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1. INLEDNING 

Fårö är den ö som är befinner sig på Gotlands nordligaste del, området vi valt att undersöka 

närmare är 1,8 km x 1,8 km och är beläget i centrum på Fårö kring kyrkan. I detta 

sammanhang berättar gruppen om landskapsklassificeringen, tvärprofilen och intervjun. 

Fältarbetet pågick under perioden måndag 25/9 - onsdag 4/10 2017 och utfördes av Axel 

Jörtsö, Daniel Dresdner och Ellen Persson. Syftet med studien är att uppvisa hur natur- och 

kulturgeografiska företeelser skapat det utmärkande landskap vi i nutid kan hitta på Fårö.  

 

Figur 1. Terrängkarta över området i vektor och raster Kartmaterial: © Lantmäteriet 
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att klassificera natur- och kulturlandskapet i området kring Fårö 

Kyrka genom att undersöka området både i fält och genom litteratur. En 

landskapsklassificering presenteras i form av kartor och en rapport. De olika naturgeografiska 

och kulturgeografiska faktorer som har en inverkan på landskapet samt sambanden dessa 

emellan kommer att beskrivas, analyseras och diskuteras. För att ha möjlighet att besvara 

detta syfte används följande frågeställningar 

1.3 Frågeställningar 

 

1. Hur ser relationen ut mellan olika naturgeografiska aspekter och processer? 

2. Hur har den antropogena påverkan sett ut i området och på vilka sätt manifesteras 

detta i kulturlandskapet? 

3. Hur har naturlandskapets förutsättningar påverkat kulturlandskapets utveckling? 

2. BAKGRUND 

Under den geologiska perioden Silur (400 miljoner år sedan) befann sig Baltiska skölden och 

det grunda tropiska hav där Gotland skulle bildas vid ekvatorn vilket innebar att det rådde ett 

helt annat klimat än idag. Området dominerades av koraller och skaldjur som bestod till stor 

del av kalk. I takt med att havsbotten täcktes av fler och fler döda skaldjur så växte 

sedimentlagret som sedan, genom tryck och värme, omvandlades till kalksten. Denna process 

upphörde ungefär vid slutet av Silur. Baltiska skölden fortsätter norrut med ca 1 cm per år. 

Fårö började först dyka upp ovanför havsnivå för 9000 år sedan och de första människorna 

som befolkade ön anlände drygt 1000 år senare. Idag bor cirka 500 människor på Fårö och 

dess ekonomi drivs huvudsakligen av turism.  

2.2 Vad är ett landskap? 

Enligt Antrop (1999) kan begreppet landskap användas som ett abstrakt begrepp men att man 

även kan hitta konkreta exempel på landskap i naturen. Till skillnad från ordet land som går 

att definiera genom tydliga gränser och indelningar som genom mänsklig påverkan har 
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skapats, kan man genom att betrakta landskap som ett abstrakt begrepp förklara att det inte 

finns tydliga gränser och struktur i naturens omgivning. Däremot om landskap beskrivs från 

ett konkret perspektiv kan man genom att betrakta att det finns skillnader och naturliga 

gränser mellan olika landskapstyper. Landskap är ett dynamiskt fenomen eftersom många 

olika komponenter ingår i en och samma definition av landskap. Dessa komponenter är 

tillgängliga och exponerade för förändringar i naturen, vilket i sin tur kan påverka den 

holistiska uppfattningen av ett landskap (Antrop. 1999 s. 17–19). Dessa varierande 

användningsområden om begreppet landskap påträffas även i Simonsson (2003), där det 

nämns att begreppet landskap innefattar föreställningar om en viss miljö men också att det 

refererar till fysiska enheter. Landskap som används för att beskriva uppfattningar om miljö 

kan visuellt användas vid marknadsföring inom turistindustrin till exempel. Däremot när 

landskap används som riktlinjer i geografisk undersökning som landskapsklassificering är 

fokus på de fysiska enheterna och vad de representerar. De fysiska och de visuella enheterna 

tar oftast upp av utomstående samtidigt som de historiska och sociala aspekter påverkar 

uppfattningen av landskapet för lokalbefolkningen (Simonsson, 2003 s. 40-41). Den 

europeiska landskapskonventionen lyfter fram den sociala aspekten eftersom människor kan 

påverka ett landskap både genom värderingar och deltagande inom den. Deras demokratiska 

definiering av landskap bygger på hur människor uppfattar landskapets karaktärer är ett 

resultat av samspel mellan mänskliga och/eller naturliga faktorer (riksantikvarieämbetet).  

 

Grunderna till klassificering 

Det finns varierande sätt att gå till väga när man utför en landskapsklassificering då mycket 

beror på vilket syfte man har för undersökningen. Detta kan utföras på olika skalor och denna 

undersökning har gjorts på en lokal nivå då ett område på 1,8 km x 1,8 km har klassificerats 

(Swanwick, 2002 s. 38). Kartor gjorda i GIS är ett bra hjälpmedel när man undersöker 

specifika naturgeografiska aspekter som jordarter och berggrund.  

Landscape character areas är individuella geografiska områden som har specifika 

kännetecken, däremot kan dessa ha gemensamma kännetecken med andra geografiska 

områden men har en ändå en speciell identitet (Swanwick, 2002 s.40).  
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2.3 Naturgeografisk bakgrund 

Den naturgeografiska bakgrunden består av generell naturrelaterad information som 

geologiska processer angående Fårö men också mer specifikt om jordarter och berggrund vid 

området runt Fårö kyrka.  

 

Berggrund  

Gotlands berggrund bildades under silurperioden som började för ca. 400 miljoner år sedan, 

under den perioden var Fårö del av en större landmassa, Baltica. Berggrunden i området för 

denna studie består av sedimentära bergarter från silurtiden. De bergarter som utgör störst del 

av området är medelkristallin kalksten och märgel samt grovkristallin kalksten med lerig 

medelkristallin kalksten. Kristallin kalksten är en bergart som ursprungligen kommer från 

sedimentär kalksten men har omkristalliserats och märgelsten är en sedimentär bergart som 

består av kalk och har en lerig struktur (NE, 2017). Formationen av medelkristallin kalksten 

och märgelsten är relativt vanlig berggrund på Gotland och det formeras genom växellagring, 

då lagren av märgel oftast är endast några centimeter tjocka. Denna växellagring kan ha skett 

när förhållandena för avsättning har förändrats, till exempel förändring av vattendjupet 

(Erlström m. fl. 2009 s. 31–32). 

Revkalksten bildas i varma klimat, vilket är en gynnsam miljö för kalkhaltiga 

organismer och växter att växa på botten. Under ca. 40 miljoner år lagrades de döda 

organismerna med hög kalkhalt vilket till slut blev en sedimentär bergart (Martinsson, 2001 s. 

17). Stromatoporoidékalksten är en berggrund man kan hitta på de norra och mellersta 

delarna av Gotland, denna berggrund kan även hittas i området för denna studie. Det består 

av till stor del av stromatoporoidéer. vilket kan vara uppbyggt av fossila svampdjur. Lagren 

är oregelbundna och storleken på stromatoporoidéer kan vara från några centimeter till flera 

decimeter (Erlström m. fl. 2009 34). 

