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1. INLEDNING 

1.1 Studien 

Fårö är en liten ö norr om Gotland som är känd för sitt karaktäristiska landskap, liggandes i 

Östersjön och ständigt utsatt för väder, vågor och landhöjning. Detta är en studie som omfattar 

ett 1800 m x 1800 m stort och relativt centralt område på ön. Innanför områdets gränser har vi 

undersökt landskapet, dess växtlighet, jordarter, markanvändning m.m. ur både ett 

naturgeografiskt och kulturgeografiskt perspektiv. 

Att analysera ett landskap på det här sättet ger en inblick i historiska skeenden, en förståelse för 

hur landskapet ser ut idag och hjälp att planera för framtiden. Att kunna särskilja vad som är 

mänskligt eller naturligt är av vikt för att kunna förstå vad som händer i stunden vi ger 

landskapet ett värde (Swanwick 2002). 

Området har av oss fått namnet Lansa - Mölnor då gården Lansa ligger relativt centralt och det 

inte finns någon tätare bebyggelse att utgå ifrån, mer om detta i kapitlet om kulturgeografi. 

 

I största möjliga utsträckning har vi valt att använda oss av fåröbornas benämningar på viktiga 

ingredienser i landskapet. Följaktligen kommer stenmurar nämnas som tun, får som lamm, 

tjärdal som sojde samt växter från havet som släke. 

 

Vi vill tacka alla fåröbor vi träffat på för mycket gott bemötande under våra tio dagar på ön. 

Tack för att ni tog er tid att prata med oss och berätta om livet på Fårö. Det har gjort vårt arbete 

till ett rent nöje och har underlättat mycket angående både kultur- och naturgeografiska fakta. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att ur ett geografiskt perspektiv undersöka landskapet i området Lansa- 

Mölnor på Fårö. Studien ämnar öka förståelsen för landskapets utveckling och bakomliggande 

processer, då landskapet är i ständig förändring hoppas vi även kunna samla tillräckligt med 

kunskap för att ge en prognos för dess framtida utveckling. 

Centrala frågeställningar: 

- Hur ser den postglaciala landskapsutvecklingen av området ut från ett naturgeografiskt 

perspektiv? - Hur ser sambandet ut (i process och form) mellan landhöjning, geologi, 

topografi, kustprocesser och jordarter? 

- Hur ser den historiska landskapsutvecklingen ut av människors användning och 

gestaltning av området från ett kulturgeografiskt perspektiv? - hur ser sambandet ut 

mellan bosättning, markanvändning, ekonomisk aktivitet, EU (samhällsdrivkrafter och 

resurser) och landskapets utformning? 

- Hur ser lokalbefolkningen på landskapet angående den pågående 

landskapsförändringen? 
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Figur 1. Avgränsningen för studieområdet, Lansa Mölnor. Kartmaterial: Terrängkarta i vektor 

och rasten ©Lantmäteriet  
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2. BAKGRUND 

2.1 Vad är ett landskap? 

Landskap finns runt omkring oss i alla sammanhang. Man kan prata om naturlandskap, 

kulturlandskap, trädgårdslandskap osv. Definitionen av ett landskap kan förstås och värderas på 

med än ett sätt, beroende på betraktarens kunskap om och relation till landskapet, om 

betraktaren är en invånare eller besökare, om denne vill nyttja landskapet eller göra en avbild 

(Simonson 2003). Detta gör också att landskapet behandlas på olika sätt, vilket dessutom 

påverkas av betraktarens härkomst och religion (DesJardins 2012). Landskapet är dels en 

pågående process som påverkas av både naturliga och kulturella omständigheter, dels kan det 

tolkas som en ögonblicksbild hur det faktiskt ser ut här och nu (Simonson 2003). 

