intressen som befintlig bebyggelse och andra riksintressen. 

Skäl för beslutet 
SGU är enligt 2 § andra stycket p. 5 förordning (1998:896) om hushållning med mark- och 
vattenområden (hushållningsförordningen) ansvarig myndighet för att peka ut områden som avses i 
3 kap. 7 § miljöbalken, dvs. områden som innehåller fyndigheter av värdefulla ämnen eller material som 
är av riksintresse och därför ska skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra utvinningen av dessa. 

SGU:s ställningstagande enligt 2 § hushållningsförordningen är endast att betrakta som ett anspråk på 
riksintresse och innebär inte att SGU med rättsligt bindande verkan har förklarat att området är av 
riksintresse. Den frågan prövas i ett senare skede i ett enskilt ärende, t.ex. vid en tillståndsprövning.  

Vid SGU:s bedömning görs inte heller någon prövning mot andra intressen såsom andra riksintressen 
eller Natura 2000-områden. Det är endast fyndigheten och dess geologiska beskaffenhet som beaktas. 
SGU:s bedömning av utbredningen av fyndigheten Brunflo som riksintresse görs alltså utifrån de 
geologiska förutsättningarna i området och vilka underlag som finns att tillgå. I detta område finns 
omfattande, och detaljerade geologiska undersökningar tillgängliga och SGU gör bedömningen att 
avgränsningen av riksintresseområdet för fyndigheten Brunflo är rimlig (se även i bilaga 1). Det är inte 
heller ovanligt att olika riksintresseanspråk överlappar varandra inom samma område. Det är först vid 
förändrad markanvändning och om de olika riksintresseanspråken inte kan samexistera som en 
avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken behöver göras av tillståndsprövande myndigheter (t.ex. mark- 
och miljödomstol) enligt de lagar som hushållningsförordningen är kopplade till.  

De kriterier, på vilka SGU grundar sin bedömning är: 

1. Ämnet eller materialet har stor betydelse för samhällets behov, 

2. Ämnet eller materialet har särskilt värdefulla egenskaper och 

3. Området innehållande fyndigheten av ämnet eller materialet är väl avgränsat, undersökt och 
dokumenterat.  
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Alla tre kriterier ska vara uppfyllda för att peka ut och detaljavgränsa en fyndighet som riksintresse 
enligt 3 kap. 7 § miljöbalken. 

Brytning av kalksten i Brunfloområdet har skett under en mycket lång tid och använts som 
byggnadssten i ca 1 000 år. Den äldsta kända byggnaden med kalksten från Brunflo är Brunflo kastal 
som byggdes på 1100-talet. I samband med den kaledoniska bergskedjebildningen har kalkstenen vid 
Brunflo blivit utsatt för högre tryck och temperaturer vilket har förändrat dess egenskaper och bildat en 
hård samt tät kalksten. SGU:s geofysiska information visar även på låg grad av joniserande strålning i 
området, vilket är gynnsamt för kalkstenens användning som natursten. Den jämtländska kalkstenen är 
jämn i färgen, är hårdare och tätare än dess motsvarigheter i södra Sverige. Betydande geologiska 
undersökningar har gjorts i området av både SGU och andra aktörer. För en mer omfattande 
beskrivning och bedömning av fyndigheten hänvisas till bilaga 1. 

Utifrån detta gör SGU följande bedömning av kriterierna: 

1. Den mäktiga utbredningen av kalksten omkring Brunflo har stor betydelse för samhället som 
byggnadssten och bergmaterial. Användningsområden är främst till golv, fasadbeklädnad, 
trappor och fönsterbänkar. 

2. Den jämtländska kalkstenen har unika egenskaper (hård, tät, jämn färg m.m.) vid framställning 
av de produkter som efterfrågas. Den jämtländska kalksten uppvisar också bättre tekniska 
egenskaper än övriga kalkstenar i Sverige.  

3. Kalkstensfyndigheten har undersökts ett flertal gånger, främst genom omfattande geologiska 
undersökningar av SGU, men även av andra aktörer. Brytning av kalksten har också pågått i 
området under en mycket lång tid. Genom dessa undersökningar och att brytning har bedrivits i 
området under en lång tid kan fyndigheten anses vara väl avgränsad och väl undersökt samt att 
dess egenskaper är väl dokumenterade. 