Östersjön har varit med om många nedisningar. Isen rörde sig långsamt från norr till söder 

och rörelsen gjorde att material slets upp och avlagrades vid issmältningen. När material 

deponerades på flacka områden svallades det finaste materialet och blev moränlera. 
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Istid och postglaciala processer (landhöjning) 

Under Silurperioden skapades Gotlands berggrund och fördes genom tektoniska rörelser 

långsamt, kontinentaldriften fortsätter än idag och det tog 420 miljoner år att komma dit där 

Gotland är idag. Östersjösänkan drabbades under kvartärperioden av flera nedisningar som 

alla varade i flera tusen år på grund av att klimatet blev kallare. Under dessa nedisningar 

bildades stora ispackar som med sin enorma tyngd tryckte ner markytan och sjönk ner i 

jordskorpan. Den senaste inlandsisen började smälta för ca. 18 000 år sedan på grund av ett 

varmare klimat och i samband med att isen började smälta avtog det enorma trycket från 

markytan vilket gjorde att Gotland gradvis började stiga (Martinsson, 2001 s. 18).. På kartor 

som visar landhöjningen och strandnivån kan man för 9000 år sedan se små öar som idag är 

del av Fårö sticka upp (se 8.3). 

  

Jordarter 

Hela Gotland ligger under högsta kustlinjen och landmassan under den successiva 

landhöjningen utsattes för svallning när områden därmed blev exponerade för havet. 

Eftersom Gotland genomgick en del landhöjningar och sänkningar utsattes vissa områden för 

svallningar vid flera tillfällen. Inom området som undersöks i denna rapport kan man på den 

digitaliserade jordartskartan observera att det finns magra jordarter som klapper, svallgrus 

och svallsand vilka bildades under kvartärperioden för ca. 2,6 miljoner år sedan. 

Sammansättningarna av svallsediment beror på underlaget, till exempel om morän är det 

underliggande materialet kan sedimenten inta olika kornstorlekar och kommer till stor del 

innehålla samma material som den underliggande bergarten. Klapper är ett svallsediment som 

har skapats från material som brutits loss från kalkberget och bildat rundade eller flata 

kalkstensplattor. På flacka sluttningar mot havet blir lagren av svallsediment endast en till två 

meter tjocka över underliggande berg eller morän. Morän är en av de vanligaste jordarterna 

på Gotland (och i Sverige) och bildades under istiden när inlandsisen förflyttade sig. Under 

inlandsisens långsamma rörelse krossades material samtidigt som material från den 

underliggande berggrunden bröts loss och sedan deponerades. Morän är en osorterad jordart 

som finns i olika kornstorlekar men tar också form i större block eller lera. I områden som 

legat under högsta kustlinjen har vågorna svallat och tagit bort ytliga lager men nya ytlager 

har successivt tillkommit. Moränen kan förekomma i de områden som har eroderats mycket 

och även i flacka områden. 



 

 

 

            7 

Postglaciala sediment är finkorniga och bildas när material från sjöar eller hav har 

först ut genom svallning efter istiden. Dessa kan vara skiktade men är oftast inte varvig som 

det glaciala sedimentet. (Svantesson, 2008 s. 10- 29). Enligt Nationalencyklopedin är kärrtorv 

en organisk jordart som bildas av växtrester som samlas på samma ställe där de växt i 

kärrmiljöer. Kärrtorv har vuxit fram i rika- och medelrika kärr, motsvarande mosstorv som 

växer fram i kärrfattiga områden.  

 

Klimat 

Klimat kan beskrivas utifrån en del faktorer som temperatur, nederbörd, solinstrålning och 

luftfuktighet som alla påverkar ett område (Atlas, 1996 s. 24). Temperaturen i Sverige 

påverkas främst av landets nordliga läge på jordklotet, placeringen på västra sidan av en 

kontinent och närheten till hav. Sveriges närhet till Atlanten och golfströmmen gör att 

temperaturen blir lite högre trots landets nordliga läge. Golfströmmen går nära den norska 

kusten och Sverige påverkas av de västliga vindarna som kommer från Norge (Atlas, 1996 s. 

35). Fårös placering mitt i Östersjön har stor inverkan på öns klimat. Eftersom hav värms upp 

långsammare än landmassor kommer vinterhalvårets kallare temperaturer i vattnet att göra 

temperaturen på ön kallare.  Luften som kommer in över Fårö har därmed kylts ner av 

omkringliggande hav. Höstarna på Fårö är däremot relativt varma då luftmassorna som 

kommer in påverkas av havet som har blivit uppvärmt under sommaren. Gotlands klimat 

skiljer sig lite från resten av fastlandets klimat i några avseenden. Gotlands årsnederbörd är 

bland de lägre i landet med 450 millimeter. Däremot är antalet soltimmar på ön bland de 

högsta i landet (Martinsson, 2001 s.20). 

 

Vegetation 

I anknytning till olika tjocklek på jorden växer en hel del olika typer av vegetation på 

området vi undersöker. Vid de tjockare delarna av jordtäcket kan tall förekomma på grund av 

att de kan fritt kan breda ut sina rötter där. Områden med ett tunt täcke av jord besitter en låg 

vegetation vilket ger en öppen mark och kallas med andra ord för hällmark. Denna typ av 

mark är artfattig, få typer av vegetation klarar att överleva på hällmarker och blir ofta 

lågvuxna. Exempel på några typer av vegetation som klarar denna typ av terräng är: lavar, 

lingon, mossa och enbuskar. I den södra delen av området av Fårö kyrka beskrivs det i 

litteraturen att det finns hällmark och ytor med inslag av morän och strandvallar. Dessa 
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faktorer har betydelse för berggrundens topografi, bergart och hur markens har nyttjats. 

Under tiden som dessa områden har legat över Östersjöns havsyta har de utsatts för olika 

vittringsprocesser, till exempel kemisk vittring genom sur nederbörd som löser upp kalksten 

(karstvittring) och mekaniska processer som olika typer av sprängning (frostsprängning). Det 

grövre materialet ligger ofta kvar på den plats där vittringen skedde och det mer finkorniga 

materialet har svämmat över till träsken, detta är en orsak till de kalkrika bottensedimenten i 

träsken (Martinsson, 2001 s. 25).  

 

Tång(Släke) 

I samband med olika stormar så spolas stora mängder tång upp på stränderna vilket leder till 

att stora vallar av tång bildas. Historiskt sett så har tången spelat en viktig roll för jordbruket 

på Fårö. Detta beror på att tången lämpar sig väl som gödningsmedel på grund av de kalium- 

och kväveföreningar som den innehåller. Idag är synen på tången annorlunda. Trots att det 

finns de som fortfarande använder den som gödningsmedel så har det billiga och effektiva 

konstgödsel till stor del tagit dess plats. På hösten samlas tång i högar och får ligga kvar fram 

till vårskörden (Osborne, muntlig källa). Detta har medfört att det på många håll ligger stora 

mängder ruttnande tång på stränderna (Martinsson, 2001 s.17–55). 

 

2.4 Kulturgeografisk bakgrund 

I den kulturgeografiska bakgrunden beskrivs fakta som är relaterade till området runt Fårö 

kyrka, som exempelvis kyrkan och den närliggande kursgården, men också om Fårös turism 

och markanvändning. 

 

Den tidiga människan på Fårö  

Gotland har varit ett bebyggt land sedan en lång tid tillbaka i tidsåldern, arkeologer har 

beräknat ålder på bebyggelse på Fårö till tidig stenålder, 2000 f. Kr. På bronsåldern inträffade 

inte mycket på just Fårö när det gäller agrarlandskapet då åkerarealer var väldigt små på 

grund av de många små öar Fårö bestod av. Däremot finns det bevis på att människan har 

befunnit sig på Fårö under bronsåldern för fiske och säljakt. Järnåldern hör till den tid då de 

många små öar Fårö bestod av hade vuxit samman och blivit två, en till väster och den andra 

till öster (Östergren, 2004 s.29–42) 
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Fårö kyrka 

Detta är den enda kyrkan på Fårö vilket skiljer sig stort från den resterande delen av Gotland 

där det finns en stor utbredning av kyrkor på liten areal. Kyrkan kan, enligt uppgifter om 

byggnadsår, dateras från 1324. Fårö kyrka kan då antas vara en av Fårös äldre byggnader. 