Naturen kan också beskrivas som en social konstruktion vilket mycket väl kan kopplas till 

definitionen av landskap. Det av människan orörda “vilda” landskapet kan beskrivas som rent 

och är ofta den allmänna definitionen av natur. Det människopräglade kulturlandskapet 

däremot, definieras gärna som förstört och “orent”. Detta grundas i att det inte längre finns 

någon plats på jorden som är orörd av människan (Lidskog och Sundqvist, 2011). Denna 

klyftan mellan rent och orent är raka motsatsen till Hägerstrands definition av landskapet, då 

han snarare beskrivit det som ett samspel mellan allt levande i ett dynamiskt koncept över tid 

och rum. Oavsett vilken syn på landskapet man har, är tidsperspektivet viktigt att ta i beaktning 

för att förstå ett landskap då olika fenomen formas under olika tidsintervall (Simonson 2003) 

2.2 Landskapsanalys och landskapsklassificering 

En landskapskaraktärsanalys är värdefull för att förstå landskapet, både hur det har formats till 

dagens egenskaper samt hur det kan komma att se ut i framtiden. Detta kan vara till hjälp när 

politiska beslut ska fattas angående exempelvis jordbruk och bebyggelse. Som hjälpverktyg i 

utförandet av en landskapskaraktärsanalys kan man använda sig av landskapsklassificering. 

Detta går ut på att identifiera karaktärsdrag som skall urskilja ett specifikt landskap från ett 

annat, exempelvis alvar och våtmarker. De olika karaktärsdragen inom ett område kan sedan 

klassificeras och markeras på en karta för att tydliggöra dess geografiska skillnader, ju mindre 

skala desto mer detaljerad bör den vara. En klassificerad yta kan sedan återfinnas på olika 

områden som uppfyller samma kriterier för just denna klassificering. En 

landskapsklassificering innefattar alltså inga värderingar utan identifierar och tydliggör endast 

ett områdes karaktär. I detta fall kommer bland annat jordmassa och växtlighet mätas och 

uppskattas för att klassificera det aktuella landskapet, även markanvändningen är av stort 

intresse. Klassificeringen och analysen bör göras på ett så objektivt sätt som möjligt för att 
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sedan ge plats åt något mer subjektivitet när dessa utvärderas för olika ändamål. (Swanwick 

2002) 

2.3 Naturgeografisk bakgrund 

2.3.1 Berggrunden bildas 

För nästan 400 miljoner år sedan under tidsperioden Silur bildades Gotlands berggrund i 

närheten av ekvatorn. Det tropiska klimatet försedde havet med värme med ett rikt växt- och 

djurliv. Organismerna var till stor del uppbyggda av kalk som när de dog sjönk till havsbottnen 

och bildade sediment. Denna process och pålagring pågick i 40 miljoner år under hela 

Silurperioden. Under tiden steg havet och drog sig tillbaka igen upprepade gånger vilket 

orsakade att små partiklar eroderades och fördes ned i sedimenten. De små partiklarna höll ihop 

större partiklar som ett slags cement så att sedimenten kunde förstenas till kalksten. 

Sedimentpackarna samlades i den så kallade Östersjösänkan och formades som en skål. 

Kolonibyggande koraller som förekom i grundare miljöer förstenades också med tiden till 

kalksten, dessa sediment och korallrevsrester från Silurperioden är det som idag bygger upp 

berggrunden på Gotland (Martinsson 2001, s. 17). 

Den sista inlandsisen började smälta bort för ungefär 10 000 år sedan som resultat av att 

klimatet blev varmare. Det enorma trycket på jordytan avtog då långsamt mer och mer och den 

började sakta stiga upp ur vattnet. Gotlands berggrund steg upp och bildade en ö efter att ha 

legat mer än 100 meter under vattnet i Östersjösänkan (Ibid, s.18). När inlandsisen smälte var 

Fårö en av de delar av Gotland som steg upp ur vattnet sist och det var först under den så 

kallade Ancylusperioden för cirka 9 000 år sedan som ön började se dagens ljus. Eftersom 

höjningen av havsytan i världshaven emellertid var högre än landhöjningen i södra Östersjön så 

stack endast ett fåtal små skär upp ur havet. Ungefär 2 500 år senare skedde det en hastig 

sänkning av vattenytan som med tiden avtog och grundade den nuvarande havsnivån 

(Svantesson 2004, s. 16–17) 

2.3.4 Spår av istiden 

Rapakivigranit är en röd, medel- eller grovkornig granit som från finskan går att översätta till 

“förvittrad granit”. “Rapautua” betyder förvittra, “rapa” smörja eller rutten och “kivi” sten. Den 

kan innehålla flera centimeter stora strökorn av mineralet kalifältspat vilka oftast har en smal 

kant av rapakivitextur. Vissa rapakivigraniter vittrar lätt till grus. Bergarten förekommer främst 

i urberget i sydvästra Finland och på Åland. (Nationalencyklopedin, 2017) 