Således anser SGU att kalkstensfyndigheten Brunflo väl uppfyller samtliga kriterier och bör därmed 
pekas ut och detaljavgränsas som riksintresse. 

SGU upplyser Länsstyrelsen i Jämtlands län och Östersunds kommun om att, tillsammans med andra 
intressen, bevaka ovanstående område i den kommunala planeringen. 

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektören Anneli Wirtén. 

I den slutliga handläggningen av ärendet har även avdelningschefen Kaj Lax, juristen Fredrik 
Gustafsson samt statsgeologerna Lena Lundqvist och Linda Wickström deltagit. Utredaren Peter 
Åkerhammar har varit föredragande i ärendet. 

 
 
 
Anneli Wirtén   
 
 

Peter Åkerhammar 
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Bilagor 
Bilaga 1 – Beslutsunderlag för bedömning av fyndigheten Brunflo som riksintresse. 
Bilaga 2 – Karta och koordinatförteckning för fyndigheten Brunflo. 

 

Kopia till: 
Näringsdepartementet 
Boverket 
Fortifikationsverket 
Försvarsmakten 
Naturvårdsverket 
Riksantikvarieämbetet 
Trafikverket 
Östersunds kommun 
Dalasten AB 
Jämtkross AB 
Ölands Stenförädling AB 
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Beslutsunderlag för bedömning av fyndigheten Brunflo som 

riksintresse 

Geologin i området 
Berggrunden i Brunflo består av kalksten som tillhör den undre skollberggrunden inom den svenska 
fjällberggrunden. Fjällkedjan är uppbyggd av ett flertal s.k. skollor eller stora bergartsskivor som staplats 
ovanpå varandra. De har ofta transporterats mycket långa sträckor innan de ”fastnat”. Allra underst 
finns ett lager medalunskiffer som har fungerat som ett glidlager för de andra ovanliggande bergarterna. 

Fjällberggrunden består av bergarter som påverkades av den kaledoniska bergskedjebildningen för ca 
420 miljoner år sedan då vår egen gamla kontinent Baltika kolliderade med Laurentia (nuvarande 
Nordamerika). Enorma skollor förflyttades hundratals kilometer från väster mot öster, så att de kom att 
bilda en enorm bergskedja som brukar jämföras med Himalaya. För en generell beskrivning av hur 
denna bergskedja bildades läs mer i Roberts (2003).  

Erosion och vittring under de följande årmiljonerna nötte ned bergkedjans topografi. För cirka 90 
miljoner år sedan, till följd av att Atlanten öppnades upp, skedde en landhöjning av den svenska 
berggrunden. Under paleogen (66–23 miljoner år sedan) började den eroderas ned och dagens utseende 
av de svenska fjällen skapades (Lidmar-Bergström 1996). 

Kalkstenen i Brunflo avsattes ursprungligen som kalkslam i ett grundhav under en period av 15 
miljoner år från mellersta ordovicium till den äldre delen av yngre ordovicium. Formellt är den indelad i 
flera olika s.k. litostratigrafiska formationer som skiljs åt främst genom ålder, men även till 
sammansättning och färg. 

Kalkstenen växlar i färg, från grå till röd och rödbrun till nästan svart (se även i figur 2). 
Färgväxlingarna är inte enbart kopplade till enskilda stratigrafiska enheter, utan förekommer både 
vertikalt (stratigrafiskt) och geografiskt i området (Karis 1991). Det innebär att det kan vara svårt att 
förutsäga var de olika färgade kalkstenarna förekommer utan detaljerade geologiska undersökningar. 
Lannakalkstenen är grå, medan det sker en övergång mot röd i Holenkalkstenen som fortsätter till 
Sebykalkstenen. Sedan följer en grå och svart kalksten. Men även kalksten av samma ålder kan ha olika 
färg, vilket har observerats i Gråberget (nuvarande täkten Vamsta) och Rödberget (nuvarande Gärde).  

Kalkstenens olika färger beror på dess kemiska innehåll, där den grå och röda färgen beror på oxidation 
av järn (Fe2+ och Fe3+) under processen då kalkslammet omvandlades till sten (s.k. diagenes). Om 
kalksten är mörkgrå eller svart kalksten har den en högre halt av organiskt innehåll (kol). 