Kyrkan har blivit ombyggd och renoverad ett par gånger, senast år 1761 byggdes fönster på 

den norra sidan om, vilket gjorde att det medeltida utseendet kyrkan hade innan 

ombyggnaden förlorades då anledningen till ombyggnationen var att kyrkan skulle få ett 

bättre ljus. Åskan slog ned i kyrktornet på 1700-talet vilket resulterade i en kollaps av tornet 

som sedan fick byggas om och i samband med ombyggnaden gjordes tornet också högre. 

Under andra halvan av 1800-talet skedde en befolkningsökning på Fårö då antalet människor 

fördubblades och gick från 600 invånare till 1200 på ca. 30 år. Fårö var en attraktiv plats att 

bosätta sig på grund av den utvecklade tekniken inom jordbruket, till exempel moderna 

plogar (Osborne, muntlig källa). I och med denna befolkningsökning byggdes Fårö kyrka ut. 

På 1950-talet gjordes en restaurering då man bland annat tog fram gamla målningar 

som tidigare klätt dörrarna på kyrkans rader som under 1800-talet renovering hade målats 

över. Resonemanget bakom renoveringen på 1800-talet när man målade över målningarna var 

att de annars skulle avleda uppmärksamheten från prästen. Enligt vår intervjuperson är antalet 

regelbundna besökare avsevärt färre idag än förut, men att fler människor samlas upp vid 

speciella evenemang som när orkestrar spelar i kyrkan. I ett tidigt skede år 2000 gjordes den 

senaste renoveringen där både ut och insidan av kyrkan vitputsades och hela taket lades om. 

Eftersom resterande delen av Gotland nästan har hundra olika kyrkor och Fårö endast en har 

detta resulterat i att Fårö kyrka blivit en viktig symbol för befolkningen på Fårö (Utas, 2004 

s. 254–277). I kyrkan hänger två tavlor, den stora och den lilla Kutatavlan. Den stora 

Kutatavlan är en oljemålning från 1618 som gjordes för att tacka Gud som räddade 15 män 

från Fårö som flöt ut på havet med ett isblock när de var på säljakt. Händelsen ska ha inträffat 

den 24 februari 1603 och på tavlan ses männen stå på isblocket. Den visar också hur männen 

var klädda och vilka slags vapen de hade med sig. Det är inte tydligt vilken av männen som 

är ledare för gruppen.(Sundström, 2007 s. 404-405).  
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FBU:s kursgård 

Den förhöjda försvarsberedskapen i Sverige under andra världskriget ledde till en utökning av 

försvarsmaktens verksamhet på Fårö. Ett antal förläggningsbaracker hade byggts vid Svens 

och flera andra byggnader tillkom också senare. Grunden för FBU:s kursgård hade därmed 

lagts och var då förlagd i anslutning till, den av Litorinavallen topografiskt upphöjda, Varden. 

Detta var, passande nog, en historiskt viktig plats för Fårös försvar på grund av dess utmärkta 

överblick över det omkringliggande landskapet och den vårdkasestång med åtföljande 

eldkorg som hade som syfte att varna Fåröborna för fiender. Den första kursen startade 1953 

och ända fram till slutet av 1900-talet har kursgården varit militärt aktiv. År 2006 övergick 

marken som kursgården ligger på från att vara militär mark till att ägas av 

“Försvarsutbildarna på Gotland”- en rikstäckande frivillig försvarsorganisation. På grund av 

den förändrade hotbilden efter Sovjetunionens fall har försvarsmaktens resurser krympt och 

antalet värnpliktiga som utbildas i Sverige sjunkit från tidigare 800 000 per år till drygt 30 

000. Detta speglas också av aktiviteten på FBU-gården som under 2000-talet sett en 

minskning av militär verksamhet och istället ett allt större fokus på civil verksamhet. 

(Jönsson, Nyström, 2007 s. 219–227).  

 

Turism 

Under 1900-talet har turismen på Gotland ökat stadigt och är idag en av Gotlands största 

näringar. Både den gotländska naturen och kulturen är faktorer som attraherar turister och 

enligt statistik ökade antalet turister till Gotland från 200 000 per år till 680 000 under de tre 

sista decennierna på 1900-talet (Östergren, 2001 s. 347–348). Turismen sökte sig tidigt till 

Fårö och har sedan dess ökat parallellt med Gotland. År 2001 beräknades det finnas 800 

fritidsbostäder på Fårö, vilket kan jämföras med de 300 hushåll som räknades som 

permanenta boenden. På många attraktiva turistorter har försäljningspriserna på bostäder ökat 

så att taxeringsvärdet kan ligga på fyra till fem gånger över det ursprungliga taxeringsvärdet. 

Fastighetsskatten kommer i och med detta också att höjas eftersom taxeringsvärdena 

förändras med jämförelsen av förändringen av försäljningspriserna. Även de permanenta 

hushållen kommer alltså att påverkas av högre skatter. Den ökade turismen har delvis en 

negativ effekt på Fårös landskap, till exempel försvinner delar av fossiler från 

naturreservatens raukar. Åtgärder som har genomförts innefattar bland annat att information 
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om de berörda områdena och deras restriktioner har blivit mer tillgängliga för utländska 

turister genom översättning till andra språk utöver svenska. Eftersom många av de näringar 

som tidigare varit viktiga för Fårö har försvunnit, som till exempel minskningen av 

arbetsmöjligheter inom stenindustrin och försvaret, kan turismen ses som en stabil binäring 

som positivt påverkar Fåröbornas försörjning och upprätthåller god service på ön. Småföretag 

får goda möjligheter till extrainkomster genom exempelvis uthyrning av sommarstugor 

(Östergren, 2001 s. 350–355).  

 

Markanvändning 

Jordbruket har varit en huvudnäring på Fårö och försörjningen har varit beroende av 

betesmarkerna, de magra åkrarna och ängarna. På de magra markerna var det vanligt med 

trädesbruk då bara hälften av åkermarken odlas vartannat år och ligger i träda, det vill säga 

ligga vilande, den återstående tiden. Denna metod har varit nödvändig för att åkrarna skulle 

kunna användas så effektivt som möjligt utan att bli överexploaterade. På grund av 

restriktionerna för odlingsmöjligheter kom fårnäringen därför till att bli en mer betydelsefull 

näring för Fårö eftersom naturens utformning har varit mer gynnsam för det än för åkerbruket 

(Ohlsson, 2001 s.  92). 

