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ABSTRACT 
Engström Johansson, A. 2017. Geomorfologisk klassificering och kartering av Fårö kust, 
Gotland. Kulturgeografiska institutionen, Uppsatser, Uppsala universitet.   
 
Den svenska ön Fårö, belägen norr om Gotland i sydvästra Östersjön, är ett populärt turistmål känt för sitt unika 
landskap och säregna landformer. Den siluriska kalkstensberggrunden reflekteras i den varierade kustlinjen av 
alternerande uddar och vikar av olika geomorfologisk karaktär. Glaciala-, fluviala- och kustprocesser har format 
det pre-glaciala landskapet under expansionen och reträtten av det senaste istäcket och den efterföljande post-
glaciala, isostatiska landhöjningen. Ett geomorfologiskt klassificeringssystem har utformats specifikt anpassat 
för Fårö kust med målet att undersöka, beskriva och analysera de naturliga förhållanden som skapat dess 
karaktäristiska landskap. Klassificeringssystemet har tillämpats i en GIS-baserad kartläggning som delar in 
studieområdet i 18 landskapsenheter baserat på unika kombinationer av vågenergiförhållanden, topografi och 
berggrundsegenskaper, samt förekomst av sediment och erosiva landformer. En analys av skillnader och likheter 
mellan landskapsenheternas kustprofiler tyder på att lokala förhållanden och variationer i enskilda faktorer spelar 
en avgörande roll för den resulterande geomorfologin. Detta betonar nödvändigheten och betydelsen av att ta 
hänsyn till samspelet mellan faktorer på olika skalor för att förstå vilka konsekvenser förändrade 
klimatförhållanden kan komma att ha på Fårös kustlandskap.  
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1. INLEDNING  
 
Den svenska ön Fårö (Fig.1), belägen norr om Gotland i sydvästra Östersjön, är ett populärt 
turistmål känt för sitt unika landskap. Ön har en area av 114 km2 och en fast 
befolkningsmängd på ca 500 invånare (Region Gotland, 2016, s.4; SCB, 2016). Det sker en 
minskning av den fast bosatta befolkningen och en ökning i antalet sommargäster, samt i 
antalet fritidsfastigheter. Näringslivet på ön är framförallt kopplat till jord- och skogsbruk, 
samt till turism under sommarsäsongen (Region Gotland, 2014). Fårös karga och vindpinade 
öppna ytor används främst som betesmarker, eller är avsatta till naturreservat och 
fågelskyddsområden (Naturvårdsverket, 2017; Region Gotland, 2014). 
 Kustlinjen består av en mängd uddar och vikar av skild geomorfologisk karaktär, vilka 
reflekterar strukturen av den siluriska berggrunden. Öns ofta klippiga uddar, prydda med 
raukar och kustplattformar, avbryts av vikar där sediment ansamlats i strandvallar eller där 
långsträckta sandstränder bildats (Berggrundskartan, 2011; Jordartskartan, 2005). Det pre-
glaciala landskapet har formats av glaciala och fluviala processer under den senaste istidens 
expansion och reträtt (Svantesson, 2008, s.7). Efter avsmältningen av Weichselistäcket låg 
hela Fårö under vattenytan (SGU, 2016). Under Holocen exponerades den isostatiskt 
framväxande kustlinjen för olika takter av vågsvallning och bearbetning av kustprocesser, 
vilket skapade det post-glaciala landskapet och dess karaktäristiska landformer (Björck, 1995; 
Svantesson, 2008, s.10).  
 I Östersjöområdet har en förändring i klimat och kustaktivitet skett mot mer frekventa 
och energirikare västliga stormar. Detta har en effekt på det komplexa samspel och utbyte av 
material och energi som sker i områdets kustzoner, där Fårö ingår (Kont et al., 2011, s. 118). 
Stora delar av Fårös kust är avsatta till naturreservat, varav vissa områden ingår i och är 
skyddade genom Europeiska Unionens (EU) Natura 2000-nätverk (Naturvårdsverket, 2017). 
Kustområden bedöms inom EU vara av stor ekonomisk och rekreationell betydelse för 
nuvarande och framtida befolkningar. Problematik med dåligt planerad utveckling, 
föroreningar och överbelastning av resurser påverkar de boendes ekonomi genom bortkastade 
investeringar, utarmning av resurser samt minskad turism (Europeiska Kommissionen, 1999, 
s. 8). Den Europeiska Kommissionens demonstrationsprogram ”Integrated Coastal Zone 
Management” (ICZM) är en allmän metod för ett integrerat och hållbart utnyttjande och 
användande av EU:s kustzoner. Metoden baseras på sju principer, varav en förståelse för 
effekten och dynamiken av naturliga processer utpekas som en viktig faktor i de 
systemorienterade metoder som rekommenderas för en hållbar fortsatt utveckling av 
medlemsländernas kustområden (Europeiska Kommissionen, 1999, s. 12).  
 Geomorfologiska kartor beskriver och klassificerar jordens landformer, och används för 
att analysera hur de system av processer som påverkar dem fungerar (Smith et al., 2011, s. 3). 
De används också för att identifiera hur förändringar i dessa system ger förändringar som kan 
påverka människan (Slaymaker, 2009), vilket är speciellt relevant för kustområden där större 
delen av världens befolkning är bosatt (Smith et al., 2011, s.3; Woodroffe, 2002, s. 3). 
Geomorfologiska karteringar kan, genom att identifiera vilka effekter processförändringar har 
på våra kuster, spela en viktig roll för att avgöra hur hållbart ett system är samt identifiera  
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Figur 1. Karta över Fårö med infälld regional karta över Gotlands (och Fårös) placering i sydvästra 

Östersjön (Eliason, 2010, s. 7; Eniro, 2017). 

 
 
riskzoner för t exkusterosion och potentiella jordskred (Håkanson och Bryhn, 2008, s. 21; 
Slaymaker, 2009, s. 24; Smith et al. 2011, s. 3). 
 Stora delar av Fårös kuststräcka bedöms vara av riksintresse för sina höga natur-, kultur- 
och friluftsvärden (Naturvårdsverket, 2017; Region Gotland, 2014). En geomorfologisk 
kartering av området kan bidra till att öka förståelsen för hur öns kustsystem fungerar och 
kan, i enlighet med ICZMs rekommendationer, användas för att skapa en hållbar utveckling 
där detta värdefulla landskap bevaras och skyddas. 
 
1.1 Syfte och frågeställningar 
Denna uppsats avser att kvalitativt undersöka, beskriva och analysera de naturliga 
förhållanden som skapat och format Fårös karaktäristiska kustlandskap, med målet att utforma 
ett geomorfologiskt klassificeringssystem som tillämpas i en GIS-baserad kartläggning av 
Fårö kust. Klassificeringssystemet och kartläggningen används som grund för en diskussion 
kring de processer som skapat och utvecklat områdets landformer, samt dessa processers 
relativa betydelse och inverkan.  
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Uppsatsen avser att besvara följande tre frågeställningar: 
1. Vilka naturliga egenskaper, förhållanden och förekomster kan ett geomorfologiskt 

klassificeringssystem för Fårö kust lämpligen baseras på och inkludera? 
2. Vilka likheter och skillnader i kustprofil visar en tillämpning av det geomorfologiska 

klassificeringssystemet på Fårö kust? 
3. Hur kan dessa likheter och skillnader i kustprofil förklaras? 

 
2. FÅRÖ  
 
2.1 Geologisk bakgrund  
Under den Siluriska perioden (444-419 Ma) var Gotland (och därmed Fårö) beläget nära 
ekvatorn i nuvarande Indiska Oceanen, täckt av ett varmt och grunt hav (Erlström, 2009, s. 
20). Gotlands karaktäristiska kalkstensberggrund bildades genom litifiering av 
sedimentavlagringar som dominerades av skal från kalkstensrika döda organismer. I perioder 
tillät klimatförhållandena även för korallrev att bildas, vilka avsattes som oregelbundet 
strukturerad och förhållandevis resistent revkalksten i de geologiska lagren (Erlström, 2009, s. 
20). Den viktigaste revbyggande organismen var de nu utdöda stromatoporoidéerna. Bland de 
olika organismer som levde nära reven, och som nu ingår som fossil i den mindre resistenta 
lagrade kalkstenen, märks krinoidéerna (sjöliljorna) (Svantesson, 2008, s. 12). Lerpartiklar 
och de relativt små mängderna tillgängligt terriklastiskt material bildade, tillsammans med 
mer homogent avlagrade sediment, växellagrad märgelsten (Erlström, 2009, s. 20).  
 Genom kontinental drift flyttades Gotland till sin nuvarande plats i sydvästra Östersjön. 
Under den siluriska berggrunden som täcker ön ligger äldre sedimentära berggrundslager från 
Ordovicium och Kambrium ovanpå det prekambriska urberget. Det finns indikationer på att 
tektoniska krafter under Kambrium bildade nord-nordvästligt orienterade sprickzoner som en 
del av ett gammalt, djupt eroderat floddalssystem. Dessa sammanfaller med orienteringen av 
Fårösund, vilket separerar Gotland från Fårö (Erlström, 2009, s. 20).  
 När de sediment som skulle komma att bilda Gotlands siluriska berggrund avsattes var ön 
belägen på kontinentalhyllan nära den dåvarande kustlinjen. Sedimenten avsattes därmed i 
lager som lutade svagt (0.2°– 0.4°) mot syd-sydost, vilket är orsaken till att åldern på den 
gotländska berggrunden successivt ökar från den norra till södra delen av ön (Fig. 
2)(Erlström, 2009, s. 20). Orienteringen av Gotlands kustlinje relativt orienteringen 
(strykning) och lutningen (stupning) av öns geologiska strata (Erlström, 2009) skapar en 
skillnad i den effekt med vilka kustprocesser formar landskapet, vilket påverkar den 
resulterande kustmorfologin. Den nordvästra och sydöstra kustlinjen är orienterad parallellt 
med berggrundens strykning (concordant coast), vilket ger berggrunden en relativt enhetlig 
resistans mot vågornas erosion. I nordöst och sydväst, där kustlinjen är orienterad vinkelrätt 
mot berggrundens strykning (discordant coast), fokuseras vågerosionens effekt på de mindre 
resistenta berggrundslagren (Fig. 2, 3)(Berggrundskartan, 2011; Woodroffe, 2002, s. 153).  
 Stupningen av Gotland geologiska strata medför att berggrunden längs delar av den 
nordvästra kusten lutar från kustlinjen, medan berggrunden längs delar av den sydöstra kusten 
lutar mot kustlinjen (Fig. 2c)(Erlström, 2009, s. 20; Berggrundskartan, 2011).  
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Figur 2. Gotland och Fårös berggrundsfacies och -struktur: a) förenklad berggrundskarta, b) 

schematiskt tvärsnitt av den regionala berggrunden c) schematiskt tvärsnitt av den lokala 

berggrunden (Eliason, 2010, s. 8, 13).   

 
 
En lutning mot kustlinjen reducerar stabilitet och ökar effekten av erosion då vittrat material 
kan glida längsmed de geologiska lutningsplanen. En lutning från kustlinjen minskar effekten 
av erosion och skapar jämförelsevis stabil och brant topografi (Woodroffe, 2002).    
 
2.2 Östersjöns utveckling och det post-glaciala landskapet 
Fårö ligger i sydvästra Östersjön, ett av världens största bräckta innanhav. Med undantag för 
utloppet vid Öresund är bassängen helt innesluten och påverkas därför i högre grad av 
klimatvariationer än det öppna havet (Brenner, 2005, s. 227). Sedan reträtten av det 
skandinaviska istäcket har Östersjön genomgått ett flertal faser av marina och limniska 
förhållanden kontrollerade av samspelet mellan avsmältningsmönster, den eustatiska 
havsnivån och den istostatiska landhöjningen (Björck, 1995, s. 19).  
 Det tog det senaste istäcket från ca 14 000 till 10 000 BP att retirera från 
Östersjöområdet. Under den tidigaste fasen dämde isen upp smältvatten och bildade den 
Baltiska Issjön som dränerades ut i Nordsjön via Öresund (Brenner, 2005, s. 228). Ett marint 
utlopp skapades i Billingen-området i mellersta Sverige ca 12 000 BP. Inflödet av saltvatten, 
och den snabba sänkningen av havsnivån (regression) som därpå följde, markerar övergången 
till det bräckta Yoldiahavet. Den isostatiska landhöjningen stängde utloppet till Billingen ca 
10 700 BP och Ancylussjön bildades, vilket påbörjade en havsnivåhöjning (transgression) 
som nådde sina högsta nivåer ca 10 300 BP.  