Rundhällar är mjukt rundade berghällar som formats och slipats då en glaciär eller inlandsis 

rört sig över terrängen. En rundhäll har en konvext formad stötsida och en brantare, ofta 
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oregelbundet uppsprucken läsida (Ibid, 2017). Morän avlagrades på Fårö under vattenytan 

medan isen smälte och innehåller varierade mängder sten och sediment. Avlagringarna 

sorterandes av vågorna på berggrunden när landet höjde sig ur vattnet. Flyttblock blev 

liggandes medan finkornigt material såsom postglacial sand har sköljts ner från högre till mer 

skyddade områden (SGU, 2014). 

2.3.2 Stränder och landhöjning 

Fårö utsattes i stor grad för svallvågor i flera omgångar så de lösa jordlagren och även 

kalkstenen blev omlagrade till svallsand, svallgrus och klappersten. Strandvallarna som nästan 

består helt uteslutande av dessa jordarter har satt sin prägel på stora delar av Fårös 

naturlandskap. Dessa strandvallar har bildats vid tillfällen med mycket kraftig storm 

kombinerat med stormfloder, dvs. extremt högt vattenstånd i havet (Svantesson 2004, s. 17–

18). Idag är de årliga förändringarna längs Fårös stränder småskaliga och knappt märkbara om 

det inte passerat en kraftig storm. Äldre fåröbor som bor på ön idag har däremot upplevt 

påtagliga förändringar under tidens gång. Vikarna har grundats upp och strandlinjerna 

förskjutits åtskilliga meter utåt. Landtungan mellan havet och Langhammarsvika har blivit allt 

bredare och viken har övergått allt mer till ett insjöstadium. Arkeologiska fynd visar att 

Gamlahamn under medel- och vikingatiden fungerat som en hamnanläggning och inloppet vid 

Lauturhornsvika täpptes igen av historiska stormfloder under 1300-talet (Ibid, s. 18).  

Kalkstenarna längs klapperstensvallarna utsätts med tiden för vittring och frostsprängning som 

resulterar i att de sönderdelas till skarpkantiga små kalstensflisor. 

 Havets vågerosion är också orsaken till Fårös raukar och klintar. Raukarna består av 

erosionsrester av hård revkalksten. En del av raukarna ute på den submarina berggrundshyllan 

längs kusten, bearbetas fortfarande av vågorna (Ibid, s. 20).  Denna är extremt motståndskraftig 

mot nednötning och kan därför stå kvar som erosionsrest när de omgivande bergarterna 

eroderats bort (Nationalencyklopedin, 2017). På sikt är det troligt att några av dem kommer 

undermineras och rasa innan landhöjningen lyft dem upp ur havets vågor (Svantesson 2004 s. 

20). En klint, även kallad abrasionsbrant, är en brant sluttning i fast berg eller lösa avlagringar 

som i allmänhet är bildad genom vågornas abrasion (Nationalencyklopedin, 2017). 
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2.4 Kulturgeografisk bakgrund 

Fårö ser än idag ut till viss del som man skulle kunna tänka sig 1800-talet på landsbygden. 

Även om friluftslivet och turismen tagit fäste i de strandnära områden så om man kommer in i 

landet på Fårö ser man fortfarande de små och utspridda åkrarna med öppna diken som 

funnits sen efter skiftesreformerna (Öhrman, 2004, s. 107). 

2.4.1 De första människorna på Gotland 

De äldsta lämningar av skelett som upptäckts på Gotland är från 9400 år sedan. Dess 

stenåldersmänniskor levde som nomader och levde främst på jakt, fiske och insamling av 

ätbara rötter och bär. Under stenålderns förhållanden levde människorna på Gotland 7600 år 

innan det första fynden från en ny tidsperiod påträffas, bronsåldern (1800 - 500 f.Kr.). Bronset 

som återfunnits på Gotland kom från Centraleuropa, för att ett samhälle ska kunna kostat på sig 

att köpa bronsföremål krävs att det finns en viss produktion som människorna kan handla med 

vilket antyder på att människorna varit mer bofasta och drivit åkermark samt haft tama djur 

(Eliason 2010, s. 37). 