Under andra halvan av 1700-talet var ett av de största problemen för Gotlands 

jordbrukare ägosplittringen, som var en medeltida skiftesreform som tillät alla syskon att ärva 

marken vilket hade som konsekvens att jordplättarna blev alltmer utspridda. Detta började 

ifrågasättas och nya lösningar på problemet började diskuteras. Storskiftet inträdde 1749 då 

man slog ihop små tegar till större och geografiskt mer sammansatta marker. Detta kunde 

betyda att en bondes teg kunde överlåtas till granngården om det var mer passande och en 

annan ny teg tilldelades istället (NE). Storskiftet bemöttes på grund av detta med motstånd 

från Gotlands bönder eftersom de var bekymrade över kostnaderna och orättvisa vid 

ägoskiftet. På Sveriges fastland splittrades byar upp när storskiftet genomfördes men på 

Gotland var det gårdarna som ingick i ett skifteslag. I fastighetsbeteckningarna betecknades 

stamgårdens namn och en 1: a och vartefter fick de uppdelade parterna av marken med 

efterföljande siffra (1:1, 1:2 etc). På grund av dessa indelningar kunde samma gårdsnamn 

finnas på olika platser runt om på ön. På Fårö var det däremot endast två gårdar som 
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genomgick storskiftet. Ett utförligt protokoll av Fåröbornas reaktioner skrevs ner av bönderna 

vid Lansa som hade ansökt om storskifte 1826 (Öhrman, 2004 s. 150–191).  År 1827 kom 

stadgan om laga skifte, vilket i stort sett var en sammanslagning av de tidigare skiftena.  

Brukandet av åkermark för odling har alltid varit underordnat fårbetet och på grund av 

att skiftesreformerna som infördes på 1800-talet inte påverkade Gotland och Fårö på samma 

sätt som på fastlandet har en stor del av marken varit allmänning utan tydliga gränser. Detta 

är ett exempel på att Fårös befolkning har haft kvar förhistoriska drag som även sträcker sig 

till modern tid.  På de områden där användningen som betesmark har minskat har det skett 

utbredningar av främst enbuskmarker, detta har skett i allt större utsträckning under de 

senaste årtiondena (Östergren, 2001 s. 362–364). 

3. METOD 

Här beskrivs tillvägagångssätt för kartering, arbete med GIS, fältobservationer, intervjuer och 

fotografering. Vi har i denna studie valt att titta närmare på området kring Fårö kyrka som 

också har en närapå tusenårig historia. Det här området är därför synnerligen intressant att 

undersöka ur ett kulturgeografiskt perspektiv. På Studieområdet omkring Fårö kyrka återfinns 

en hög koncentration fornlämningar vilket vittnar om en hög antropogen aktivitet i området.  

 

3.1 Landskapsklassificering 

Genom att följa instruktionerna bifogade i kursens kompendium går det att tolka och bedöma 

vad som finns på området med hjälp av de olika kartor vi har framställt i GIS. I de fall då 

området eller platsen är osammanhängande har vi tittat närmare på ett par olika befintliga 

faktorer i kartorna för att sedan få en förståelse om hur landskapet formats och utvecklats. En 

klassificeringskarta gjordes genom preliminära klassificeringar framtagna genom 

sammanställningar av olika kartor under tidigare moment i kursen. Ett problem som kan 

uppkomma vid klassificeringen är var man drar gränser mellan olika slags landskap, i den 

centrala delen av en typ av landskap kan det stå tydligt vilken klassificering som skall 

användas, men i och med att övergångar sker gradvis och subtilt kan gränsen behöva göras 
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där skillnaden anses vara tydligast. Däremot blir denna bedömning tydligare vid 

odlingsmarker som redan har befintliga gränser. (Swanwick, 2002 s. 40).  

3.2 Geografiska informationssystem 

Arcmap 

Med hjälp av datorprogrammet arcmap 10.4.1 har gruppen tagit fram kartor som illustrerar 

översiktskartan, terrängkartan, ortofoto, ekonomiska kartan, jordartskartan och profilkartan 

över området. Dessa kartor används till att klassificera landskapet och underlättar vid 

identifiering av olika områden i fält. 

Kartor från lantmäteriet 

Översiktskartan (Figur 1) är en karta över hela Fårö som har bearbetats i arcmap för att ge 

fokus till undersökningsområdet för denna rapport. Detta har gjorts genom att ändra data 

frame properties till fixed extent då man kan skriva in egna koordinater för ett specifikt 

område. 

Terrängkartan har hämtats från lantmäteriet och har varit till stor hjälp då vi använt 

dess lager vid kartframställning.  

Vid framställning av ortofoto (8.2) hämtade gruppen en flygbild från lantmäteriet som 

därefter bearbetades i arcmap där en fixed extent, byggnads- och väglager blev inlagd för att 

få en bättre förståelse över området. 

Profilkartan (4.4) är baserad på höjddata 2 m i raster och vektor som gruppen hämtat 

ur en av lantmäteriets databaser, den data vi hämtade bearbetades senare i arcmap. Därefter 

drog vi en profil med hjälp av verktyget 3D analyst tool.  

I rapporten har arcmap använts för att skapa polygoner på ekonomiska kartor från 

lantmäteriet på åkermarker som fanns i undersökningsområdet från 1940 och 1977. Däremot 

har polygonerna från 2017 gjorts på ett ortofoto. I rapporten finns även en historisk karta som 

visar åkermarkerna från 1692. Kartan har rectifierats och sedan georefererats med ett 

ortofoto, därefter har polygoner skapats.  

Kartor från SGU 

Jordartskartan (8.4) och berggrundskartan (8.5) har arbetats på en mindre skala så fokus 
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hamnar på undersökningsområdet eftersom den geologiska datan från SGU förser en karta på 

hela Fårö med en skala på 1:200000. När filen för berggrunden har lagts till i arcmap 

ändrades data frame till fixed extent, vilket automatiskt visar undersökningsområdet på grund 

av de tidigare ifyllda koordinaterna för undersökningsområdet.  

Väl ute i fält togs anteckningar och foton på platser, som vi sedan använde i arcmap 

10.4.1 för att skapa polygoner med hjälp av verktyget editor tool och medföljande 

attributdata från lantmäteriets terrängkarta 

GPS 

Som ett redskap i fält användes global positioning system (GPS) för att ta ut x- och y 

koordinater på olika natur- och kulturgeografiska företeelser i fält. Det togs också ett par 

bilder vid varje punkt för granskning och användning i landskapsklassificeringen. 

En gps grundar sig i att åtminstone 24 individuella satelliter är aktiva och drivande, dessa är 

enhetligt fördelade på sex olika plan med en höjd på 20 000 km över jordytan. Satelliterna 

skickar ut anrop på olika frekvenser mellan en och två GHz. Dessa anrop är radiosignaler 

modifierade med utmärkande teckensystem för att mottagaren kvickt skall identifiera vilken 

av de olika satelliterna anropet kommer från (Lantmäteriet, 2017).  

Mätning av jorddjup 

Värt att ha i åtanke är att jordprovstagaren vi mätte jorddjup med inte är tillförlitlig för att ge 

en exakt mätning då den inte klarar av att tränga igenom större sedimentpartiklar som grus, 

grov sand eller klapper. I samband med granskning av jordarten och jorddjupet användes 

mätstickan tillsammans med observationer av vegetationen i området samt kartan över alla 

jordarter vi konstruerat i datorprogrammet arcmap. Ifall mätstickan förslagsvis visar ett 

jorddjup på 25 cm, kan vi inte vara säkra på om jordytan innehåller berggrund eller kraftigare 

jordarter. Å andra sidan kan vi vara säkra på att jorddjupet på den uppmätta punkten är minst 

25 cm. Det är därför viktigt att framföra att jorddjupstagningar i rapporten är enbart 

uppskattade mått, och inte en exakt angivelse. 