a) b) 

c) 
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En andra dräneringsfas och samtida eustatisk havsnivåhöjning ca 10 100 BP markerar 
övergången till Littorinahavet och tillbaka till bräckta förhållanden (Brenner, 2005, s. 228). 
En betydande minskning i salthalt i Gotlandsområdet ca 2000 BP markerar övergången till 
färskvattensfasen Limnea. Den nuvarande Östersjö-fasen påbörjades för ca 500 år sedan 
(Brenner, 2005, s. 228). 
 Då både Gotland och Fårö låg under vattenytan efter det senaste istäckets reträtt har 
landskapsutvecklingen varit starkt knuten till Östersjöns utveckling (Svantesson, 2008, s. 7). 
Genom Östersjöområdets faser av uppdämning och dränering, och de resulterande 
växlingarna mellan transgressioner och regressioner, har Gotland och Fårö utvecklat ett 
landskap som formats av hastigheten av dessa förändringar. Samspelet mellan hastigheterna 
av isostasi och eustasi avgjorde om havsnivån höjdes (transgression) eller sänktes (regression) 
(Björck, 2008). Stora förändringar i havsnivå kan ha betydande påverkan på kustlandskapet. 
En snabb regression exponerar tidigare vattentäckta områden för nya typer av 
geomorfologiska processer på land, vilket kan förändra fluviala system och bearbeta tidigare 
avlagrade sediment (Harff et al., 2011). En snabb transgression översvämmar landskapet och 
exponerar högre höjder för vågpåverkan, vilket kan svalla ur mindre och lättare kornstorlekar 
och avsätta dem under lugnare förhållanden på djupare vatten (Harff et al., 2011; Svantesson, 
2008, s. 29). Vid 0-linjen, där takten för isostasi och eustasi är densamma, kan havsnivån 
förbli närmast stationär, vilket koncentrerar det geomorfologiska arbetet till en avgränsad yta 
under relativt långa perioder (Harff et al., 2011). Vid snabba förändringar i havsnivå 
exponeras kustlinjen för vågpåverkan under kortare perioder, vilket minskar den relativa 
effekten av det geomorfologiska arbetet (Woodroffe, 2002).    
 Kustlinjens lutning avgör storleken på den yta som påverkas. Även en stor förändring i 
havsnivå kan ha en relativt avgränsad effekt på en kust med brant och varierad topografi. Små 
förändringar i havsnivå kan exponera stora områden för ändrade förhållanden och 
geomorfologiska processer vid kuster där topografin är platt och enhetlig (Bierman and 
Montgomery, 2014).  
 Den inverkan som kustlinjens lutning och havsnivåförändringarnas hastighet har haft på 
Gotlands och Fårös landskap kan ses i formationen av tydliga klintar (branta klippor) och 
strandvallar kopplade till stationära havsnivåer under Ancylussjöns och Littorinahavets faser, 
samt till de tunna lager av osammanhängande jordlager som bildats i lågt liggande områden 
som snabbt steg ur havet (Svantesson, 2008, s. 29)(Jordartskartan, 2005).  
 Fårö började resa sig ur vattnet omkring ca 9000 BP (SGU, 2017), när ökande havsnivåer 
åter etablerat Östersjöns utlopp till Nordsjön (Fig. 3)(Brenner, 2005, s. 228). Littorina-
transgressionens högsta nivå utmärks av en stor strandvall runtom de högst belägna delarna av 
Fårö (Svantesson, 2008, s. 29; Jordartskartan, 2005). Sedan den eustatiska havsnivåhöjningen 
upphörde runt 6000 BP har den isostatiska landhöjningen fortsatt att resa Gotland och Fårö ur 
havet (Harff et al., 2011).  
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Figur 3. Fårös framträdande kustlinje genom olika stadier av Östersjöns utveckling: a) 11000 BP, b) 

8000 BP, c) 6000 BP, d) 4000 BP, e) 3000 BP, f) 2000 BP (SGU, 2016). 

 

 

3. KUSTMORFOLOGI OCH KUSTPROCESSER 
 
Fårös siluriska sedimentära berggrund, och den effekt som kustprocesser har haft på ön sedan 
den steg ur havet, har skapat dess unika och karaktäristiska landformer (Svantesson, 2008). 
Den komplexa kustlinjen av alternerande uddar och vikar är ett resultat av berggrundens 
litologi och struktur samt kustens topografi och orientering (Tõnisson et al., 2007; Woodroffe, 
2002).  
 

3.1 Berg- och jordarter 
Den varierande graden av bio- och litostratigrafiska komponenter som en sedimentär bergart 
innehåller bestämmer dess resistans mot vittring (Bierman and Montgomery, 2014). Detta 
påverkar var i landskapet man hittar Fårös olika bergarter samt vilken form de tar (Erlström, 
2009). Märgel, märgelsten och växellagrad kalksten är på grund av deras höga lerinnehåll 
relativt lättvittrade bergarter, och hittas vanligtvis i områden med låg topografi (Erlström, 
2009, s. 31). Bergarterna stromotoporoidékalksten, kalcirudit och kalkrenit karaktäriseras av 
lagrade kalkstenar med olika avlagringsstrukturer, textur och kristallstorlekar av olika 
hållfasthet. Kalksten som innehåller rev-komponenter är mer resistenta mot vittring än 
omkringliggande bergarter och bildar därför ”utstickande” former, såsom raukar och klintar, i 
landskapet (Erlström, 2009; s. 31, 37; Svantesson, 2008, s. 12).  
  

a

fed

cb
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De två vanligaste jordarterna på Fårö är morän och svallsediment. Morän bildas när 
inlandsisen plockar med sig material av olika kornstorlekar från underlaget som sedan krossas 
och avsätts närmare iskanten (Svantesson, 2008, s. 17). För morän som avlagrats under den 
högsta kustlinjen, såsom för Fårö, svallar vågor ur material ur moränen och lämnar efter sig 
ett täcke av osorterat, osammanhängande material (Svantesson 2008, s. 29). Kuststräckor som 
karaktäriseras av morän eller tunna, osammanhängande jordarter återfinns vanligtvis i lågt 
liggande områden på relativt homogent lagrad och resistent kalksten, där topografin bestäms 
av berggrundens relief (Erlström, 2009: Svantesson, 2008). Då topografin vanligtvis är 
relativt platt, torde den post-glaciala landhöjningen i dessa områden varit relativt snabb. Efter 
att vågsvallning omlagrat tidigare avsatta glaciala och post-glaciala sediment på lägre höjder, 
återstår det lite tid för kustprocesser att erodera och producera sediment från den 
underliggande resistenta berggrunden (Svantesson, 2008). Resultatet är tunna och/eller 
osammanhängande jordlager där berggrunden på sina ställen kan vara synligt blottad 
(Erlström, 2009).  
 Då Fårö låg helt täckt av vatten efter avsmältningen av det senaste istäcket har hela ön 
påverkats och bearbetats av kustprocesser. Vågornas svallning omlagrade tidigare avsatta 
sediment och producerade stora mängder svallsediment av klapper, grus och sand som 
eroderades direkt från den sedimentära berggrunden (Svantesson, 2008, s. 29). Stora 
avlagringar återfinns längsmed både den moderna kustlinjen och äldre kustlinjer, där de ofta 
bildar strandvallar av varierande storlek och form. Klapper hittas vanligtvis på mindre 
resistenta bergarter, som antingen innehåller lera (märgel) eller som saknar rev-komponenter 
(Erlström, 2009). Klappret bildar strandvallar på energirika uddar och saknar avsättnings-
strukturer i vikar och i områden med låg energi. En gradering baserad på en förändring i 
kornstorlek kan skönjas längsmed delar av Fårö kuststräcka; från klappervallar på resistenta, 
klippiga uddar; till grusvallar på mindre resistenta bergarter längsmed kusten längre inåt land; 
till sandavlagringar i vikar som är tillräckligt skyddade (Jordartskartan, 2005). 
 Hela östra Fårö täcks också, till skillnad från Gotland, av stora avlagringar av den eoliskt 
producerade jordarten flygsand (Svantesson, 2008, s. 37). För att flygsand ska kunna bildas 
krävs stor tillgång på modermaterial av kornstorleken fin- och/eller mellansand. 
Modermaterialet till flygsanden är troligtvis underliggande avlagringar av isälvssediment, 
som möjligtvis frilagts för vindens bearbetning genom avbetning och skogsavverkning 
(Svantesson, 2008, s. 38).  
 
3.2 Bottenmorfologi och -material 
Berggrundens egenskaper, struktur och lutning, samt förekomsten och fördelningen av 
bottenmaterial, ger skillnader i havsbottens morfologi utanför olika delar av Fårös kust. 
Havsbotten utanför Fårös södra kust uppvisar en relativt jämn morfologi med gradvisa 
förändringar och en svag lutning åt sydost. I kontrast stupar delar av området utanför Fårös 
nordvästra kust i trappstegsformade branter som ger denna del av kuststräckan öns brantaste 
bottenmorfologi (Maringeologiska kartan, 1988, s. 17).  
 Området utanför Fårös nordöstra kust domineras av Salvorev (Fig. 4), ett ca 10 km långt 
och 2-4 km brett grundområde som till största delen är uppbyggt av morän avlagrad kring en 
berggrundskärna (Maringeologiska kartan, 1988, s. 19).  
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Figur 4. Maringeologisk karta över Östersjö-området utanför Fårös östra kust. Salvorevs mäktiga 

sedimentavlagringar ger en grundare bottentopografi utanför Fårös östra udde (som synes av de 

glesare höjdkurvorna) och fungerar troligen som sedimentkälla till östra Fårös flygsandsavlagringar 

(Modifierad från SGU, 2017). 

 
 
Runtom denna moränplatå förekommer avlagringar av svallgrus, vars strandvallstoppar på 
sina ställen når upp till vattenytan, samt områdets största avlagringar av sand 
(Maringeologiska kartan, 1988, s. 28). Närheten till Salvorev ger en grundare bottentopografi 
utanför Fårös nordöstra och östra kust jämfört med den nordvästra (SGU, 2017). 
 
3.2 Erosiva landformer 
När vågor närmar sig kustlinjer, och rör sig från djupt till grundare vatten, ökar dess hastighet 
och våghöjd genom interaktion med havsbotten. Då vågor når grundare vatten vid utstickande 
uddar tidigare än i vikar längre inåt land, kommer vågtopparna att orientera sig alltmer 
parallellt med kustlinjen ju närmare land de rör sig (Davidson-Arnott, 2010, s. 88). Denna 
process av vågrefraktion koncentrerar vågenergin vid uddar, där det därför är vanligast att 
erosiva kustlandformer såsom klippor, raukar och kustplattformar bildas (Fig.5) (Woodroffe, 
2002).  
 Klippformationer är vanligast på norra och nordvästra Fårö, där de längsmed vissa delar 
av kuststräckan dominerar landskapet. De tros vara en del av sidan av en djupt eroderad 
floddal som flankerar Fårö och fortsätter under vattnet bort mot Estland (Svantesson, 2008, 
s.12).  
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Figur 5. Genom vågrefraktion koncentreras vågenergin vid uddar och ”sprids ut” i vikar (Davidson-

Arnott, 2010, s. 88).  

 
 
Gotlands och Fårös djupa sjöar, skarpa klippformationer längre inåt landet och kustlinjens 
varierande karaktär tros reflektera detta gamla floddalslandskap (Svantesson, 2008, s. 12). 
Den sydväst-nordöstliga orienteringen av den klippiga nordvästra kusten sammanfaller med 
det revkalkstensrika och resistenta berggrundslagret Högklintsformationen. Detta tros ha 
befunnit sig parallellt med den dåvarande kustlinjen under tiden för dess formation, då 
korallrev bildas på specifika djup från land (Eliason, 2010). Resistent revkalksten återfinns 
ändå ut till kustlinjen på många delar av Fårös kuststräcka, vilket möjliggör för klippor att 
bildas (Svantesson, 2008).  
  I anslutning till Gotlands och Fårös klippor återfinns vanligtvis en berggrundshylla, som 
sträcker sig ut 20-200m under vatten från kustlinjen innan den stupar brant ner mot djupare 
vatten (Fig. 6)(Eliason, 2010). När vågenergi eroderar en klippkust vid dess fot och inte direkt 
mot klippväggen kan klippan komma att dra sig tillbaka och bilda dessa kustplattformar. 
Själva plattformen sträcker sig från klippfoten ut i havet till den plats där vågerosion upphör, 
och kan ha varierande mängd av ansamlat material på sig (Davidson-Arnott, 2010). Detta 
material ska dock inte finnas i sådana mängder att berggrund inte iallafall stundtals är blottad. 
Kustplattformar kan delas upp i två typer beroende på dess lutningsvinkel. Typ A är vanligast 
förekommande på bergarter av låg- till medel styrka och uppvisar en sluttande lutningsvinkel 
från klippfoten och ut i vattnet. Typ B bildar en mer eller mindre horisontell plattform med en 
skarp, abrupt övergång mot havet. Den förekommer där den vertikala erosionen av 
kustplattformen sker förhållandevis långsamt jämfört med klippfotens tillbakadragningstakt 
(Sunamura, 1992). Forskning går isär när det gäller vilken typ av processer (subaeriala eller 
marina) som är den främsta reglerande mekanismen när det gäller både kustplattformars 
bildning och dess nedbrytningstakt (Davidson-Arnott, 2010).  
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Figur 6. Langhammars raukområde på Fårö, med klapper ansamlat på den utstickande 

kustplattformen.   