Ursprungligen låg kalkstenen som horisontella lager, men den tektoniska påverkan som skedde i 
samband med den stora kontinentkollisionen som skapade den kaledoniska bergskedjan, har skapat 
glidplan inne i kalkstenen utmed vilka kalkstenen har rört sig och skapat överskjutningar. Karis (1991) 
rapporterar som mest om förflyttningar med så mycket som 10 meter i horisontalled och 2 meter i 
vertikalled, men det vanligaste är mindre rörelser. Storleksordningen av den tektoniska påverkan kan 
variera kraftigt inom förhållandevis korta avstånd. De bergryggar som skapas av överskjutningarna syns 
även väl i LIDAR data (se figur 1 på nästa sida), och har stor påverkan på var i området det är möjligt 
att bryta natursten.  
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Figur 1. De ryggar i nordnordostlig riktning som ses i bilden visar berggrundens topografi i området omkring Brunflo. (Från den 

nationella höjddatabasen). 

Lämplighet som natursten 
I samband med den kaledoniska bergskedjebildningen har kalkstenen vid Brunflo blivit utsatt för högre 
tryck och temperaturer vilket har förändrat dess egenskaper och bildat en hård samt tät kalksten. SGU:s 
geofysiska information visar även på låg grad av joniserande strålning i området, vilket är gynnsamt för 
kalkstenens användning som natursten. Den jämtländska kalkstenen är jämn i färgen, är hårdare och 
tätare än dess motsvarigheter i södra Sverige (Stenkartoteket). Det finns delar av kalkstenen som 
innehåller ganska mycket lera, vilket gör den mindre lämplig att sågas.  

De interna överskjutningsytorna bildar det som stenarbetarna kallar för näsor och innebär att all sten 
inte går att utnyttja effektivt överallt och detta påverkar stenbrytningen. Det finns ordovicisk kalksten 
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även i andra delar av Jämtland, men dessa ligger inte flackt som den i Brunfloområdet utan är betydligt 
mer tektoniskt påverkade vilket innebär att det är svårt att bryta kalkstenen blockvis.  

I Sverige bryts kalksten som natursten även på Öland, Gotland, i Västergötland och i Östergötland. 
Kalkstenen på Öland, i Västergötland och i Östergötland motsvarar delvis den som finns i Jämtland till 
utseende. I dessa områden finns det både röd och grå kalksten, men inte den mörkt grå till svarta 
kalkstenen. Kalkstenen från dessa områden är inte heller lika hård som den jämtländska och uppvisar 
inte heller lika bra tekniska egenskaper. 

Användning  
Kalkstenen i Brunfloområdet har använts som byggnadssten i ca 1 000 år, och den äldsta kända 
byggnaden med kalksten från Brunflo är Brunflo kastal som byggdes på 1100-talet. Det stora 
uppsvinget för den jämtländska kalkstenen kom i samband med att man byggde ut järnvägen mellan 
Sundsvall och Trondheim i slutet av 1870-talet och senare även Inlandsbanan. 1903 bildades Gusta 
stenhuggeri, som mellan åren 1915–1978 fortsatte sin verksamhet under AB Gusta stenförädlingsverk. 
Idag (2021) bryts kalksten vid sju täkter i Brunfloområdet. Användningsområden är främst till golv, 
fasadbeklädnad, trappor och fönsterbänkar men även till ballast. Kalkstenen säljs under varumärken 
som Svart Jämtland, Röd Jämtland, Grå Jämtland och Exklusiv Jämtland. 

Avgränsning av riksintresseområdet 
Inom den detaljavgränsade området av fyndigheten förekommer den kalksten som är mest intressant 
för naturstensbrytning (se figur 2 på nästa sida). Detaljavgränsningen av riksintresset är gjord utifrån 
information från den detaljerade berggrundsgeologiska kartan från Karis 1991, den nationella 
höjddatabasen samt fältbesök i området. I stort omfattar detaljavgränsningen det område där 
berggrundsryggarna som är tydliga i LIDAR framträder i landskapet (se figur 1). Det är också områden 
med tunt jordtäcke, vilket underlättar vid avbaning av jordmassor vid eventuell framtida brytning. Var 
inom kalkstenens utbredningsområde som det är lämpligt att bryta kalkstenen beror på den lokala 
tektoniska påverkan samt var kalkstenens olika färgvarianter förekommer. Riksintressets omfattning 
innebär således inte att hela området kommer bli en enda stor framtida täkt utan visar var de geologiska 
förutsättningarna finns för eventuell brytning. Det krävs alltså platsspecifika, mer detaljerade 
undersökningar inom området för att påvisa vart det är lämpligt och ekonomiskt att bryta kalkstenen. 
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Figur 2: Föreslagen avgränsning av fyndigheten Brunflo är markerad i rött. Bakgrund är den nationella höjddatabasen samt den 

detaljerade berggrundskartan från Karis 1991. De mörkgrå fälten är svart/mörkt grå kalksten och de röda fälten är röd kalksten. 