 

Fältundersökning 

Som förarbete till undersökningen i fält konstruerade gruppen en preliminär 

klassificeringskarta över området i datorprogrammet GIS (se 3.2) där vi sedan tolkade 
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klassificeringskartan (Figur 2) samt använde ortofoto (se ), som är en flygbild över Fårö 

kyrka. Efter att detta moment genomförts påbörjades gruppens arbete i fält. Dagarna inleddes 

med en cykeltur till Fårö kyrka som låg centralt i det undersökta området. Sedan började 

klassificeringen av området, där vi började med kusten, som markerar områdets utkant, och 

gradvis jobbade oss inåt på området. En klassificeringskarta som framställts innan fältarbetet 

började användes som mall då uppgiften på plats var att undersöka om det stämde överens 

med det landskapet i verkligheten. Vissa områden var felklassificerade där det stod en sak på 

klassificeringskartan men var helt annorlunda i verkligheten och då användes vår tilldelade 

gps för att ta ut x- och y koordinater på platsen. Dessa punkter är även dokumenterade med 

hjälp av foton och anteckningar för att underlätta vid senare analys. Dessa koordinater lades 

in i arcmap vilket resulterade i små gröna punkter på kartan. Med hjälp av koordinatnummer, 

foton och anteckningar kunde vi nu korrekt klassificera dessa områden i arcmap. Under 

fältarbetet drogs en profil, som sträcker sig från en av områdets absolut lägsta punkter till en 

av områdets högsta. En kompass användes för att följa en så rak linje som möjligt. Innan 

varje dag i fält gick gruppen igenom vilka områden som skulle undersökas ordentligt, alltså 

de områden vi ansåg vara mest intressanta att studera i fält. Turistkartan som tilldelats oss av 

våra handledare Bert och Hele för att få en bra överblick samt för att bestämma den bästa 

färdvägen. Vi använde oss även av terrängkartan vi konstruerat över området i programmet 

GIS (se 3.2). Därefter begav vi oss mot området vi valt att undersöka för dagen och gjorde 

även observationer på vägen dit. Observationerna gjordes genom att vi gick till fots eller 

cyklade på området och tittade efter olika kännetecken i landskapet som specificeras i den 

klassificeringsguide som tilldelats oss under ett tidigare moment i kursen Geografi B (se 8.3). 

3.3 Intervju 

En intervju har gjorts med med Osborne Nyström som är permanent bosatt på Fårö och som 

också har insikt i kyrkans historia. Dessa intervjufrågor var de centrala under intervjun. 

Intervjupersonens svar finns refererat i texten till rapporten och en sammanhängande text från 

intervjun och information om Osborne finns under 4.3. 
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Frågor angående Fårös naturlandskap. 

- Hur såg det ut vid Mölnorträsk sedan du började besöka Fårö? /Har du sett någon 

förändring vid Mölnorträsk sedan du började besöka Fårö? 

- Kan du berätta om området som kallas för Varden? Vad känner du till om den 

diskussion som förts angående om Varden är en strandvall eller en fornborg? 

Frågor angående Fårös kulturlandskap. 

- Har du sett någon när det gäller befolkningen på Fårö? Är det fler eller färre som bor 

permanent på Fårö än fritidsboende?  

- Hur påverkar turismen Fårö och dess ekonomi? Är turismen fördelaktig för 

ekonomin? Blir turismen obekväm för de boende på ön? 

- Hur stor del av Fårös befolkning gick i kyrkan förr i jämförelse med hur många som 

går i kyrkan idag? Kan man se en förändring och i det fallet varför tror du att det har 

förändrats? 

- Vilka har varit de främsta formerna av sysselsättning under den tid du levt på ön? Ser 

detta annorlunda ut idag? 

 

4. RESULTAT 

I det här kapitlet kommer resultat från denna undersökning att presenteras. Detta kommer att 

illustreras genom en klassificeringskarta med text och bilder som kompletterar och beskriver 

kartan, en tvärprofil, en intervju med Osborne Nyström och information om historisk 

markanvändning i området. 
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4.1 Klassificeringskartan 

 

Figur 2. Landskapsklassificeringskarta enligt projektets klassificeringsmall   
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1Aa Agrarlandskap på tunna jordarter 

Sedimentär berggrund av en motståndskraftig kalksten täckt med endera vittringsjord eller 

svallsediment. Det klassificeras generellt sett som ett öppet landskap med max tjugo procent 

buskvegetation, exempelvis låga tallar eller enar.  

Den uppdaterade och slutgiltiga versionen av klassificeringskartan för detta område är 

till störst del klassificerade under kategorin “Agrarlandskap på tunna jordarter”. Det som 

måste förtydligas med områdena på kartan som har fått den klassificeringen har den 

gemensamma nämnaren att jordtäcket är tunnare än 20 centimeter, även om områdenas 

markanvändning skiljer sig åt. Inom kategorin ingår skog, betesmark, odlingsmark. 

Under denna kategori står det att jordarten främst är sedimentärt berg, men det som 

måste noteras i vår klassificering är att ett område där den undersökta jordarten är moränlera 

På detta jordartslager i området var markanvändningen skog och betesmark.  

 

Figur 3. Foto: Axel Jörtsö, 29/09–2017. Gammal åkermark som numera är en betesmark. 1Aa Agrarlandskap på tunna jordarter 
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Jordmånsbildning på tunna jordarter 

Den näringsrika släken som sköljs upp på land av vågorna skapar en förutsättning för 

vegetation att etablera sig, trots ogynnsamma förutsättningar. I släken kan vegetation som 

gräs och mossa etablera sig. På grund av landhöjningen så hamnar till slut dessa områden 

utom räckhåll för vågornas eroderande kraft. Detta gör att vegetationen får utrymme att växa. 

Med tiden så växer det lager av organiskt material som växterna växer i och tillåter därmed 

även större och mer krävande vegetation såsom tall att etablera sig. Ett område kan alltså gå 

från att vara en strandvall av klapper till att bli en skog. 

 

Figur 4. Foto: Axel Jörtsö, 27/09–2017. “Jordmånsbildning på klapper längs med kusten i områdets nordöstliga del..” 
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1Ab Topografiskt skyddade områden (vik, sund, sjö) 

Dessa områden består i huvudsak av mestadels finkorniga jordarter såsom svallsand, 

svallgrus eller lerig morän. Denna typ av område har mestadels påträffats i närheten av större 

vattenmassor såsom Mölnorträsk. Berggrunden i de påträffade områdena är medelkristallin 

kalksten med inslag av stromatoporoidékalksten. Dessa områden är topografiskt låglänta och 

kopplade till nuvarande eller tidigare vik-, sund- eller sjömiljöer.  

 

Figur 5. Foto: Axel Jörtsö, 27/09–2017, vy vid områdets mest sydöstliga del över en skyddande udde. 1Ab Topografiskt skyddade områden. 
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1Ba Alvar 

På de platser där alvarlandskap förekommer är berggrunden motståndskraftig. Berggrunden 

för alvarmarkerna i området för denna undersökning är kalksten där medelkristallin kalksten, 

grovkristallin kalksten och revkalksten ingår. Generellt påträffas dessa marker på topografiskt 

högt belägna områden, detta realiseras av alvarmarkerna vid Varden, det högsta området i 

undersökningsområdet. Jordtäcket för alvarmarker är tunt (under 20 centimeter) och utmärker 

sig genom att området har under 20 % vegetation. Jordarten är oftast sedimentärt berg. 

 

Figur 6. Foto: Axel Jörtsö, 28/09–2017. Alvarlandskap i den centrala delen av studieområdet. 
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1Bb Enbuskmarker 

Generella kriterier för ett enbusklandskap är att berggrunden är motståndskraftig, jordtäcket 

är under 20 centimeter och att det, procentuellt sett, finns det över 20 % vegetation i området. 