 

 

Raukar är erosiva landformer som generellt återfinns på klippiga uddar, och som är 
karaktäristiska för många delar av Fårös kuststräcka (Fig.6). Det finns flera kända raukfält på 
den nordvästra delen av ön, såsom Bjärge och Langhammars (Eliason, 2010). Raukar hittas 
längsmed kusten i anslutning till klippor och områden som domineras av resistent 
revkalksten, samt som reliker efter tidigare kustlinjer inåt landet. Raukar kan bildas på två 
olika sätt. Vågor som slår mot sidorna av en klippfot kan erodera ut en tunnel längsmed en 
svag zon i berget som sedan vidgas tills en valvbåge bildas (sea arch). När toppen av 
valvbågen kollapsar bildas en fristående rauk (Sunamura, 1992). Raukar behöver dock inte 
först bilda valvbågar utan kan isoleras från det övriga berget genom sprickor och 
svaghetszoner mellan bergarter av olika litologisk struktur (Davidson-Arnott, 2010). Fårös 
raukar är en erosiv kvarleva som formats när kustprocesser eroderar mindre resistent kalksten 
snabbare än mer homogent lagrad och oregelbundet strukturerad revkalksten (Erlström, 2009) 
 
3.3 Ackumulativa landformer 
Den fokusering av erosiva krafter på uddar som sker genom vågrefraktion (Fig. 5) resulterar i 
en ”utspridning” av energi i vikar, där lugnare förhållanden tillåter sediment att avsättas, 
ackumuleras och att bilda landformer såsom mjukt sluttande sandstränder och branta 
strandvallar av klapper och grus (Eliason, 2010; Woodroffe, 2002). Tvärprofiler för 
ackumulativa former antas sträva efter ett ekvilibrium mellan de faktorer som påverkar 
sedimentförflyttning.  
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Därför antas att skiftningar i sedimentstorlek, form och densitet, samt vind, våg och 
tidvattensprocesser ger en förändring i kustprofilsmorfologi. Rumsliga förändringar av former 
kan kopplas till förändringar i typ av påverkande vågprocesser, medan förändringar över tid 
kan kopplas till förändringar i vågprocessers intensitet och styrka (Davidson-Arnott, 2010).   
 Ackumulativa former uppvisar skillnader i tvärprofil som framförallt beror på 
sedimentets kornstorlek. Stora kornstorlekar möjliggör en hög infiltration och ger en mindre 
mängd vatten som transporteras tillbaka ner än vad vågorna tar med in. Gravitationskraften 
blir alltså lägre och en mindre mängd sediment förs tillbaka ut än för små kornstorlekar med 
låg infiltration (Woodroffe, 2002). Eftersom ett ekvilibrium eftersträvas kommer sandstränder 
med liten kornstorlek och liten infiltration att bilda svagt sluttande former medan 
klapperstränder med relativt stor kornstorlek och hög infiltration uppvisa brantare former 
genom bildning av strandvallar med skiftande sluttningsvinkel (Scheffers et al., 2012).  
 På sandstränder sker ingen strandvallsformation. Där varierar profilform ofta efter 
topografiska förändringar (Woodroffe, 2002). På landsidan om den aktiva zonen kan 
vindblåst fint sediment bilda dynsystem av varierande grad. Genom påverkan av 
asymmetriska vågprocesser sker en sortering av grövre partiklar inåt land och finare partiklar 
utåt havet. Detta ger en storleksgradient för sediment som avtar från land ut mot hav, vilket 
för sandstränder ger en svagt sluttande profil (Davidson-Arnott, 2010). För klapperstränder 
har kornstorlek och -form en stor inverkan på hur transport och deponering sker. Ofta kan 
strandremsan delas in i utmärkande zoner. Mindre och mer avrundat klapper förs lättare uppåt 
med vågorna men rullar också lättare tillbaka. Dessa koncentreras ofta till ett område vid den 
lägre delen av profilformen. Större, diskformat klapper som tas med av vågorna, kan kastas 
upp över strandvallskanten och stannar sedan genom friktionsmotstånd kvar på övre delen av 
profilen. Stränder bestående av både sand och klapper uppvisar antingen en profil där 
sediment är blandat, eller en profil med en sortering av grövre sediment i dess övre brantare 
del och finare, svagt sluttande sediment i dess lägre del och ut mot vattnet (Davidson-Arnott, 
2010).  
 Vid en ökning av vågintensitet och -styrka, såsom i samband med stormar, förändras 
profiler för klapper- och sandstränder på olika sätt. Sandstränder byggs på under perioder av 
låg intensitet när fina partiklar tillåts deponeras på strandremsan. Under stormar får höga 
vågor en möjlighet att nå och erodera bakomliggande dynsystem och dess fördyner, vilket ger 
en plattare profilform (Davidson-Arnott, 2010). För klapperstränder ger högre vågor med mer 
energi en möjlighet för tyngre sediment att nå profiltoppen och stormas anses därför, upp till 
en viss styrka, skapa en brantare profilform. Många faktorer inverkar i bildningen av 
strandvallar. Förhållandet mellan våghöjd och de strandvallar som formas råder det dock 
delade åsikter om (Scheffers et al., 2012).  
 Klapperstränder är den vanligaste typen av stränder på Fårö. Klappret ackumuleras 
vanligtvis i strandvallar bildade av stormar, och kan innehålla material av magmatiskt 
ursprung eller av sandsten som transporterats med isen (Fig.7). Längsmed Fårös 
kustsluttningar finns områden där landhöjningen bildat successioner av strandvallar som 
reflekterar tidigare kustlinjer (Eliason, 2010). Sandstränder återfinns i vikar på framförallt 
Fårös östra sida.  
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Figur 7. En mäktig strandvall av grovkornigt klapper har bildats i Aursviken, Fårö.   

 
 
Dessa består till stor del av kvartskorn eroderade från det skandinaviska fastlandet, som 
transporterats till Fårö av glaciala eller glacifluviala processer (Svantesson, 2008).  
 Det finkorniga och välsorterade eoliska sedimentet flygsand bildar stora avlagringar på 
Fårös östra sida, Avanäset (Eliason, 2010). Flygsanden deponerades under vatten av mäktiga 
isälvar under avsmältningen av det senaste istäcket, innan den relativt nyligen blev omlagrad 
och bearbetad av vinden och deponerad på land (Svantesson, 2008). Dyner av olika form och 
storlek karaktäriserar landskapet på Avanäset, som är en av de största eoliska avlagringarna i 
Sverige (Fig. 8)(Erlström, 2009).   
 
3.4 Vågprocesser och littoral drift  
Vågor genereras genom ett överförande av energi från vind till vattenyta. Fetchsträcka avser 
antingen den yta som vinden blåser över, reglerad av storlek på hav och sjöar, eller den yta 
som en vind med samma riktning blåser över vilket påverkas av väderförhållanden. En ökning 
i fetchsträcka ger, upp till en viss gräns, en längre tid för överföring av energi och därmed 
högre vågor (Davidson-Arnott, 2010, s. 69). Överföringen av energi mellan vind och vatten 
påverkas också av det relativa förhållandet mellan luft- och vattentemperatur. På högre 
breddgrader ger varmare lufttemperatur i förhållande till vattentemperatur högre vågor på 
hösten. Omvända förhållanden ger lägre vågor på våren. I mer begränsade vattenområden, 
som skyddade hav och stora sjöar, färdas vågor ofta inom det vindområde där de bildats och 
är därmed oftast sammankopplade med stormar (Davidson-Arnott, 2010, s. 70).  
 



13	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8. Sandstrand med tillhörande dynsystem norr on Holmudden, Fårö.  

 
 
Sedimentpartiklar i storleksordningen för sand och klapper saknar den sammanhållningskraft 
(kohesion) som verkar på partiklar av mindre storlek (silt, lera), och kan därmed fritt sättas i 
rörelse och transporteras av vågkrafter i kustnära miljöer (Woodroffe, 2002). Klapper och 
tyngre partiklar kräver större krafter för förflyttning såsom kraftiga vågor under stormar eller 
genom is. Flera processer av olika kraft och med skilda riktningar verkar under ett givet 
tidsintervall på sedimentpartiklar som satts i rörelse av vågor. Riktningen på 
sedimenttransporten avgörs av hur dessa påverkande krafter balanseras ut (Davidson-Arnott, 
2010). Littoral drift är den längs kusten parallella transporten av sediment som innefattar 
transport på stranden genom inkommande snedställda vågor (Fig.9), i surfzonen och utanför 
surfzonen genom tidvatten och vinddrivna strömmar (Woodroffe, 2002). Littoral drift är en 
viktig faktor i erosion och bortförande av sediment från klippor till dess deponering i form av 
stränder, spits och barriärformer. Sedimenttransportens riktning kan observeras genom 
förekomst av ackumulativa former samt vid ansamling av material bakom hindrande objekt 
som pirer (Woodroffe, 2002).  
 Littorala driftceller är sekvenser av kuststräckor med definierade och avgränsade 
sedimentkällor och avsättningszoner eller sänkor, samt en tydlig sedimenttransport genom 
longshore drift dessa emellan. Flodmynningar och klipperosion kan agera källa, medan 
avsättningszoner inkluderar spits och submarina dalgångar (Davidson-Arnott, 2010). Littorala 
celler kan vara svåra att identifiera och kan interagera med varandra, och kan i sig delas upp i 
sub-celler.  
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Figur 9. Vågor sköljer in över stranden i en vinkel mot kustlinjen, men rör sig tillbaka vinkelrätt mot 

kustlinjen i gravitationskraftens riktning. Denna process av littoral drift (longshore drift) medför 

därför en nettotransport av sediment parallellt med kustlinjen (Davidson-Arnott, 2010). 

 
 
Littorala celler som skiljs åt av hindrande objekt, såsom välutvecklade uddar, kan vara väldigt 
stabila med ytterst liten till ingen interaktion med intilliggande celler (Woodroffe, 2002). 
Den mängd sediment som transporteras inom en littoral driftcell är dess sedimentbudget. Man 
bör ta hänsyn till att faktorer som påverkas av tidpunkt på året, som individuella stormar och 
fluktuationer i floder och havsströmmar, under relativt korta tidsintervall kan påverka en cells 
sedimentbudget. En cell med positiv sedimentbudget har en större införsel av sediment än 
utförsel, vilket ger en deponering av material och en ökning av strandvolym. Omvänt ger en 
negativ sedimentbudget en nettoutförsel av sediment och stranderosion sker (Davidson-
Arnott, 2010).  
 Förekomsten och omfattningen av processer av sedimenttransport och littoral drift görs 
tydligt genom riktningen av de strandsporrar och tombolos som bildats längs Gotlands och 
Fårös kuster (Eliason, 2010).  
 
4. METODER OCH MATERIAL 
 
4.1 Geomorfologiska kartor och -klassificeringssystem 
Geomorfologin studerar relationen och interaktionen mellan landformer och de processer som 
skapar och former dem på olika temporala och spatiala skalor (Smith et al., 2011, s. 3). 
Geomorfologiska kartor är det vanligast använda verktyget för att illustrera geomorfologisk 
information. Målet med dessa är att organisera och systematiskt beskriva geomorfologiskt 
relevant information (Smith et al., 2001, s. 5).  
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Den förenkling och generalisering av information som en kartering innebär leder till 
utformandet av klassificeringssystem (Davidson-Arnott, 2010, s. 13). Ett geomorfologiskt 
klassificeringssystem är en nödvändig utgångspunkt för att kunna identifiera och organisera 
den information som ska ingå i den geomorfologiska kartan (Smith et al., 2011, s. 6). Det 
finns ännu ingen standardisering för legend eller layout av geomorfologiska kartor. 
Klassificeringssystem utgår därför ofta från grundläggande koncept som anpassas efter ett 
specifikt syfte och/eller studieområdets karaktär (Smith et al., 2011, s. 36; Finkl, 2004, s. 
166).   
 Det finns framförallt två övergripande utgångspunkter för geomorfologiska karteringar: 
morfologisk och geomorfologisk. En morfologisk utgångspunkt fokuserar på att beskriva och 
kvantifiera lutningsvinklar och sluttningselement, utan hänsyn till processer eller ursprung 
(Smith et al., 2011, s. 152). Den geomorfologiska utgångspunktens avsikt att identifiera både 
landformer och bildningsprocesser (Hubbard och Glasser, 2005) innebär att den 
geomorfologiska utgångspunkten är baserad på tolkningar snarare än beskrivningar (Smith et 
al., 2011, s. 155).  Geomorfologiska kartor skiljer sig därför från andra tematiska kartor 
genom att kvalitativ data ofta är en tydligare och viktigare komponent än kvantitativ data 
(Smith et al., 2011, s. 255). Det subjektiva inslaget, och de inkorrekta klassificeringar och 
avgränsningar som detta kan leda till, kan minimeras genom att fältobservationer följer ett 
förutbestämt protokoll, samt görs ur olika geografiska perspektiv för en bättre överblick och 
uppfattning av landskapet (Smith et al., s. 157).  
 Den teknologiska utvecklingen och ökade tillgängligheten av digitala verktyg såsom 
Geografiska Informationssystem (GIS) har gjort karteringar lättare och snabbare att 
genomföra, och har möjliggjort skapandet av digitala databaser där stora mängder information 
kan lagras på olika spatiala och temporala skalor (Smith et al, 2011, s. 6) Detta har medfört att 
utvecklingen rört sig mot ett mer holistiskt förhållningssätt, med en integrering av information 
på olika skalor för en ökad användbarhet inom fler tillämpningsområden.  
 Ett holistiskt förhållningssätt kräver, förutom morfologisk och process-relaterad 
information, ytterligare information rörande t ex litologi, jordarter och vegetation för att skapa 
det helhetsperspektiv som är relevant för tillämpningar inom miljöplanering och hållbar 
utveckling (Smith et al., 2011, s. 28). Den senaste trenden för detaljerade, holistiska kartor 
delar in studieområdet i mindre och mindre delar baserat på geomorfologiska egenskaper. De 
slutliga landskapsenheterna (land units) beskriver områden med liknande geomorfologi, 
klimat, och bergs- och jordartsgeologi. En gruppering av landskapsenheter med liknande 
egenskaper refereras till som en region (Smith et al., 2011, s. 29). Det holistiska synsättet kan 
användas för att skapa ett hierarkiskt geomorfologiskt klassificeringssystem som tar hänsyn 
till information på flera skalor. Landskapet ses då som ”a mosaic of geomorphic objects that, 
by increasing observation detail, can be decomposed into smaller and smaller ones and vice 
versa” (Smith et al., 2011, s. 57) där varje nivå ”includes the cumulative effects of lower 
levels in addition to some new considerations” (Slaymaker et al., 2009, s.5).  
 En preliminär karta skapas ofta genom analys av satellitbilder, flygfoton och kartmaterial 
som används ofta för att få en första inblick i landskapets karaktär, förekomst och fördelning 
av geomorfologiska element samt möjliga otydligheter och problem. Sedan modifieras och 
kompletteras denna genom fältobservationer, och tillämpas i den slutliga kartan (Smith et al., 
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2011, s. 27).  I geomorfologiska kartor används framförallt variationer av symbolformer för 
att beskriva kvalitativa skillnader i egenskaper. Färg är en viktig variabel som kan varieras i 
styrka och mättnad. Färgval är ett starkt visuellt verktyg och kan förmedla subjektiv 
information som kan framkalla felaktiga tolkningar om dessa inte väljs med omsorg (Smith et 
al., 2011, s. 256). Olika typer av linjeelement kan kombineras med symboler för att öka 
komplexitet för kartor med detaljerade klassificeringar (Smith et al., 2011, s. 282).  
 