Emellan de mörkgrå och de röda fälten förekommer grå kalksten. Skalan är i km. 

Påtaglig skada på riksintresset 
Den föreslagna detaljavgränsningen för fyndigheten Brunflo överlappar delvis riksintresse för 
naturvård, friluftsliv, kulturmiljövård resp. kommunikationer (väg E14/E45). Se även i figur 3 på nästa 
sida.  

Försvarsmakten har i oktober 2021 skickat förslag om nya och utökningar av riksintresseanspråk för 
totalförsvaret enligt 3 kap. 9 § miljöbalken på remiss till bl.a. SGU. I remissunderlaget föreslås att 
Grytans skjutfält pekas ut och avgränsas som ett nytt riksintresse för totalförsvaret, vilket till en liten del 
(vid Grytans läger) överlappar riksintresseområdet för fyndigheten Brunflo.  

Enligt SGU:s uppfattning kan överlappande riksintresseanspråk samexistera inom samma område. Det 
är först vid förändrad markanvändning och om ett riksintresses värde eller funktion påtagligt riskerar 
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att skadas som en tillståndsmyndighet behöver göra en avvägning enligt 3 kap. 10 § miljöbalken om 
vilket riksintresse som ska ges företräde. Då ska företräde ges åt det eller de ändamål som på 
lämpligaste sätt främjar en långsiktig hushållning med marken, vattnet och den fysiska miljön i övrigt. 
Totalförsvaret ska alltid ges företräde. 

 
Figur 3. Överlappande riksintresseanspråk omkring Brunflo. Riksintresse (RI) Kulturmiljövård i rött, RI Friluftsliv i ljusgrönt, RI 

Naturvård i mörkgrönt. RI för fyndigheten Brunflo i blått. 

Syftet med riksintresset för värdefulla ämnen eller material är utvinning av kalksten, dvs. tillgodo-
görande av det material som finns i fyndigheten. Enligt förarbetena till naturresurslagen (prop. 
1985/86:3) som fortsatt är gällande för miljöbalkens 3 kapitel, kan påtaglig skada på riksintresset 
värdefulla ämnen eller material liknas vid påtagligt försvårande av utvinning. Det innebär, enligt 
förarbetena, också att all verksamhet som innebär ett försvårande av utvinning ska räknas som påtaglig 
skada även om den verksamheten är belägen utanför det detaljavgränsade området. Exempel på vad 
som kan utgöra påtaglig skada i det aktuella området är ny sammanhängande bebyggelse, olika typer av 
nya naturskydd eller att inte medge tillträde till nödvändiga transportvägar eller verksamhetsytor inom 
eller utanför det detaljavgränsade området.  

Inom riksintresseområdet för kalkstensfyndigheten Brunflo har många av de äldre stenbrotten skapat 
platser som är värdefulla för vetenskapen och som används som exempel för att förstå och visualisera 
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den geologiska utvecklingen i Jämtland och den kaledoniska bergskedjebildningen i synnerhet. 
Stenbrotten vid Gusta och Lundbomsberget är två sådana exempel. Detta ska dock inte ses som ett 
motstående intresse till riksintresset för värdefulla ämnen eller material.  
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Koordinatförteckning 

Koordinater (SWEREF 99 TM), Brunflo Jämtlands län 

  x y  
  N–S V–Ö  

1 6 998 295 491 189  

2 6 997 509 493 149  

3 6 996 990 493 808  

4 6 995 008 495 030  

 5 6 994 324 494 890  

6 6 993 867 494 154  

7 6 993 981 493 417  

8 6 995 652 491 304  

9 6 995 971 490 487  

10 6 996 378 490 077  

11 6 997 332 489 707  

12 6 997 879 489 785  

13 6 998 248 490 120  

    

Yta ca 1300 ha    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