I området runt Fårö kyrka är enbuskmarkerna relativt utspridda och påträffas på alla de tre 

typerna av berggrund som finns inom undersökningsområdet. Jordarten för dessa områden är 

sedimentärt berg, vilket är en relativt genomgående jordart eftersom sedimentärt berg 

påträffas på alla ställen även fast det i vissa fall övergår till en annan jordart.  

 

Figur 7. Foto: Axel Jörtsö, 29/09–2017. 1Eb Enbuskmark nordväst om Fårö Kyrka. 
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1Ea Öppet vatten/sjö 

Många träsk och andra typer av vattenmassor har vuxit igen på grund av mänsklig påverkan 

vid utdikning till fördel för odlingslandskapet, Mölnorträsk är dock relativt opåverkat av detta 

förutom den västra delen av träsket som har vuxit igen och nu består av ag- och starrmyr. 

Sjön är tämligen grunt med ett maximalt djup på en meter på den östra sidan.  Sedimentet i 

Mölnorträsk består till störst del av olika slags gyttja som har lagt sig på en sandgrund. 

 

Figur 8. Foto: Axel Jörtsö, Mölnor träsk 02/10–2017, 1Ea öppet vatten/sjö. 
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1Eb Våtmark (Året runt) 

I undersökningsområdet finns det våtmarker i samband med närliggande sjö eller öppet 

vatten, till exempel Mölnorträsk, Svarvarträsk och vid kusten. På våtmarken är jordarten 

kärrtorv i samband med träsken, dock skiljer sig berggrunden mellan träsken. I våtmarken 

längs kusten övergår jordarterna från svallsediment grus till sedimentärt berg. Ett område vid 

en udde längs kusten har klassificerats som våtmark då det växte tät vass/ag. 

 

 

Figur 9. Foto: Axel Jörtsö, 27/09–2017 - Våtmark 1Eb  
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1Db Öppet kustlandskap med strandvallar, klapper/svallgrus. 

Genom stark ström- och vågerosion som pågår längs kusten kommer en stor mängd 

klappersten och svallgrus att svallas upp på stranden och sedan successivt bilda vallar. Ju 

längre ner på stranden stenarna befinner sig, desto ljusare färg har stenarna. Detta beror på att 

stenarna längre upp på stranden inte längre sköljs av vattnet utan vegetation hinner etablera 

sig på dem.  

Landskapet längs kusten består till störst del av klapper, svallgrus och strandvallar. På 

en del områden vid kusten kunde man observera synlig berggrund som håller på att vittras vid 

stranden. Detta fenomen kan man klassificera som “berggrund (med svallsediment)” (1Da), 

dock bestod landskapet omkring inte av svallgrus utan istället av klapper och därav blev det 

klassificerat som “1Db”. En annan anledning till att det blev klassificerat som “1Db” är att 

detta endast kunde observeras på ett fåtal områden.  

I princip hela kusten i området är klassificerat under “1Db” där det finns mycket 

klapper och strandvallar, med undantag för ett område med våtmark som påträffats vid 

udden. Längre upp på stranden övergår landskapet successivt till gräsvegetation och mossa 

och sedan ett enbusklandskap (1Bb).   

 

Figur 10. Foto: Axel Jörtsö, 29/09–2017. Ellen och Daniel vandrar på strandvallar av klappersten. 1Db öppet kustlandskap med 

strandvallar. 
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4.2 Tvärprofilen 

Till illustrering av landskapskaraktärer i området drog vi en tvärprofil som sträcker sig 

från den topografiskt lägsta punkten i området som ligger på kusten med en höjd på 

omkring 0 m ö h. till en av de högsta punkterna kring Varden som ligger på 26 m ö h. 

Varden är på figur 11, den del som är färgad ljusgrå. Berggrunden för de högst belägna 

områdena längs tvärprofilen är medelkristallin kalksten, längs med kusten återfinns 

grovkristallin kalksten och mellan dessa två påträffas berggrunden revkalksten och 

stromatoporoidékalksten. (Berggrundskartan 8.5) 
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Figur 11. Illustrering av profilen. Kartmaterial: Höjdkarta (2m höjdmodell) med bebyggelse och vägar, tvärprofil placeringen © 

Lantmäteriet. 
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Figur 12. Tvärprofil över området, baserad på 2m DEM och fältobservationer. 
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Tvärprofilen sträcker sig över fyra olika jordarter: klapper, svallsediment grus, sedimentärt 

berg och postglacial sand. De jordarter som är mest återkommande är dock sedimentärt berg 

och klapper, på dessa jordarter finns det enbuskmarker och skogsområden men även 

markanvändning som betesmark och tomtområde. Betesmark som markanvändning påträffas 

även vid postglacial sand.  

Områdets topografi 

Om man tittar närmare på strandnivåkartan (Bilagor 8.3) kan man se att höjden på området 

kring Fårö kyrka vid namn Varden steg upp över havsytan för 9000 år sedan, den här höjden 

är en av de högsta på hela Fårö och består av den extremt hårda berggrunden revkalksten och 

stromatoporoidékalksten (Bilagor 8.5). Resterande del av området omkring Fårö kyrka kom 

upp för 2000 år sedan, den här delen av området är betydligt lägre och därav mycket yngre. 

Berggrunden på den kvarvarande beståndsdelen av området är uppdelat mellan grovkristallin 

kalksten(kalcirudit), lerig medelkristallin kalksten (kalkarenit) på den nordliga delen och 

Kalksten(kalkarenit) med inslag av stromatoporoidékalksten på den del omkring strandlinjen 

som vetter mot Östersjön (Berggrundskartan 8.5).  

4.3 Intervju 

 

Osborne hade kontakt med Gotland redan vid 8-års ålder då han flyttade dit och blev bosatt 

permanent. Han växte upp i Visby och tog studenten 1942, begav sig efter studenten till 

Stockholm där han började sin utbildning till civilekonom på handelshögskolan. Då 

utbildningen var avklarad fick Osborne jobb på Skandia och jobbade sedan där under alla år 

tills att han gick i pension 1986. Osbornes historik på Fårö lever sig tillbaka till 1959 då han 

hade ett sommarställe där och efter att han gick i pension 1986 flyttade han till Fårö 

permanent. Osborne har varit engagerad i hembygdsföreningen och varit med vid skapande 

av hembygdsföreningens Fårö böcker: Den egensinniga ön, 2001, bebyggt land 2004, 

människorna på ön 2007. När dessa böcker skapades var ambitionen att det skulle bli “de 

bästa socken böckerna”.  

Osborne har varit med i Fårös klassiska täckating sedan 1973. I grunden har Fårös 

täckarlag bestått av ca. 20–25 personer men vid dessa tillfällen har antalet människor 

stundtals stigit till 30 stycken. Första helgen i augusti får Fårö besök av medlemmar från 
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Gotlands nation i Uppsala som hjälper till vid täckatinget då de också står för all mat som 

serveras under dagen. Ett intresse som Osborne har är att spela fiol, vilket han också deltar 

med att spela på täckatingen när bygget av agtaket är klart. 

 

4.4 Markanvändning 

Genom att ha en bra förståelse för hur landskapet ser ut nuläget är det bra att ha kunskap om 

hur landskapet har sett ut tidigare. Detta kan göras genom att observera vilka naturliga 

faktorer och vilka mänskliga faktorer som har format landskapet. I vissa fall kan man i 

området få en bild av nuvarande och tidigare markanvändning genom att titta på 

vegetationen. Enbuskar som är utan löv längst ner på stammen tyder på att det har varit en 

betesmark där får har ätit från enbusken. 