4.2 Kustkartor och -klassificeringssystem 
Geomorfologiska kustkartor ger en överblick över geografiska sammanhang som möjliggör 
för en tolkning av relationer mellan form, process, tid och rum i en av de mest dynamiska 
miljöerna på jorden (Finkl, 2004, s. 166). De stora havsnivåförändringar som följt på den 
expansion och reträtt av glaciärer som skett de senaste 100 000 åren innebär att kustprocesser 
enbart verkat på nuvarande havsnivåer under ett par tusen år. De flesta kustlinjer reflekterar 
därför fortfarande en geomorfologi formad av processer på olika spatiala och temporala 
skalor, vars komplexa samspel försvårar utformningen av klassificeringssystem (Davidson-
Arnott, 2010, s. 13; Finkl, 2004).  
 Kustkarteringar utgår ofta från en naturlig klassificering (”natural classification”) där 
syftet är att beskriva förhållanden mellan relevanta egenskaper av den klassificerade gruppen, 
snarare än att referera till ett specifikt syfte eller specifika frågeställningar (Finkl, 2004, s. 
168). Naturliga klassificeringar tar hänsyn till studieområdets alla attribut och innefattar 
därför så många naturliga och unika egenskaper som omfattningen av studien tillåter. De 
ingående klassificeringarna definieras och separeras sedan utifrån de egenskaper som 
förekommer mest frekvent och dessas association med varandra, med det geomorfologiska 
perspektivet som vanligaste utgångspunkt (Finkl, 2004, s. 168).  
 Kustkartor använder numera oftast, precis som övriga geomorfologiska kartor, ett 
systematiskt och integrerat förhållningssätt för att bättre ta hänsyn till överlappning av olika 
skalor och förhållanden mellan olika element (Finkl, 2004). Följande faktorer anses ha en 
kontrollerande effekt på kustutveckling: geologisk struktur (topografi), lokal geologi 
(berggrundsstruktur och bergarter), vågförhållanden och lokala erosions- och 
depositionsprocesser, samt isostatiska och eustatiska havsnivåförändringar (Davidson-Arnott, 
2010, s. 15).  
 En mängd olika klassificeringssystem har utformats för att beskriva våra kustområden. 
De faktorer som bedömts relevanta att inkludera har anpassats efter det specifika 
studieområdet och studiens fokus. Klassificeringssystem kan t ex utgå från skillnader i 
ackumulativa egenskaper (sedimenttyp och kornstorlek) och erosiva egenskaper (klippiga 
kuster) eller bottentopografi, och därmed vågförhållanden (”reflekterande/utspridande” 
stränder) (Finkl, 2004).  
 Ett antal olika klassificeringssystem har utformats för Östersjöns kustområden. Dessa har 
antingen utgått från ett marinbiologiskt perspektiv (Schernewski et al., 2004; Schiewer, 2008; 
von Nordheim and Boedeker, 1998), eller varit för övergripande för att göra inkludera Fårö 
kusts stora variation (Łabuz, 2015) och anses därför inte vara relevanta utgångspunkter för 
syftet av denna studie.  



17	
	

Tematiska kustkartor använder sig generellt enbart av ett linjeelement draget längsmed 
kustlinjen, uppdelat i sekvenser vars färger representerar olika kategorier, medan övriga delar 
av kartan lämnas tomma. Detta eliminerar många av de faktorer som måste tas hänsyn till i 
kartor som även använder sig av andra ytelement, såsom punkter och polygoner (Smith et al., 
2011). 
 
4.3 Kartering av Fårö kust 
Ett preliminärt klassificeringssystem utformades genom en genomgång av satellitbilder och 
relevant kartmaterial, i kombination med ett rekognoseringsbesök till studieområdet under 
hösten 2011 (Smith et al., 2011, s. 27). Utförligare fältobservationer gjordes under ett besök 
till studieområdet under tio dagar i april 2012, då kuststräckor som tolkades som 
representativa för de olika klassificeringarna, samt svårtolkade områden, prioriterades. Ett 
uppföljande besök gjordes under 14 dagar i augusti 2016, då tidigare avstängda delar av 
kuststräckan besöktes och tidigare observationer kontrollerades. Det slutliga 
klassificeringssystemet har utformats genom en integrering av det preliminära 
klassificeringssystemet och fältobservationer i form av anteckningar och fotografier, samt 
tillämpats i en ArcGIS-baserad karta över Fårö kust. Denna karta har använts som grund för 
en identifiering och tolkning av landskapsmönster, samt en diskussion kring kopplingen 
mellan kustlandskapet och dess kontrollerande faktorer (Smith et al., 2011, s. 159). Under 
fältarbetet observerades på ett flertal platser längsmed kusten tecken på littoral drift. Genom 
analys av fotografier har dessa observationer indelats i fyra olika kategorier, kopplade till 
specifika geografiska platser i studieområdet. Observationer av littoral drift har inkluderats i 
resultatet för en ökad förståelse för studieområdets processer, samt som underlag för en 
diskussion kring skillnader i lokala förhållanden. 
 Då hela Fårös kuststräcka definierats som studieområde, har helhetsperspektivet varit den 
viktigaste utgångspunkten. En alltför detaljerad karta riskerar att fokusera på, för syftet, 
irrelevanta detaljer på bekostnad av det större sammanhanget (Finkl, 2004). För att rättvist 
fånga och beskriva Fårös unika landskap bör kartan dock inte vara alltför övergripande eller 
generaliserande. Därför har ett holistiskt förhållningssätt anammats, där hänsyn tas till både 
storskaliga geomorfologiskt relevanta egenskaper, såsom geologisk struktur, litologiska 
egenskaper och vågförhållanden, och till lokala förekomster av sediment och landformer 
(Smith et al., 2011, s. 28; Finkl, 2004, s 195). Då kvantitativ data ej har använts, och en 
identifiering av vågförhållanden och landformer inkluderar en tolkningar av processer, har 
studien en geomorfologisk utgångspunkt i motsats till en morfologisk utgångspunkt (Smith et 
al., 2011, s. 152; Hubbard och Glasser, 2005). Detta innebär att resultatet är baserat på 
tolkningar snarare än beskrivningar (Smith et al., 2011, s. 155). För att minimera den 
subjektivitet som tolkningar oundvikligt medför, har de besökta kuststräckorna fotograferats 
och observerats från olika avstånd och perspektiv (Smith et al., 2011, s.157). Av samma 
anledning har även fältobservationer fokuserats på relativt lättidentifierade och upprepande 
former eller mönster (Smith et al., 2011, s. 264).  
 Studieområdet har indelats i landskapsenheter baserade på unika kombinationer av 
tidigare nämnda egenskaper. Då den tidigare nämnda termen regioner (Smith et al., 2011, s. 
29) ansågs syfta till en större geografisk omfattning än den som är relevant i denna studie, 
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benämns grupper av landskapsenheter med liknande geomorfologiska egenskaper som 
sektioner. Klassificeringssystemet är hierarkiskt utformat för att tydliggöra och separera olika 
egenskaper och relationer, samt för att i viss mån separera beskrivande och tolkande delar 
(Smith et al., 2011, s. 260, 264).  
 Varje landskapsenhet illustreras i en manuellt ritas kustprofil för att ge en uppfattning om 
relativa skillnader i topografi, och fördelningen av ingående klassificeringar. Då kvantitativ 
data saknas är dessa enbart relevanta för en kvalitativ, konceptuell jämförelse kustprofiler 
emellan. Varje kustprofil representerar en generaliserad och förenklad bild av ett varierande 
antal kustprofiler som klassificerats som tillhörande samma geomorfologiska kategori (Smith 
et al., 2011). Ett spann av lokala avvikelser kan därmed förekomma i verkligheten och 
illustreras, för en mer rättvis bild, av två kustprofiler för kategorier där denna spridning är 
speciellt stor. Kustprofilerna inkluderar en streckad linje som markerar den ungefärliga 
landgränsen för vågpåverkan (den aktiva zonen)(Woodroffe, 2002). Då kontinuerlig 
vågpåverkan begränsar etablering av vegetation och ger strandmaterial mer rundade korn, har 
gränsen för den aktiva zonen tolkats baserat på dessa egenskaper.   
 Kustzonen definieras i denna studie till det snäva område längs Fårö kust som påverkas 
av främst naturliga kustprocesser. Därmed har också en teoretisk avgränsning gjorts som 
fokuserar på information som framförallt rör naturgeografiska aspekter och utelämnar 
antropogena faktorer (Kitchin, 2006). Gränserna har definierats till havs från där vågbrytning 
påbörjas till landgränsen för vågpåverkan. Detta ger ett geografiskt spann som skiftar 
beroende på vilken del av kuststräckan som avses och är därmed svår att estimera. 
Havsgränsen sträcker sig i regel inte längre ut än 30 meter från kustlinjen, medan landgränsen 
generellt slutar närmare än 10 meter från kustlinjen.  
 Observationer av den del av studieområdet som ligger under havsytan har enbart gjorts 
från land, samt i viss mån från kustplattformen, vilket medför en viss begränsning i hur 
kustprofilernas yttre gräns kunnat beskrivas. Kartor och satellitbilder har då använts som 
hjälpmedel för att minimera denna begränsning.   
 Då det pågår en landhöjning, finns även en avgränsning ur ett tidsperspektiv att ta hänsyn 
till. Baserat på en estimerad vertikal maxhöjd (6 m) för studieområdet, den ungefärliga 
landhöjningstakten och på vilken höjd daterade gränser för transgressioner finns, sträcker sig 
tidsskalan grovt inte mer än 3000 år tillbaka i tiden (Boelhouwers, 2017). Individuella stormar 
kan ha stor inverkan på kustnära profilformer. Det är dock osäkert hur länge dessa former 
bevaras vilket gör den undre tidsgränsen svår att estimera, det kan röra sig om decennium 
eller ännu kortare tid (Scheffers et al., 2012). 
 Kartornas layout, och kartelement som används för att illustrera olika klassificeringar, har 
framförallt valts för att så effektivt som möjligt skapa kontrast och separation mellan 
intilliggande och associerade enheter (Smith et al, 2011, s. 256).  
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5. RESULTAT 
 
5.1 Fältobservationer 
Följande sedimenttyper och morfologiska attribut observerades längs Fårö kust: sand, 
klapper, morän/tunt, osammanhängande jordlager, kustplattform och raukar. Dessa 
sedimenttyper och morfologiska attribut förekommer generellt i specifika kombinationer och 
geomorfologiska sammanhang. Sedimenttyp och ytterligare morfologiska attribut uppvisar 
generellt skillnader mellan uddar och vikar. Sand förekommer generellt i vikar, medan 
klapper hittas både i vikar och på uddar.  
 Kustplattformar förekommer generellt på uddar, i kombination med klapper. Raukar 
förekommer på uddar, och då i kombination med kustplattformar och klapper. Morän/tunt, 
osammanhängande jordlager förekommer utan ytterligare morfologiska attribut främst på 
Fårös sydvästra kuststräcka och i en skyddad vik på norra kusten. Sand förkommer främst på 
östra Fårö och längs den södra kusten, dock generellt inte längs den sydvästra eller norra 
kusten. Uddar med förekomst av kustplattformar och raukområden är mer välutvecklade längs 
den norra kusten än längs övriga kuststräckor. På den sydvästra kusten är både uddar och 
vikar mindre utvecklade än längs övriga kuststräckor, och här förekommer varken 
kustplattformar eller raukar.  
  
5.2 Geomorfologisk kustklassificering  
Likheter och skillnader i fältobservationer har, tillsammans med geomorfologiskt relevanta 
naturliga egenskaper och förhållanden, använts som grund för ett lokalt anpassat 
klassificeringssystem specifikt utformat för Fårö kust (Tabell 1). Klassificeringssystemet 
delar in studieområdet i fyra hierarkiska nivåer med 2-5 klassificeringar på varje nivå.  Detta 
delar in Fårö kust i 18 landskapsenheter.  
 Klassificeringssystemet är indelat i fyra sektioner definierade av relativa skillnader i en 
kombination av i) topografi och berggrund och ii) kustorientering och vågförhållanden. De 
skillnader i kustkontur och topografi som observerades i fält, och via genomgång av 
kartmaterial och satellitbilder, ansågs vara de storskaliga faktorer som tydligast skiljer olika 
delar av Fårö kuststräcka från varandra. Då topografiska skillnader och en varierad 
kustmorfologi är kopplat till skillnader i bergartsresistans, samt orienteringen av 
berggrundens strykning och stupning relativt kustlinjen, är sektionsindelningen kopplad till 
skillnader i berggrundsegenskaper (Erlström, 2009, s. 20; Woodroffe, 2002, s. 153). 
Topografi och kustmorfologi är också ett resultat av skillnader i effekten av erosiva 
vågprocesser. Vågors resulterande energi är framförallt ett resultat av fetchsträcka, 
dominerande vindriktning och bottentopografi (Woodroffe, 2002). Då dessa faktorer uppvisar 
geografiska skillnader reflekterar sektionsindelningen även skillnader i kustorientering och de 
förändrade vågförhållanden som detta medför (Maringeologiska kartan, 1986). Sektionerna 
benämns med antingen sitt geografiska läge eller ett redan etablerat namn för området: 
Avanäset (sektion 1), Södra kusten (sektion 2), Västra kusten (sektion 3) och Norra kusten 
(sektion 4).  
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Tabell 1. Det geomorfologiska klassificeringssystemet utformat för Fårö kust delar in kuststräckan i 4 sektioner och 18 landskapsenheter baserat på 
kustorientering, vågenergiförhållanden, topografi, berggrundsegenskaper, morfologi (udde/vik) samt sedimenttyp och förekomst av erosiva landformer 
(landskapsenheter betecknas med siffra samt liten bokstav). Varje landskapsenhet representeras av 1-2 generaliserade kustprofiler i en kvalitativ, konceptuell 
illustration (betecknad med profilsiffra).  

Sektion  Bergart  Morfologi  Sediment + erosiva landformer  Landskapsenhet  Kustprofil 

Avanäset   Medelkristallin kalksten (kalkarenit) med stromatoporoidékalksten samt   Udde  Klapper + kustplattform   1a  1 

(sektion I)  krinoidékalksten och revkalksten  Udde  Klapper + kustplattform + raukar  1b  2 

Vik  Sand   1c  3 

Grovkristallin kalksten (kalcirudit) och lerig medelkristallin kalksten (kalkarenit)  Vik  Sand   1d  3 

Södra   Grovkristallin kalksten (kalcirudit) och lerig medelkristallin kalksten (kalkarenit)  Udde  Klapper + kustplattform + raukar  2a  4 

kusten  Vik  Klapper   2b  5 

(sektion II)  Vik  Sand   2c  6 

Revkalksten och stromatoporoidékalksten  Udde  Klapper + kustplattform   2d  7 

Märgelsten och märgel  Udde  Klapper   2e  5 

Västra   Medelkristallin kalksten (kalkarenit) med inslag av stromatoporoidékalksten  Udde  Klapper   3a  8 

kusten  Udde  Morän/tunt jordlager   3b  9 

(sektion III)  Vik  Morän/tunt jordlager   3c  9 

Märgelsten och märgel  Udde  Klapper   3d  8, 10 

Vik  Morän/tunt jordlager   3e  9 

Norra  
Medelkristallin kalksten (kalkarenit) med stromatoporoidékalksten samt 
krinoidékalksten och revkalksten  Vik  Morän/tunt jordlager   4a  11 

kusten  Revkalksten och stromatoporoidékalksten  Udde  Klapper + kustplattform + raukar  4b  12, 13 

(sektion IV)  Medelkristallin kalksten (kalkarenit) med inslag av stromatoporoidékalksten  Udde  Klapper + kustplattform + raukar  4c  12, 13 

Vik  Klapper   4d  14, 15 
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För att ta hänsyn till den påverkan som skillnader i berggrundsegenskaper kan ha på den 
resulterande geomorfologin på en mindre skala, har bergartsfördelning valts som andra 
hierarkiska nivå. De fyra sektionerna är indelade i 2-3 bergartskategorier baserat på 
Berggrundskartans (2011) bergartsfördelning. Avanäset och Västra kusten delas in i två 
bergartskategorier, medan Södra kusten och Norra kusten delas in i tre. Samma bergart kan 
förekomma inom flera sektioner.  
 Fårö kust karaktäriseras av en varierad kustkontur med välutvecklade uddar och vikar. 
Som tidigare nämnt visar sedimenttyper och morfologiska attribut en skillnad i förekomst och 
fördelning i vikar jämfört med på uddar. Kuststräckor mellan uddar och vikar visar ofta en 
gradvis övergång mellan sedimenttyper samt färre och mindre välutvecklade karaktäristiska 
landformer.  En indelning av bergartskategorierna i en morfologisk klassificering som 
antingen udde eller vik ansågs därför medföra ett mindre mått av godtycklighet och 
subjektivitet. I de fall där klassificeringen av udde eller vik täckt in fler än en bergart har den 
bergarten som ansetts mest representativ för kuststräckan valts.  Uddar och vikar har 
framförallt klassificerats utifrån ett helhetsperspektiv. Uddar och vikar som, jämfört med 
övriga kuststräckor inom sektionerna, har en relativt liten geografisk utbredning eller inte är 
en tillräckligt utmärkande del i kuststräckans kontur har utelämnats. Udde och vik 
förekommer inom alla fyra sektioner, dock inte inom alla bergartskategorier. Både udde och 
vik kan finnas representerade under en specifik bergart inom en sektion, medan bara den ena 
av dessa morfologiska klassificeringar finns representerade under samma bergart inom en 
annan sektion. 
 Underkategorierna udde och vik delas in i de slutliga landskapsenheterna, baserat på en 
kombination av förekomst av: sand, klapper, morän/tunt jordlager, kustplattform och raukar. 
Sediment har, på grund av sin avgörande roll i skapandet av landformer, tagits med som 
klassificeringsklass trots att det inte är en landform i sig. Klassificeringarna sand, klapper och 
morän/tunt jordlager har definierats utifrån jordartskartan med viss modifiering utifrån 
fältobservationer. Morän och tunt jordlager är på Jordartskartan (2005) två skilda indelningar. 
Utifrån kvalitativa fältobservationer är likheterna dessa emellan, och miljön de uppträder i, 
ofta relativt stora. Dessa sedimenttyper tillhör därför samma klassificering. 
 Observationer av raukar har utelämnats om det rör sig om enstaka exemplar. Som regel 
har raukar inte identifierats som förekommande om det har funnits en osäkerhet kring 
huruvida de bör tas med. Osäkerheten i sig har tagits som ett tecken på att dessa inte varit en 
tillräckligt dominerande del av kustprofilen. På samma sätt har kustplattform definierats 
enbart då det funnits en tydlig förlängning av berggrund ut i havet av dimensioner som gör 
den en viktig komponent av kustprofilen. Klassificeringssystemet skiljer inte mellan de 2 
olika typerna av kustplattformar, då en korrekt identifiering är relativt svår och inte ansågs 
tillföra för syftet relevant information.  
 Då en kartering innebär exakta gränsdragningar mellan olika klassificerade kategorier, är 
viss generalisering och godtycklighet oundviklig. Kategorier med relativt liten geografisk 
utbredning har för tydlighets skull förstorats på bekostnad av intilliggande kategorier (Smith 
et al., 2011, s. 190).  Strandvallar har inte tagits med som landform i klassificeringssystemet 
men förekommer som en tydlig återkommande komponent kopplad till kornstorlek.  



22	
	

Strandvallar används som begrepp i kommande beskrivningen av kustprofiler när det finns en 
relativt brant lutningsvinkel, en orientering parallell med kustlinjen och en sortering av 
kornstorlekar. Vid osäkerhet har förekomst av äldre strandvallar varit avgörande.  
 Samma kombination av tidigare nämnda sedimenttyper och morfologiska attribut kan 
vara representerad inom flera sektioner. Skillnader finns då i en eller båda av den andra och 
tredje hierarkiska nivån (bergart, udde/vik). Samma kombination av bergartstyp och udde/vik 
kan ge skillnader i kustprofil mellan olika sektioner. Även inom sektioner kan samma 
kombination av bergartstyp och udde/vik ge upphov till olika kustprofiler. Vissa 
landskapsenheter inkluderar enbart sediment, medan andra inkluderar både sedimenttyp samt 
erosiva landformer.   
 Kombinationen av vågenergiförhållanden, berggrundsegenskaper, sedimenttyp och 
förekomst av erosiva landformer är unik för varje landskapsenhet. Landskapsenheterna 
betecknas av en siffra (för tillhörande sektion) samt liten bokstav (a-e). Varje landskapsenhet 
refererar i tabell 1 till en illustrerad, konceptuell kustprofil.  Landskapsenheter som uppvisar 
snarlika kustprofiler inom respektive sektion representeras av en och samma illustration. 
Landskapsenheter där samma kombination av sektion, bergart, landformer och sedimenttyp 
uppvisar skillnader i kustprofil inom respektive sektion representeras av två illustrationer.    
 
5.3 Geomorfologisk kustkartering 
Figur 10 visar förekomsten och fördelningen av de geomorfologiskt relevanta egenskaper som 
inkluderats i det framtagna klassificeringssystemet för Fårö kust (Tabell 1). Kartan tydliggör 
behovet av att basera en kartläggning av studieområdet på landskapsenheter för att presentera 
information på ett mer överskådligt och lättillgängligt sätt.  
 Figur 11 visar tillämpningen av klassificeringssystemets landskapsenheter på Fårö kust, 
illustrerad med linjeelement dragna längs kustlinjen. Färgnyanser har enbart valts för att 
skapa kontrast mellan intilliggande kategorier.  
 Följande fyra tecken på littoral drift har observerats längsmed Fårö kust (Fig.12): 
ansamling av sediment på endera sidan av i vattnet utstickande objekt (pirer, bryggor); 
mänskligt uppförda förstärkningar på endera sidan av tidigare nämnda objekt; en tydlig 
orientering på sediment som avsatts på stranden; samt riktade mönster i strandvallar. Dessa 
tecken på riktningar av sedimenttransport har sammanställts och karterats i figur 11. Pilar 
placerade utanför kustlinjen pekar i den littorala driftens riktning. Där tecken på littoral drift 
inte tydligt kunnat observeras har kartan lämnats tom, detta betyder dock inte att littoral drift 
inte förekommer i dessa områden. Ingen skillnad görs i figur 11 mellan dessa olika typer av 
observationer. Tecken på littoral drift har generellt observerats på kuststräckor mellan uddar 
och vikar, med en riktning som pekar in mot viken. Avanäset och Södra kusten uppvisar fler 
och tydligare tecken på littoral drift än på Norra kusten, där observationer gjorts längs 
Aursvikens östra sida och vid Langhammarsviken i riktning mot Svartudden (jämförs med 
övriga observationer som pekat in mot viken). Inga tydliga tecken på littoral drift 
observerades på Västra kusten. 
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Figur 10. Karta över fördelningen av de egenskaper och förekomster som det geomorfologiska klassificeringssystemet utformats efter (se även bilaga).
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Figur 11. Tillämpning av det geomorfologiska klassificeringssystemet på Fårö kust, baserat på tabell 1 och figur 10 (se även bilaga).
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Figur 12. Konceptuella illustrationer av de fyra tecken på littoral drift som observerats längsmed 
Fårö kust: a) ansamling av sediment vid endera sidan av i vattnet utstickande element (pirer, bryggor) 
b) mänskligt uppförda förstärkningar på endera sidan av tidigare nämnda element, c) tydlig 
orientering på sediment som avsatts på stranden, d) riktade mönster i strandvallar.  

 
 
Nedan följer en beskrivning av klassificeringssystemets sektioner och landskapsenheter samt 
illustrationer av dessas kustprofiler.   
 
5.3.1 Sektion 1 – Avanäset  
Avanäset täcker den östra delen av Fårö, som i sig kan betecknas som en stor udde.  Närheten 
till Salvorev och dess omgivande områden av relativt grunt hav ger låga 
vågenergiförhållanden. Gränsen för Avanäset har i norr dragits vid övergången mot 
Norsholmen, och i söder vid västra gränsen av Sudersand (Fig. 10). Avanäset är indelat i två 
bergartskategorier: medelkristallin kalksten (kalkarenit) med stromatoporoidékalksten samt 
krinoidékalksten och revkalksten; och grovkristallin kalksten (kalcirudit) och lerig 
medelkristallin kalksten (kalkarenit). Den förstnämnda, mer resistenta bergarten dominerar 
större delen av sektionens kuststräcka och återfinns på både uddar och vikar, medan den 
andra, lerigare bergarten endast återfinns i viken Sudersand. Sediment förekommer som 
klapper eller sand. Klapper återfinns generellt på uddarna, och sand i vikarna. Ytterligare 
morfologiska attribut hittas endast på uddarna, där klapper förekommer i kombination med 
antingen kustplattform eller en kombination av kustplattform och raukar.  
 Avanäset har indelats i fyra landskapsenheter, illustrerade av tre kustprofiler (Fig.13). 
Kustprofil 1 och 2 återfinns på uddar av samma bergart, båda med en förekomst av klapper i 
kombination med kustplattform, dock med skillnader i förekomst av raukar.  
 Landskapsenhet 1a (kustprofil 1) representerar en kustprofil med en relativt svag 
lutningsvinkel mellan landgränsen för den aktiva zonen och kustplattformens landgräns. 
Klapper ansamlas generellt nära trädgränsen, samt där kustplattformen tar vid.  
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Figur 13. Kustprofiler för Avanäsets landskapsenheter (sektion I). Uppifrån och ned: profil 1 (enhet 
Ia), profil 2 (enhet 1b), profil 3 (enhet Ic +Id). Streckad lodrät linje markerar den ungefärliga 
landgränsen för den aktiva zonen.  
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Sand förekommer generellt i sluttningen mot kustplattformen, som sträcker sig horisontellt ut 
i havet med en skarp övergång vid dess yttre gräns. Kustplattformens berggrund är blottad 
med visst löst ansamlat material ovanpå. Lokala skillnader förekommer gällande mängden 
ansamlat material på kustplattformen, samt skarpheten i dess övergång mot havet.  
 Landskapsenhet 1b (kustprofil 2) representerar en kustprofil där en klapperstrandvall, av 
mer konvex och brantare karaktär än övriga sektionens kustprofiler, markerar övergången 
mellan den aktiva zonen och kustplattformen. Klapper av störst kornstorlek hittas på 
strandvallens topp, samt vid dess fot där finkornigare material finns inblandat. 
Kustplattformen är horisontell och ligger delvis ovanför vattenytan, med en skarp övergång 
mot havet. Raukar sticker upp ur vattnet på kustplattformen, samt varierande mängder av 
ansamlat, löst material. Berggrunden är på sina ställen synligt blottad.  
 Landskapsenhet 1c och 1d (kustprofil 3) representerar kustprofiler av snarlik form, båda 
förekommande i vikar men på olika bergarter. Vid landgränsen för den aktiva zonen finns 
vegetationstäckta sanddynsystem av varierande dimensioner och former. Kustprofilernas 
lutningsvinkel är relativt brant fram till sanddynernas yttre gräns, där en svagare 
lutningsvinkel tar vid fram till övergången mot havet. Sand förekommer över hela 
kustprofilen, med inslag av större kornstorlekar vid dynernas yttre gräns samt vid övergång 
till havet.  
 