 

 

 

            31 

 
 

Figur 13. Ekonomisk karta med åkerareal från år 1940, 1970 och 2017. 
Källa: © Lantmäteriet, Historiska kartor 1940 & 1970, ortofoto. 
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Figur 14. Åkermark på området år 1692 Kartmaterial: ©Lantmäteriet historiska kartor. 
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Figur 15. Beräkning av åkerareal 1692/1940/1977/2017 , baserat på figur 13 och 14. 

 

Figur 15 beskriver hur många hektar som åkermarken inom området Fårö kyrka har sett ut 

vid olika årtal. Den tidigaste kartan som visar åkermark är från 1692 och om alla polygoner 

på kartan räknas ihop finns det åkermark på 22,1 hektar. Ekonomiska kartor från 1940, 1977 

och 2017 har sammanslagits och kan ses på gemensam karta (figur 13). För år 1940 har 

åkermarken beräknats till ca. 47 hektar och år 1977 har det beräknats till 34,7 hektar. När 

man jämför de olika årtalens åkermark kan man fastställa att det fanns mindre åkermark år 

1692 än vid de två årtalen på 1900-talet, men man kan se relativt tydligt antalet hektar för 

åkermark är högst år 1940. Däremot visar diagrammet (figur 15) att åkermarkerna är ungefär 

lika stora från 1977 och 2017. Skiftesreformerna som inträdde på 1700- och 1800-talen 

påverkade inte Gotland och Fårö på samma sätt som på fastlandet, då det snarare var gårdar 

som delades in i skiften istället för byar, detta medförde att många marker blev allmänningar. 

Detta kan man se spår av i form av att samma gårdsnamn återfinns på helt olika platser. 

Markerna norr om Fårö kyrka tillhör kyrkan och arrenderas ut. På dessa marker är det idag 

främst fårbete men drag från gamla åkermarker kan ses i form av igenväxta diken som delar 

upp marken.  

 

Fornlämningar 

I det undersökta området har ett flertal olika fornlämningar påträffats. De flesta av dessa 

återfinns i eller i närheten av området som kallas för Varden. Dessa innefattar ett par 

stenrösen, en husgrund och resterna av den välkända vårdkasen. De runstenar som, enligt 
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fornsök, också skulle befinna sig i området kring Varden har flyttats och återfinns numera på 

kyrkogården. Av fyra dokumenterade runstenar återstår, i skrivande stund, endast två. Dessa 

benämns som G334 och G337 i litteraturen. G334 är en gravhäll och men verkar föreställa en 

mänsklig gestalt i klädnad, möjligen en präst. Ett flertal olika personer har, genom tiderna, 

försökt tyda inskriptionen och trots ett visst mått av osäkerhet så verkar man vara överens om 

att den handlar om kyrkan samt om tre olika personer vid namn Lafrans, Nikulas och Botulf. 

Det spekuleras dock om det kan vara Botulf som har varit med och byggt kyrkan. Ristningen 

tros vara gjord på 1300-talet (Nyström, 2004 s.284–286). 

 

5. DISKUSSION 

Landhöjning 

Fårö började komma upp över havet för ca. 9000 år sedan. Området strax väster om Fårö 

Kyrka består av revkalksten och är betydligt mer upphöjt än omkringliggande områden. På 

kartor som visar landhöjningen av Fårö kan man se att detta område steg upp ovanför 

havsnivå för ungefär 9000 år sedan och trots tidig utsatthet för erosion behåller området sitt 

upphöjda läge, mycket på grund av berggrunden revkalksten som är en svåreroderad form av 

kalksten. De flesta byggnader i det undersökta området ligger just på denna upphöjning vilket 

tyder på att området lämpat sig väl för bosättningar, vilket kan bevisas av fornlämningar i 

form av husgrunder som indikerar detta. Detta område har, genom tiderna, haft olika 

funktioner på grund av dess topografiskt höglänta läge. Ett användningsområde som Varden 

historiskt sett har haft är som varningsplats vid anfall från öst, då dess läge gav utsikt över 

kyrkviken. Vårdkasar, och senare eldpallar, tändes för att varna befolkningen (Osborne, 

muntlig källa). Landhöjningen skapade även Litorinavallen, som är en strandvall som 

bildades vid tiden då Litorinahavets högsta strandkant befann sig på denna plats.  

För 3500 år sedan kan man, med hjälp av landhöjningskartor, notera att områden 

omkring Mölnorträsk börjar bli synliga. Dessa synliga områden bildar ett sund som går 

genom Fårö från nordväst till sydost, detta kan vara en förklaring till de strandvallar som idag 

kan ses vid kanterna av Mölnorträsk. En annan bidragande faktor till dessa strandvallars 

bildande är också vågornas ökade rörelse på grund av stormar. 

 

Litorinavallen 
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Den plats som kallas Varden ligger i ett topografiskt höglänt område. I området återfinns 

flera stora strandvallar som tillsammans bildar Litorinavallen. När den senaste inlandsisen 

passerade så eroderades och lösgjordes stora mängder berggrund. När trycket från isen 

upphörde påbörjades landhöjningen och ett av de första områdena att dyka upp över havsnivå 

var just Varden. Eftersom detta område består av revkalksten, en mer motståndskraftig typ av 

kalksten, har vittring och erosion inte påverkat området nämnvärt mycket, trots att det 

uppkom ovanför havsytan redan för 9000 år sedan. På grund av en landsänkning vid de 

danska öarna så öppnades Östersjön upp för Atlanten och en stor mängd saltvatten 

strömmade in. Detta nya och mycket mer salta hav kallas för Litorinahavet. Området kring 

Varden täcktes sakta av löst material som kastades upp och lagrades med hjälp av vågorna 

från havet. Eftersom landhöjningen skedde ryckvis och långsamt under denna period så 

förändrades strandnivån inte särskilt mycket under en längre tid vilket naturligtvis innebar att 

större mängder löst material kunde avlagras på samma plats. Detta är anledningen till att 

Litorinavallen är så pass mycket större än många andra strandvallar på Fårö. En teori som 

tidigare fanns var att Litorinavallen var en forntida borg, men denna teori har motbevisats och 

det har fastställts att det är en strandvall (Osborne, muntlig källa).   

Vid den sydöstra punkten av undersökningsområdet har en pir byggts för att förstärka 

funktionen av en liten udde som finns på platsen. På den inre sidan (mot viken) av piren finns 

däck upphängda vilket kan tolkas som att den använts som brygga vid tiden efter 

byggnationen. Vid den piren låg det en sammanhängande bod och en äldre båt låg på 

stranden vilket kan tolkas som att det har varit en plats använts som en utpost vid fiske. Piren 

fungerar också som skydd för kraftfulla vågor som kommer in mot viken från havet.  