5.3.2 Sektion 2 – Södra kusten  
Södra kusten sträcker sig västerut från Hammarsända (väster om Sudersand) förbi Ryssudden 
till norr om Tojvik (Fig.10). Relativt långgrunda havsområden längs den framförallt norra 
delen av Södra kusten, ger vågenergiförhållanden som är lägre än för Norra kusten (sektion 4) 
och högre än för Västra kusten (sektion 3). Södra kusten är indelad i tre underkategorier av 
bergarter: grovkristallin kalksten (kalcirudit) och lerig medelkristallin kalksten (kalkarenit); 
revkalksten och stromatoporoidékalksten; samt märgelsten och märgel. Märgelstenen täcker 
störst del av sektions kuststräcka och representeras, precis som den grovkristallina kalkstenen, 
av både uddar och vikar. Bergarten innehållande resistent revkalksten återfinns enbart på 
uddar. Sediment förekommer i vikarna som antingen klapper eller sand. På uddarna 
förekommer klapper i kombination med antingen kustplattform, eller kustplattform i 
kombination med raukar.  
 Södra kusten är indelad i fem landskapsenheter, representerade av fyra kustprofiler 
(Fig.14, 15). Kustprofilen som illustrerar landskapsenhet 2a (kustprofil 4) uppvisar relativt 
stora topografiska skillnader och därmed en relativt brant lutningsvinkel. Kustplattformen är 
delvis under vatten och är till viss del täckt av vegetation i form av gräs närmast strandvallens 
fot. Raukar syns tydligt på kustplattformen samt även i viss mån högre upp på land. 
Kustplattformen består av tydligt blottad berggrund och är till viss del täckt av löst material, 
framförallt nära strandvallsfoten som består av relativt grovkornigt klapper. 
 Landskapsenhet 2b (kustprofil 5) representerar en kustprofil med en generellt svagare 
lutningsvinkel vid övergången från gränsen för den aktiva zonen och havet än landskapsenhet 
2a. I jämförelse med övriga kustprofiler har denna en mer uppbruten, ojämn och konkav form.  
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Figur 14. Kustprofiler för Södra kustens landskapsenheter (sektion II). Uppifrån och ned: profil 4 
(enhet 2a), profil 5 (enhet 2b + 2e), profil 6 (enhet 2c). Streckad lodrät linje markerar den ungefärliga 
landgränsen för den aktiva zonen.  

4	(2a)	

4	(2a)	

5	(2b	+	2e)	

6	(2c)	
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Figur 15. Kustprofil 7 representerar Södra kustens (sektion II) landskapsenhet 2d. Streckad lodrät 

linje markerar den ungefärliga landgränsen för den aktiva gränsen. 

 

 

Sediment i form av klapper bildar en strandvall mot övergången mot havet, där större 
kornstorlekar återfinns på strandvallens topp, vid dess fot samt på toppen av mindre 
ojämnheter. Vid strandvallens fot blir lutningsvinkeln fortsatt svag ut i havet.  
 Landskapsenhet 2c (kustprofil 6) representerar Södra kustens svagaste lutningsvinkel. 
Vid landgränsen av den aktiva zonen återfinns mer kuperad mark med vegetation. 
Övergången mellan vegetationstäckt, svag kuperad mark och sandremsa är relativt skarp. 
Sluttningsvinkeln är svag men delvis uppbruten vid övergången mot havet. Sluttningsvinkeln 
blir lite brantare precis vid övergång till hav för att sedan plana ut igen. Sand är det 
dominerande materialet, medan större kornstorlekar återfinns vid landgränsen för den aktiva 
zonen, i ojämnheter i sandremsan samt vid övergången mot hav.  
 Landskapsenhet 2d (kustprofil 7) har en utbredd och horisontell kustplattform med viss 
vegetation samt mycket löst material ovanpå. Berggrunden skymtar igenom sedimenttäcket på 
vissa ställen. Övergången från kustplattformen ut mot havet är inte lika skarp som tidigare 
udde. Klappret uppvisar störst kornstorlekar vid strandvallens topp samt vid dess fot. 
Landgränsen för den aktiva zonen sträcker sig till toppen av den yttersta strandvallen. Vallen 
uppvisar en konvex form med en brantare sluttningsvinkel än vikarnas profiler, men svagare 
än den tidigare uddens.  
 
5.2.3 Sektion III – Västra kusten 
Västra kusten utgörs av kuststräckan från Häjderiv (udden väster om Tojvik) norrut till 
spetsen av Lansaholms udde (Fig.10). Denna del av Fårö kust ligger närmast storön Gotland. 
De två öarna är separerade av ett relativt grunt och smalt sund, vilket skapar de lägsta 
vågförhållandena av alla sektioner. Västra kusten är indelad i två underkategorier av bergart: 
medelkristallin kalksten (kalkarenit) med inslag av stromatoporoidékalksten, samt märgelsten 
och märgel. Både udde och vik förekommer på vardera av de två bergarterna. Sediment 
förekommer som klapper på uddar eller som morän på uddar och i vikar.  
 Västra kusten har delats in i fem landskapsenheter, illustrerade av tre kustprofiler 
(Fig.16). Landskapsenhet 3a och 3d representerar klapperprydda uddar på sektionens båda 
bergarter. För landskapsenhet 3a (kustprofil 8) markerar en strandvall landgränsen för den 
aktiva zonen, med en sluttning ner mot övergången till havet.  

7	(2d)	
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Figur 16. Kustprofiler för Västra kustens landskapsenheter (sektion III). Uppifrån och ned: profil 8 
(enhet 3a+3d), profil 9 (enhet 3b+3c+3e), profil 10 (enhet 3d). Streckad lodrät linje markerar den 
ungefärliga landgränsen för den aktiva zonen.

9	(3b	+	3c	+	3e)	

10	(3d)	

8	(3a	+	3d)	
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Lutningsvinkeln på strandvallen är svag jämfört med övriga sektioners, och är heller inte lika 
bred eller hög, men är dock den brantaste inom sektionen. Det finns viss ackumulation av löst 
material vid strandvallens fot, och en bit ut i havet. Detta anses dock inte vara av den tydliga 
och utbredda karaktär som kopplas till förekomst av kustplattform. Det lösa materialet är av 
varierande kornstorlek, med förekomst av moränblock. Störst kornstorlek återfinns vid 
strandvallens topp, vid ojämnheter, samt vid dess fot. Strandvallen är generellt av en mer 
ojämn och uppbruten karaktär än strandvallar på uddar inom övriga sektioner.  
 Landskapsenhet 3d (kustprofil 8,10) illustreras av två kustprofiler, varav den ena är 
snarlik kustprofilen för landskapsenhet 2a (Södra kusten). Profilerna skiljs åt framförallt 
gällande avsaknad av tydlig strandvallsformation, vilket ger kustprofil 10 en tydligt lägre 
lutningsvinkel.   
 Landskapsenhet 3b, 3c och 3e uppvisar snarlika kustprofiler (kustprofil 9). Dessa enheter 
representerar båda bergarter, samt både udde och vik. Lutningsvinkeln är relativt svag jämfört 
med övriga kustprofiler, både inom Västra kusten och jämfört med övriga sektioner. 
Vegetationsgränsen ligger nära övergången till havet, och kan lokalt även sträcka sig ut i 
vattnet. Klapper förekommer generellt i små kornstorlekar, blandat med moränmaterial och 
större block. Närmast vattnet glesnar vegetationstäcket och sedimentmängden ökar, och 
berggrunden ligger till viss del blottad. Lutningsvinkeln ut i havet är fortsatt svag.  
Lokala skillnader finns i vegetationstäckets densitet, förekomst av moränmaterial samt andel 
av blottad berggrund.  
 Landskapsenhet 3d (kustprofil 10) representerar även den en kustprofil med en låg 
lutningsvinkel, både på land och ut i havet. Det finns dock en större och tydligare ansamling 
av klapper jämfört med kustprofil 8, samt en mer kuperad övergång mellan landgränsen för 
den aktiva zonen och havet.  
 
5.3.4 Sektion 4 - Norra kusten  
Norra kusten sträcker sig från österut öster om Lansaholms udde, förbi Svartudden, runt 
Tällevika och Norsholmens östra kust till övergången mot Avanäset (Fig.10). Utanför Norra 
kustens kustlinje ökar havsdjupet relativt mycket över korta avstånd, vilket ger förutsättningar 
för relativt höga vågenergiförhållanden. Norra kusten uppvisar störst variation i kustprofil 
jämfört med övriga sektioner.  
 Den andra hierarkiska nivån är indelad i tre bergartskategorier: medelkristallin kalksten 
(kalkarenit) med stromatoporoidékalksten samt krinoidékalksten och revkalksten, revkalksten 
och stromatoporoidékalksten, samt medelkristallin kalksten (kalkarenit) med inslag av 
stromatoporoidékalksten. Uddar har bildats på den mest resistenta revkalkstenen, där klapper, 
kustplattformar och raukar förekommer. En vik representerar bergarten med inslag av 
revkalksten, medan det på minst resistenta bergarten har bildats uddar med kustplattformar 
och raukar, och vikar med klapper.  
 Norra kusten har delats in i fyra landskapsenheter, illustrerade av fem kustprofiler 
(Fig.17, 18). På Norra kusten finns störst variation i kustprofil inom landskapsenheter jämfört 
med för övriga sektioner. Två av de fyra landskapsenheterna representeras därför av två 
kustprofiler vardera, då en generalisering av denna stora spridning inte ansågs kunna 
illustreras i en och samma figur.  
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Figur 17. Kustprofiler för Norra kustens landformsenheter (sektion IV). Uppifrån och ned: profil 11 
(enhet 4a), profil 12 (enhet 4b+4c), profil 13 (enhet 4d). Streckad lodrät linje markerar den 
ungefärliga landgränsen för den aktiva zonen.  
 
 
 

12	(4b	+	4c)	

13	(4b	+	4c)	

11	(4a)	
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Figur 18. Norra kustens landformsenhet 4d (sektion IV) representeras av två kustprofiler: kustprofil 

14 (överst) och kustprofil 15 (nederst). Streckad lodrät linje markerar den ungefärliga landgränsen 

för den aktiva zonen. 

 

 
Landskapsenhet 4a (kustprofil 11) representerar enbart en vik, på en bergart med inslag av 
resistent revkalksten. Denna enhet har den svagaste lutningsvinkeln inom sektionen och 
påminner starkt om kustprofil 9 på Västra kusten (Fig.16). Vegetation täcker stora delar av 
området mellan trädgränsen och havet, och når på sina ställen ända ut i vattnet. Klappret 
bildar ej strandvallsformationer utan förekommer utspritt över hela profilområdet. Klappret, 
och andelen blottad berggrund, ökar i mängd närmare vattnet, medan lutningsvinkeln är 
fortsatt svag. Moränmaterial finns utspritt över hela profilområdet. Landgränsen för den 
aktiva zonen varierar lokalt, och når på sina ställen fram till trädgränsen. Lokala variationer 
finns även i vegetationsdensitet, ansamling av löst material, samt hur mycket och tydligt 
berggrunden är blottad.  
 Landskapsenhet 4b och 4c representerar båda kustprofiler med förekomst av 
kustplattform och raukar på uddar, men på olika bergarter. Då dessa uppvisar en stor variation 
i kustprofil, illustreras de två enheterna av två olika kustprofiler (kustprofil 12, 13).  

14	(4d)	

15	(4d)	
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Kustprofil 12 och 13 uppvisar en tydlig klapperstrandvall med relativt brant sluttningsvinkel 
som leder ner mot övergången mot kustplattformen. Relativt välutvecklade raukar 
förekommer på kustplattformen. För denna kombination av egenskaper är lutningsvinkeln 
generellt brantare inom Norra sektionen jämfört med samma kombination inom övriga 
sektioner. Större topografiska skillnader i lutningsvinkel och höjden på strandvallen, samt 
storleken och mängden raukar skiljer kustprofil 12 från kustprofil 13. Klapper med större 
kornstorlek förekommer, för båda kustprofiler, vid strandvallens topp samt vid dess fot.  
 Landskapsenhet 4d (kustprofil 14, 15) återfinns på den minst resistenta bergarten och 
representeras även den av två tvärprofiler på grund av det spann som finns i främst 
lutningsvinkeln och höjden på strandvallen. Kustprofil 14 representerar bara en vik 
(Aursviken). Den har den brantaste lutningsvinkeln av alla vikar inom alla sektioner. Även 
kornstorleken på klappret är här generellt större än för alla andra vikar inom alla sektioner. 
Formen på strandvallen är konkav vid dess fot för att nästan bli vertikal vid dess topp. 
Lutningsvinkeln planar ut vid strandvallens fot och blir svagare ut i havet, dock fortfarande 
relativt brant jämfört med andra vikar. Landgränsen för den aktiva zonen är tydligt markerad 
vid strandvallens topp. Kustprofil 15 återfinns i resterande vikar. Skillnader i höjd och grad av 
utvecklad strandvallsformation ger denna kustprofil en jämförelsevis svag lutningsvinkel. 
Vegetationsgränsen går på sina ställen ända ut i havet, där lutningsvinkeln blir än svagare. 
Formen på den yttersta strandvallen är svagt konkav med klapper av större kornstorlek samlat 
vid övergången mot vattnet samt vid strandvallstoppar.  
 
6. DISKUSSION 
 
Den geomorfologiska kustklassificeringen och karteringen av Fårö kust visar att det finns 
geomorfologiska skillnader både mellan och inom sektioner. Då varje landskapsenhet 
definieras av en unik kombination av geologiska och geomorfologiska egenskaper finns 
möjligheten att, genom en jämförelse landskapsenheter emellan, isolera den relativa 
betydelsen av specifika egenskaper (Smith et al., 2011).  Detta kan bidra till en djupare 
förståelse för den effekt som förändringar i enskilda påverkande faktorer, såsom förändrade 
klimatförhållanden, kan ha på den resulterande kustmorfologin (Slaymaker, 2009). En 
fördjupad förståelse för det komplexa samspel av faktorer som formar Fårö kustlandskap kan 
sedan användas som underlag för hur och var eventuella kustbevarande insatser och resurser 
ska fördelas och riktas.  
 
6.1 Kontrollerande egenskaper och faktorer 
De fyra sektioner som klassificeringssystemet utgår från är indelade baserat på skillnader i 
vågenergiförhållanden och bergartsegenskaper. Om dessa två faktorer är de mest 
betydelsefulla för den resulterande geomorfologin bör karaktären av de fyra sektionernas 
kustprofiler reflektera dessa skillnader. Vidare möjliggör en jämförelse av skillnader i 
kustprofil mellan landskapsenheter inom de olika sektionerna en tolkning av kontrollerande 
faktorer på mindre skalor, och kan därmed bidra till en förståelse för omfattningen och 
betydelsen av lokala processer (Smith et al., 2011). 
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6.1.1 Avanäset 
Avanäsets placering på östra delen av Fårö exponerar sektionen mot Östersjöns öppna hav 
och dess eroderande vågprocesser. En del av den inkommande vågenergin förloras dock 
genom kontakt med den grundare bottentopografin som närheten till isälvsavlagringarna vid 
Salvorev medför (Maringeologiska kartan, 1988). Den erosionseffekt som Avanäsets 
vågenergiförhållanden har på sektionens kustprofil minskar därför (Davidson-Arnott, 2010). 
 Då den bergart som innehåller inslag av revkalksten förekommer längs större delen av 
sektionens kust har Avanäset en förhållandevis homogent resistent berggrund, vilket delvis 
kan förklara uddarnas och vikarnas relativt runda och grunda karaktär (Berggrundskartan, 
2011; Davidson-Arnott, 2010). Uddarna har troligtvis bildats där jämförelsevis stora inslag av 
den resistenta revkalkstenen har koncentrerats, vilket skapat en lägre relativ resistans i 
intilliggande områden (Woodroffe, 2002).   
 En kombination av denna relativa skillnad i berggrundsresistans och effekten av 
vågrefraktion på fördelningen av vågenergi, förklarar troligtvis den generella förekomsten av 
erosiva former, såsom kustplattformar och raukar, på exponerade uddar och ackumulativa 
former, såsom sanddyner, i skyddade vikar (Davidson-Arnott, 2010; Sunamura, 1992). 
Betydelsen av lokala skillnader i inslagen av resistent revkalksten görs tydlig av skillnaden 
mellan landskapsenhet 1a och 1b, som båda representerar kustprofiler på uddar av samma 
bergart med förekomst av kustplattform, men där raukar endast förekommer på enhet 1b.   
 Förekomsten av klapper och sand följer generellt den fördelning som förutspås av 
kustkonturens inverkan på vågprocesser, där finkornig sand lättare avsätts i skyddade vikar 
(1c, 1d) och grovkornigt klapper har möjlighet att avsättas under uddarnas energirikare 
förhållanden (1a, 1b)(Woodroffe, 2002). Klappret som generellt förekommer på Fårös uddar 
är troligtvis, åtminstone delvis, eroderat från den kustplattform som klappret oftast 
förekommer i kombination med (Sunamura, 1992). Då förekomsten av klapper därmed 
troligtvis är ett resultat av erosiva processer beskrivs förhållandena på Fårös uddar, trots detta 
ackumulativa inslag, som erosiva.  
 De stora mängderna sand som, till skillnad från övriga sektioner, karaktäriserar 
Avanäsets kuststräckor är troligtvis ett resultat av sedimenttransport från Salvorev 
(Svantesson, 2008). Placeringen av Salvorev nordnordost om Avanäset sammanfaller med 
den vågriktning som, baserat på längst fetchsträcka, har högst vågenergi (Davidson-Arnott, 
2010). Om denna riktning därmed antas vara den dominerande vågriktningen bör 
nordnordostliga vågor som passerar Salvorev, på grund av bottentopografins orientering och 
vågrefraktion, transportera sediment i både västlig och sydostlig riktning längsmed Avanäsets 
kust (Davidson-Arnott, 2010; Maringeologiska kartan, 1986). Detta kan förklara den relativt 
stora mängden inblandat finkornigt material som denna sektions kuster uppvisar även vid 
uddar, vilket styrks av observationer av littoral drift längsmed delar av kuststräckan.  
 Att landskapsenhet 1c och 1d representeras av samma kustprofil, trots den skillnad i 
resistans som skillnaden i bergart medför, tydliggör betydelsen av lokala vågförhållanden på 
den resulterande geomorfologin då båda enheterna förekommer i relativt skyddade vikar.  
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Skillnader i tillgänglighet och avsättning av sediment är möjligtvis en förklaring till att de 
välutvecklade dynsystem som karaktäriserar 1c och 1d på övriga delar av Avanäsets 
kuststräcka ej bildats i Ekeviken. Detta understryker återigen betydelsen av skillnader i lokala 
faktorer.  
 