 

Landskapsklassificering 

Väster om sjön (Mölnorträsk) i de nordligaste delarna av studieområdet finns kärrtorv (se 

bilaga 8.4), vilket bildas när sjöar eller våtmarker växer igen. Den vegetation som finns i 

kärrtorv får näring av grundvattnet och är därför beroende av näringsämnena som finns runt 

omkring, vilket gör att kärrtorv skiftar i utseende beroende på vilken typ av vegetation som 

växer där. En teori till att kärrtorv finns i just detta område kan vara att sjön har minskat eller 

växt igen och lämnat efter torvmark. Dessa marker är klassificerade som våtmark och 

Mölnorträsk är klassificerad som öppet vatten/sjö.  
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Människan på Fårö 

Arkeologer har beräknat att bebyggelse funnits på Fårö sedan tidig stenålder (ca. 2000 f.Kr), 

men desto mindre från bronsåldern då Fårö främst var en skärgård med små öar. På 

bronsåldern var åkerarealerna relativt små på grund av de små öarnas yta därmed kan man 

anta att agrarlandskapet inte hade sådan stor omfattning, spår från bronsåldern finns dock av 

aktivitet från fiske och jakt. Även under de senaste århundradena har säljakt och fiske haft en 

betydande roll för Fåröborna när det kommer till försörjning, vilket kan ses på den stora 

Kutatavlan från 1618 som hänger i Fårö kyrka. Tavlan är en målning som föreställer 15 män 

som under en säljakt drev ut på havet och från männens kläder och vapen kan man utröna att 

de var bönder som skulle ut på säljakt. Detta återspeglar det jordbrukssamhälle som 

genomgående har präglat Fårö och invånarnas försörjning. På historiska kartan(se figur 14) 

kan man se åkerarealen i undersökningsområdet år 1692 som då låg på 22,1 hektar, vilket 

dock är mindre än åkerarealen på 1900-talet. Däremot måste man ta hänsyn till tekniken och 

redskap som moderniserades och utvecklades inom jordbruket under 1800- och 1900-tal. 

På 1800-talet skedde en befolkningsökning på Fårö då antalet invånare fördubblades från 

1840–1870, vilket till stor del berodde på dessa nya framsteg inom jordbruk på ön. 

Åkeranvändningen har alltid varit underordnat fårbruket och på grund av att 

skiftesreformerna som infördes på 1800-talet inte påverkade Gotland och Fårö på samma sätt 

som på fastlandet blev mycket av marken allmän och användes till fårbete. På grund av att 

skiftesreformerna inte påverkade Fårö på samma sätt som fastlandet lämnades många marker 

som allmänningar, vilket kan ses även i modern tid. Åkermarkerna i anslutning till Fårö kyrka 

arrenderas idag av privatpersoner där det största användningsområdet är betesmark för får. 

På 1900-talet har antalet permanenta hushåll minskat på Fårö och ön har blivit mer av en 

semesterort genom den stora ökningen av semesterhus. Ett samband kan anas mellan 

ökningen av semesterhus på Fårö och den ökade turismen på Gotland och Fårö under 1900-

talet där de största turistvågorna inträffar under sommarsäsongen. Turismen har medfört både 

positiva och negativa effekter på Fårös kultur- och naturlandskap. Några av de positiva 

effekterna är att turismen och det ökade antalet människor som har säsongsboende på ön 

bidrar till ett samhälle som kan erbjuda utbyten av nya tjänster som annars eventuellt inte 

skulle funnits på ön. Det finns attraktioner på Fårö som i det stora hela är gjorda för att dra till 

sig turister, till exempel Fårös museum och Bergman center som ligger nära kyrkan. Dessa 

attraktioner kan bidra till ökad kunskap om Fårös natur- och kulturhistoria. Å andra sidan kan 
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man se några negativa effekter på naturlandskapet. Exempelvis har turister, vid olika 

tillfällen, huggit loss bitar från raukarna. Förekomsten av detta fenomen kan förklaras av 

bristen på tillgänglig information vid naturområden som Gamla hamn och naturreservatet 

Limmorträsk.  Detta har, genom initiativ från Föreningen Fårö Framtid, förbättrats genom 

informationsskyltar som är översatta till fler språk än svenska.  

 

6. SLUTSATSER 

 Antropogen påverkan kan ses på flera platser i undersökningsområdet, till exempel piren vid 

områdets kust som även är dess mest sydliga punkt. På denna plats finns det en liten udde 

men piren har förstärkts för att skapa en skyddande funktion mot havets starka vågenergi. 

Under andra världskriget vidtog försvarsmakten åtgärder på Fårö genom byggnation av fler 

anläggningar, en av de anläggningarna är Kursgården som ligger strax väster om kyrkan. Den 

ligger i kontakt med den högt belägna Varden som alltid har varit en viktig plats från ett 

försvarsperspektiv.  

Fårö kyrkas storlek har varierat sedan byggnadsåret under första halvan av 1000-talet. 

I mitten av 1800-talet byggdes kyrkan ut på grund av den ökade befolkningsmängden på Fårö 

och har även efter det genomgått flera restaureringar. I och med detta har man även fått fram 

äldre attribut som kyrkan tidigare haft, exempelvis målningar från 1600-talet. Den stora 

Kutatavlan, som är från just denna tidsperiod, speglar den tidens bondesamhälle. Tavlan, som 

visar 15 män som skulle på säljakt, påvisar den stora betydelsen säljakten hade för Fårös 

försörjning.  

Fårös natur med magra marker har påverkat hur markanvändningen fördelats, detta 

speglas av det utbredda beteslandskapet som funnits på Fårö. På plats i området kunde man se 

marker med äldre avbetade enbuskar vilket tyder på att omfattande bete tidigare har 

förekommit. Man kunde dock också se att det, på flera platser, även fanns yngre enbuskar 

som inte betats av boskap. Detta tyder på att markerna i fråga inte längre används till bete. 

Detta förklaras till stor del av att betesdjuren inte är i behov av att finna egen föda efter 

utvecklingen av kraftfoder som ges till dem. I området kring Fårö kyrka har åkermarkerna 

under århundraden varierat i storlek. Eftersom naturlandskapet har påverkat 
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markanvändningen på Fårö och de magra markerna har varit så pass svårodlade, har speciella 

åtgärder vidtagits för att göra dem mer fertila. Därmed har användningen av släke som 

gödningsmedel haft stor betydelse för agrarlandskapet. Från kartor och diagram som har 

presenterats i denna rapport kan det sammanfattas att storleken på åkermark per hektar var 

som minst år 1692 och var som störst år 1940. På senare 1900-tal är antalet hektar av 

åkermark lite mindre än år 1940 men håller sig relativt stabil fram till 2017. Jordbruket har 

varit en av de främsta näringarna, och är det än idag tillsammans med turistnäringen. Fårö har 

en spektakulär natur med till exempel naturreservat, raukar och fina stränder som är stora 

turistattraktioner, men även kulturlandskapet har en attraherande effekt med den starka 

kopplingen till Ingmar Bergman och Olof Palme. Turismen har många positiva effekter på 

Fårös ekonomi där bland annat service och försörjning på ön upprätthålls. Negativa effekter 

har också förekommit i och med de stora turistvågorna som kan skada naturlandskapet till 

exempel vid raukområden där människor ovetande tar med sig bitar av raukar därifrån.  
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8. Bilagor 

8.1 Terrängkartan 

 
Figur 16. Terrängkarta över studieområdet. Kartmaterial: Terrängkarta i vektor och raster © Lantmäteriet.  

     



 

 

 

            42 

    

   

8.2 Ortofoto 

 

Figur 17. Flygfoto över området Kartmaterial: Ortofoto © Lantmäteriet.  
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8.3 Strandnivåkartor 

9000-år sedan respektive 2000-år sedan. 

 

 
Figur 18. Karta över området där grön färg är en indikator på 

land för 9000-år sedan. 

Källa: © SGU 

 

Figur 19. Karta över området där grön färg är en indikator på 

land för 2000-år sedan. 

Källa: © SGU 
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8.4 Jordartskartan 

 

Figur 20. Kartmaterial: Jordartskartan från ©SGU. Byggnadslager från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet. 
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8.5 Berggrundskartan 

 

Figur 21. Berggrundskarta över området Kartmaterial: Berggrundskartan från ©SGU. 
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8.5 Klassificeringsguide 

 

Figur 22. Klassificeringsguide som använts vid klassificering i rapporten. 