6.1.2 Södra kusten 
På Södra kusten lutar berggrundslagren svagt mot kustlinjen, vilket medför att vittrat material 
naturligt rör sig längsmed glidplanen i en riktning ut från kusten, snarare än inåt land 
(Erlström, 2009; Sunamura, 1992). Detta skapar en relativt långgrund bottentopografi, där 
vågor bryts och förlorar en den av sin eroderande energi på längre avstånd från kustlinjen 
trots att sektionen är exponerad mot Östersjöns öppna vatten (Davidson-Arnott, 2010).  
 Trots den minskning i vågenergi som den grundare bottentopografin medför, har det på 
Södra kusten bildats relativt välutvecklade vikar. Detta är troligtvis ett resultat av dessa 
områdens minskade berggrundsresistans, då vikarnas placering och orientering sammanfaller 
med identifierade svaghetszoner (Erlström, 2009). Uddar kan då bildas i intilliggande 
områden som jämförelsevis har större berggrundsresistans, även om bergarten är densamma 
(Davidson-Arnott, 2010).  
 Södra kustens bottentopografi gör vikarna tillräckligt skyddade för att möjliggöra 
avsättning av relativt finkornigt sediment och uddarna tillräckligt exponerade och resistenta 
för att bilda relativt välutvecklade erosiva former (Woodroffe, 2002; Maringeologiska 
kartbladet, 1986). Detta ger Södra kusten en mer varierad kustkontur än Avanäset. Den större 
relativa skillnaden i resistans mellan sektionens olika bergarter, i kombination med högre 
relativa vågenergiförhållanden på vissa delar av kuststräckan, är troligtvis förklaringen till att 
Södra kusten uppvisar större topografiska skillnader än Avanäset.  
 De skillnader i kustprofil som landskapsenheterna 1a och 2d uppvisar trots samma 
morfologiska klassificering (klapper + kustplattform) reflekterar skillnaden i 
berggrundsegenskaper och den relativa betydelsen av littoral drift. Avsaknaden av stora 
mängder finkornigt material på Södra kusten (kustprofil 7) jämfört med Avanäset (kustprofil 
1) är troligen ett resultat av det längre relativa avståndet till Salvorev.  
 Trots att landskapsenhet 2d representerar en berggrund som på grund av sitt högre 
innehåll av revkalksten borde vara jämförelsevis mer resistent (Berggrundskartan, 2011; 
Davidson-Arnott, 2010), uppvisar kustplattformen på Södra kusten en mindre skarp profil 
samt en större mängd ansamlat material än landskapsenhet 1a. Detta visar möjligen att 
kombinationen av något mer skyddade vågenergiförhållanden och en orientering som bättre 
sammanfaller med orienteringen av berggrundlagren har större relativ inverkan på den 
resulterande geomorfologin än enskilda bergartsegenskaper (Berggrundskartan, 2011; 
Maringeologiska kartan, 1986). Dessutom förekommer revkalkstenen enbart som en smal 
remsa längsmed kusten, och är därmed kanske inte tillräckligt omfattande för att vara en lika 
dominerande påverkande faktor som på andra delar av kuststräckan (Berggrundskartan, 
2011). Dessa faktorer även kan vara förklaringen till att landskapsenhet 2d, trots 
berggrundens resistenta egenskaper och i kontrast med Avanäsets landskapsenhet 1b, inte 
uppvisar en förekomst av raukar. 
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Landskapsenhet 1b (kustprofil 2) och 2a (kustprofil 4) representerar båda uddar med liknande 
kustmorfologi (klapper + kustplattform + raukar). Trots att berggrunden på den Södra kusten 
saknar rev-komponenter bildas här större och fler raukar jämfört med Avanäsets mer rev-rika 
berggrund (Berggrundskartan, 2011). Detta är troligtvis ett resultat av större skillnader i 
bergartsresistens och topografi, samt brantare bottentopografi. Även fast berggrunden för 
landskapsenhet 2a inte innehåller revkalksten, så innehåller den lätteroderade ler-
komponenter (Erlström, 2009). Skillnaderna i bergartens resistenta egenskaper är 
uppenbarligen tillräckliga för att den differentiella vittring som skapar raukar ska kunna 
förekomma (Sunamura, 1992). Den brantare bottentopografin och de större topografiska 
skillnaderna utanför denna del av Södra kusten medför dessutom en större exponering för 
vågprocesser och därmed en större erosiv påverkan, och möjligheten att skapa mer 
välutvecklade erosiva former (Davidson-Arnott, 2010; Maringeologiska kartan, 1986).  
 I vikar inom båda sektionerna finns ackumulation av sand (Jordartskartan, 2005). Ett 
längre avstånd till sandkällan Salvorev samt den relativa orienteringen av berggrundens 
svaghetszoner är troligtvis förklaringen till varför Södra kustens vikar (landskapsenhet 2c) 
inte utvecklat de dynsystem som karaktäriserar Avanäsets Sudersand (landskapsenhet 1d), 
trots att dessa landskapsenheter förekommer på samma bergart (Bergrundskartan, 2011; 
Maringeologiska kartan, 1986). En längre transportsträcka ger fler tillfällen för sand att 
avsättas, vilket medför att mängden sand som finns tillgängligt för deposition minskar med 
ökat avstånd från Salvorev (Davidson-Arnott, 2010). Den förstärkta erosion som sker i de 
svaghetszoner i berggrunden vars orientering sammanfaller med Södra kustens 
sanddominerade vikar, ger dessa en relativt djup och smal karaktär jämfört med Avanäsets 
bred och grunda vik. Då erosionen vid svaghetszonerna även sker vertikalt, blir resultat en 
mer varierad topografi med färre plana, öppna ytor där vinden kan växa i styrka och föra med 
sig sediment över större områden (Bierman and Montgomery, 2014; Davidson-Arnott, 2010). 
Kombinationen av en brist på tillgängligt byggnadsmaterial och en mer skyddad miljö är 
troligtvis orsaken till Södra kustens avsaknad av välutvecklade sanddynssystem. 
 Förutom sand, bildas även ackumulationer av klapper i vikar på Södra kusten 
(landskapsenhet 2b) (Jordartskartan, 2005). Detta förklarar, i kombination med den mer 
exponerade och erosiva miljö som en brantare bottentopografi medför, att de vikar sand 
förekommer i ligger geografiskt närmare sandkällan Salvorev, samt att klappret förekommer i 
de mindre välutvecklade vikarna i de södra delarna av sektionen (Davidson-Arnott, 2010; 
Maringeologiska kartan, 1986). 
 Att det bildats en udde på den relativt lätteroderade märgelstenen (landskapsenhet 2e) är 
något överraskande. Märgelstenen förekommer dock enbart som en smal remsa längsmed 
delar av kustlinjen, och är möjligtvis inte representativt för hela kuststräckan 
(Berggrundskartan, 2011). Dess relativa lätteroderade egenskaper görs dock tydligt av att det, 
till skillnad från på närliggande uddar med liknande vågenergiförhållanden och mer resistent 
berggrund (landskapsenhet 2a), bildats relativt välutvecklade kustplattformar och raukar 
(Jordartskartan, 2005).  
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6.1.3 Västra kusten 
Västra kusten är, genom närheten till gotländska storön, skyddad från Östersjöns öppna 
vatten, och därmed mot en stor del av de eroderande vågprocesser som övriga sektioner 
exponeras för (Davidson-Arnott, 2010). Avsaknaden av resistent revkalksten och förekomst 
av lätteroderade leriga komponenter, medför att Västra kustens berggrund är den mest 
lätteroderade av alla sektioner (Berggrundskartan, 2011; Davidson-Arnott, 2010).  
Detta medför, i kombination med låga vågenergiförhållanden, att Västra kusten saknar 
välutvecklade uddar och vikar, och uppvisar en mer homogen kustkontur än både Avanäset 
och Södra kusten. Orienteringen av de svaghetszoner i berggrunden som sammanfaller med, 
och troligen är orsaken till bildandet av, sundet som skiljer Fårö och den gotländska storön åt 
sammanfaller även med orienteringen av Västra kustens kustlinje (Erlström, 2009). Detta kan 
resultera i att de eroderande krafterna fokuseras längsmed sektionens kustlinje, med en 
utjämnande effekt på kustkonturen, snarare än mot kustlinjen.  
 Att det är på Västra kusten jordartskombinationen morän/tunt jordlager förekommer i 
störst omfattning kan också förklaras av de låga vågenergiförhållandena (Jordartskartan, 
2005). Denna jordart förekommer i topografiskt platta områden, på både uddar och i vikar, 
där liten energi krävs för vågornas eroderande kraft att nå geografiskt stora områden (Bierman 
and Montgomery, 2014). Då dessa kustprofiler oftast karaktäriseras av att vegetation 
förekommer ända ut i vattenbrynet, är detta ytterligare ett tecken på låg påverkan av 
vågerosion.  
 Landskapsenheterna 3a och 3d representeras, trots att de förekommer på kuststräckor 
med olika bergart, av en och samma kustprofil. Likaså representeras landskapsenheterna 3b, 
3c och 3e av en och samma kustprofil, trots att dessa förekommer på både uddar och vikar på 
kusträckor med olika bergart. Detta är troligen en reflektion av den relativt homogena 
kustmiljön som karaktäriserar Västra kusten, och tydliggör betydelsen av 
vågenergiförhållanden på den resulterande kustmorfologin.  
 Den kuststräcka som representeras av kustprofil 10 ligger i sektionens centrala delar, på 
längst avstånd från öppna havet. Detta är troligtvis orsaken till den lägre topografi och 
avsaknad av strandvallsformation som skiljer de båda kustprofilerna för landskapsenhet 3d åt 
(Davidson-Arnott, 2010).  
 Västra kustens kustprofiler uppvisar inga tydliga likheter med Avanäsets kustprofiler. En 
jämförelse med Södra kusten visar dock både likheter och skillnader. I vikar där det på Södra 
kusten avsätts sand (2h), förekommer det på samma bergart på Västra kusten morän/tunt, 
osammanhängande jordlager (3e). En avsaknad av sand, trots den relativt skyddade miljön, 
tyder på att littoral drift inte spelar en betydelsefull roll på Västra kusten, samt är kanske även 
en reflektion av det relativt långa avståndet till sandkällan vid Salvorev (Davidson-Arnott, 
2010; Maringeologiska kartan, 1986).  
 Både Västra kusten och Södra kusten representeras av uddar på samma bergart (2g, 3d). 
Trots detta bildas det på Södra kusten erosiva former, såsom klippor och kustplattform, 
medan kustprofilen för uddarna på Västra kusten mer påminner om vikarnas på Södra kusten 
(2c). Detta betonar återigen den påverkan som skillnader i vågenergiförhållanden har på Fårös 
kustlandskap, då den resulterande geomorfologin på de mest exponerade delarna av Västra 
kusten uppvisar en liknande kustprofil som relativt skyddade områden av den Södra kusten.  
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6.1.4 Norra kusten 
Kombinationen av berggrundslagrens lutning in mot land, samt att dessas orientering längs 
stora delar av kuststräckan sammanfaller med sektionens kustlinje (Berggrundskartan, 2011; 
Erlström, 2009), ger Norra kusten den brantaste topografin av alla sektioner.  
 Den branta bottentopografin i kombination med lång potentiell fetchsträcka medför att 
vågor kan brytas betydligt närmare kustlinjen med högre andel bevarad energi och 
erosionskraft (Davidson-Arnott, 2010; Maringeologiska kartan, 1986). Den förhållandevis 
höga vågenergin, och sektionens omfattande förekomst av resistent revkalksten, medför att 
erosion koncentreras i de svaghetszoner där välutvecklade vikar bildats (Berggrundskartan, 
2011; Erlström, 2009). Norra kusten karaktäriseras därför också av Fårös mest välutvecklade 
uddar och erosiva landformer (Eliason, 2010).  
 Trots att berggrunden i landskapsenhet 4a (kustprofil 11) innehåller inslag av resistent 
revkalksten har här bildats topografiska låga områden med morän/tunt, osammanhängande 
jordlager som kan jämföras med Västra kustens landskapsenhet 3b, 3c och 3e (kustprofil 9) 
(Berggrundskartan, 2011; Jordartskartan, 2005). I kontrast har det på Norra kusten bildats 
välutvecklade erosiva former, såsom kustplattform och raukar, på uddar av samma bergart 
(landskapsenhet 4c) som på Västra kusten enbart uppvisar förekomst av klapper 
(landskapsenhet 3a)(Berggrundskartan, 2011). Detta tydliggör betydelsen av lokala 
vågenergiförhållanden för Fårös resulterande geomorfologiska karaktär. Den skyddade miljön 
som representeras av landskapsenhet 4a skapar tillräckligt lugna förhållanden på den i övrigt 
mest exponerade sektionen för att likna förhållandena i den mest skyddade sektionen. På 
samma sätt skapar den relativt exponerade miljö som representeras av landskapsenhet 4c 
tillräckligt energirika förhållanden för att bilda välutvecklade kustplattformar och raukar på 
en bergart där det under lugnare förhållanden saknas erosiva former.  Att den Norra kustens 
kustplattformar alltid förekommer i kombination med raukar (landskapsenhet 4b, 4c) är 
ytterligare en reflektion av sektionens höga energi och resistenta berggrund.  
 Även fast de raukar som omfattas av landskapsenhet 4c är relativt välutvecklade, så 
förekommer de mest imponerande raukarna på uddar av resistent revkalksten, såsom 
raukområdena vid Bjärge och Langhammars (landskapsenhet 4b). Den generellt lägre 
topografin och mindre utbredningen är troligtvis en reflektion av en berggrund som saknar 
inslag av revkalksten, vars geografiska placering inte lika väl sammanfaller med orienteringen 
av berggrundslagren (Berggrundskartan, 2011; Erlström, 2009). Landskapsenhet 4b uppvisar 
dock också, på den välutvecklade udden Norsholmen, en kustprofil som är mer lik den 
tidigare beskrivna (kustprofil 13). Detta är möjligtvis ett resultat av uddens geografiska 
placering samt dess relativt låga topografi. Närheten till Salvorev ger en grundare 
bottentopografi och därmed en lägre vågenergi (Davidson-Arnott, 2010; Maringeologiska 
kartan, 1986). Den lägre topografin medför att området bör ha stigit snabbare ur havet med 
landhöjningen. Det kan därför ha saknats tillräckligt med energi och tillräckligt med tid för att 
bilda lika välutvecklade erosiva former som på de delar av kuststräckan som representeras i 
kustprofil 12 (Björck, 1995; Harff et al., 2011).  
 Avsaknad av finkornigt material i sektionens kustprofiler tyder på att littoral drift från 
Avanäset generellt har liten inverkan på Norra kustens geomorfologi. Den mycket långgrunda 
sandstrand som bildats i viken där Norra kusten övergår i Avanäset fungerar troligtvis som 
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sink (avlagringsplats) för material som transporterats med littoral drift längsmed Avanäsets 
kust från Salvorev (Davidson-Arnott, 2010). Om sand som avsatts här mot förmodan 
transporteras mot den vågriktning inåt viken som kan antas av bottentopografin och 
vågrefraktion, tillåter troligtvis den exponerade miljön på Norra kusten inte att några större 
mängder finkornigt material avlagras (Davidson-Arnott, 2010; Maringeologiska kartan, 
1986).  
 Istället så dominerar klapper sektionernas vikar. Kustprofil 14 (landskapsenhet 4d) 
representeras enbart av en vik (Aursviken) där en mäktig strandvall av mycket grovkornigt 
klapper dominerar kustprofilen. Strandvallens höjd och branta morfologi tydliggör betydelsen 
av klapprets storlek för den resulterande lutningsvinkeln (Scheffers et al., 2012). Trots vikars 
förmodade relativt skyddade miljö, tyder den branta topografin och bristen på finkornigt 
material på en relativt exponerad miljö (Davidson-Arnott, 2010). Detta är troligtvis ett resultat 
av att bottentopografin utanför Aursviken inte bara är brantare än vid Fårös övriga vikar, utan 
även brantare än vid många delar av Norra kustens exponerade uddar (Maringeologiska 
kartan, 1986). Detta ger en hög vågenergi nära kustlinjen, och därmed en möjlighet att 
transportera och kasta upp grovkornigt klapper på relativt höga höjder samt att försvåra för 
finkornigare material att avsättas (Davidson-Arnott, 2010; Scheffers et al., 2012). Återigen 
tydliggör skillnaderna i Fårös kustprofiler betydelsen av lokala skillnader i bottentopografi, 
och av de förändrade vågenergiförhållanden detta skapar, för den resulterande kustmorfologin 
samt nödvändigheten av att ta hänsyn till samspelet mellan faktorer och processer på flera 
skalor.  
 Till skillnad från de tecken på littoral drift som observerats på Fårös övriga kuststräckor, 
pekar riktningen av den littorala driften utåt från Aursviken östra sida, i riktning mot 
Svartudden (Fig.19). Lokala skillnader i bottentopografi har medfört att den kuststräcka som 
är mest skyddad från erosiv vågenergi finns på Aursvikens östra sida (Maringeologiska 
kartan, 1986). Vågrefraktion kommer därmed att transportera och avsätta finkornigare 
material på kuststräckan ut mot udden, snarare än i vikens mitt (Davidson-Arnott, 2010).  
 Den lägre topografi som övriga vikar inom landskapsenhet 4d (kustprofil 15) 
representeras av är framförallt ett resultat av den mer skyddade miljö och finkornigare klapper 
som en grundare bottentopografi skapar (Maringeologiska kartan, 1986; Davidson-Arnott, 
2010).  
  
7. AVSLUTNING 
 
En indelning av Fårö kust i fyra sektioner baserat på skillnader i en kombination av 
vågenergiförhållanden och bergartsegenskaper anses vara en välgrundad utgångspunkt för det 
geomorfologiska klassificeringssystem som utformats för att beskriva, kartera och analysera 
Fårös säregna kustlandskap. Samspelet mellan dessa två faktorer verkar i stort kunna förklara 
de geomorfologiska skillnader som identifierats mellan de olika sektioners kustprofiler. En 
indelning av sektionerna i 18 landskapsenheter där sand, klapper, kustplattform och raukar 
inkluderas skapar ett klassificeringssystem som är baserat på unika kombinationer av 
egenskaper av geomorfologisk betydelse, och tar hänsyn till både storskaliga och lokala 
faktorer och processer (Finkl, 2004; Smith et al., 2011)(Tabell 1).  
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Kombinationen av medelhöga vågenergiförhållanden, berggrundens varierade resistans och 
närheten till Salvorev är troligtvis förklaringen till att Avanäsets kust karaktäriseras av en 
måttligt varierad kustkontur, förekomst av välutvecklade ackumulativa former och relativt 
välutvecklade erosiva former samt en relativt stor kornstorleksfördelning med stora mängder 
finkornigt material. Södra kustens varierade kustprofil, relativt välutvecklade uddar och vikar, 
varierande topografi samt blandning av erosiva och ackumulativa former och kornstorlekar är 
troligtvis ett resultat av en kombination av medelhöga vågenergiförhållanden, berggrundens 
varierade resistans, berggrundlagrens stupning mot kustlinjen samt förekomst och orientering 
av svaghetszoner. Kombinationen av låga vågenergiförhållanden, berggrundens lätteroderade 
egenskaper, samt svaghetszonernas orientering längsmed kustlinjen ger Västra kusten en 
profil som är relativt morfologiskt homogen och topografiskt låg med få erosiva former och 
svagt utvecklade ackumulativa former. Slutligen är Norra kustens välutvecklade uddar och 
vikar, stora topografiska skillnader och välutvecklade erosiva former troligtvis ett resultat av 
en kombination av höga vågenergiförhållanden, berggrundens relativt höga resistans, 
berggrundens stupning från kustlinjen samt berggrundens och svaghetszonernas orientering 
mot kustlinjen (Berggrundskartan, 2011; Davidson-Arnott, 2010; Erlström, 2009; Svantesson, 
2008; Jordartskartan, 2005; Maringeologiska kartan, 1986). 
 Även om resultatet av denna studie inte tillåter att avgörande slutsatser kan dras kring den 
relativa betydelse och inverkan som varje enskild medtagen faktor har på den resulterande 
geomorfologin, kan tolkningar göras kring hur skillnader i samspelet av dessa faktorer 
påverkar Fårös kustprofil.  
 Landskapsenheter med samma kombination av morfologiska attribut (sedimenttyp och 
erosiva landformer) kan uppvisa stora skillnader i resulterande kustprofil, samtidigt som 
landskapsenheter med olika vågenergiförhållanden och bergartsegenskaper kan resultera i 
förekomst av liknande morfologiska attribut. Detta tyder på att vågenergiförhållandernas och 
berggrundsegenskapernas relativa betydelse uppvisar lokala variationer, och att samspelet 
dessa faktorer emellan kan påverkas tillräckligt mycket av lokala faktorer för att ha en effekt 
på den resulterande kustmorfologin (Finkl, 2004; Kont et al., 2011; Tõnisson et al., 2007).  
 Resultatet av denna studie betonar därför nödvändigheten och betydelsen av att ta hänsyn 
till lokala förhållanden och faktorer för att förstå vilka konsekvenser eventuella framtida 
klimatförändringar kan komma att ha på Fårös kustlandskap (Kont et al., 2011; Slaymaker, 
2009). 
 Denna studie kan förhoppningsvis användas som en utgångspunkt för mer detaljerade och 
utökade integrerade geomorfologiska studier kring betydelsen av enskilda faktorer och lokala 
variationer för formandet av Fårös framtida kustlandskap. Då indikationer finns på att det sker 
en förändring i Östersjö-områdets kustdynamik (Kont et al., 2011), kan denna studies 
preliminära och övergripande identifiering av områden där vågenergiförhållanden är av 
relativt stor betydelse möjligtvis användas som preliminärt underlag för en utvärdering av 
Fårö kust ur ett hållbarhets- och sårbarhetsperspektiv. Speciellt relevant är en inkludering av 
kvantitativ data, samt en mer djupgående analys av kopplingen mellan bottentopografi, 
vågenergi och fetchsträckor och dessa faktorers betydelse för kusterosionsprocesser och 
resulterande kustmorfologi.  
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Klassificeringssystemet framtaget i denna studie är specifikt utformat och anpassat för att 
beskriva och analysera Fårös kustlandskap. En tillämpning för kartering av andra 
kustområden anses därför varken möjlig eller lämplig.  
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