Järnålderns samhälle på Gotland började runt år 500 f.Kr. då järnet blivit billigare att köpa in 

än brons och var en bättre metal för att både göra vapen och verktyg av. De åkrar och 

ängsmarker som sattes i bruk under järnåldern på Gotland behöll sin form in på 1800 talet. Det 

finns gott om husgrunder kvar från den här tiden. Den senare tiden av järnåldern gav Gotland 

en viktig plats på kartan, mer känd som vikingatiden (750 – 1050 e.Kr.) då öns läge i Östersjön 

gjort att hamnarna blivit viktig för sjöhandeln. Under medeltidens första århundrade fortsatte 

de sjövägar som vikingarna kartlagt att vara viktiga för handeln och Visby blev en stor 

handelsstad under denna tid. Fortsatt under medeltiden har Gotland varit med om mycket 

konflikter både i form av nationer som vill äga denna strategiska landmassa och inbördeskrig 

som slutade med att Gotland nästan 300 år varit danskt. År 1645 skulle Gotland bli svenskt 

igen i och med freden i Brömsebro (Eliason 2010, s. 38). 

2.4.2. Från forntid till medeltid Fårö 

Det äldsta fyndet av mänsklig aktivitet på Fårö är en stenyxa som är ca 4 000 år gammal, det 

vill säga 500 år äldre än det äldsta fyndet på bofasta människor på ön. Det äldsta fynd från 

bofasta människor på Fårö gjordes vid Lauter stejnkalm från ca 1 500 år f.Kr. Idag har Lauter 

stejnkalm sitt läge på inlandet men på den tiden låg det i anslutning till havet. Benfynd som har 

gjorts på platsen avslöjar hur människorna levde. Bronsåldersmänniskorna på Fårö var bofasta 

jägare och samlare där det främsta bytet var sälar. I benfynden av 1 663 fragment framkommer 

det att de första fåröborna jagade Sveriges alla fyra arter av säl vilket är ett unikt fynd som 
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visar på säljaktens goda möjligheter (Sabine Sten 2004, s. 88).  Hur man byggde bosättningar 

kan man se på husgrunderna som finns kvar. Husgrunder som är yngre än 600 år f.Kr. tyder på 

att husen gått från att vara små och byggda av sten till att bestå av trä och vara större. Detta 

tyder på att Fåröborna med tiden blir mer bofasta jordbrukare än att fortsätta jaga. Fynd från 

järnåldern har gjorts runt hela kusten på Fårö i form av husgrunder som grävts ut. I dessa 

utgrävningar har fynd gjorts som visar att järnåldersmänniskan på Fårö haft kontakt med 

omvärlden i form av arabiska mynt såväl som sländtrissor i täljsten från Norge. Från Järnåldern 

fram till senmedeltiden har det troligtvis inte hänt några drastiska förändringar på Fårö när det 

kommer till bosättningar (Östergren 2004, s. 29-35). 

Tack vare att Gotland och Fårö blev svenskt igen vid freden i Brömsebro år 1645 finns det efter 

den tiden mycket dokumentationer om Fårö och Gotland. Det finns två problem som påverkar 

Fåröbornas vardag. Det första var att prästen nu skulle predika på svenska vilket inte var lätt att 

förstå efter att Fårö varit danskt i nästan 300 år. Problem nummer två var att hela 

skattesystemet skulle skrivas om, vilket i sig ledde till en jämnare fördelning av skatt mot hur 

mycket mark varje bonde ägde men också att bönderna inte längre kunde jämka skatten vid 

dåliga år vilket skulle drabba bönderna hårt. 1600-talet var inte ett lätt århundrade får någon 

gård, vilket vi i efterhand kallar för den lilla istiden som var en väldigt kall period i klimatet 

historiskt (Öhrman 2004, s. 108-109). 

I slutet av 1600-talet tyckte svenska staten att skatten inte betalades som den skulle och ansåg 

att bönderna fuskade med felaktiga uppgifter om hur mycket mark de ägde så de skickade två 

lantmätare till Gotland. Mattias Schilder och Gabriel Elephant fick i uppgift att kartera Gotland 

och gjorde så från norr till söder. Fårö blev kartlagt mellan år 1691 och 1693 och blev en av få 

delar av Gotland som blev helt kartlagd innan staten vart tvungen att lägga pengarna på att 

hålla stormakten flytande istället för att kartlägga Gotland (Ibid, s. 112). 

År 1740 uppdaterades kartorna över Fårö och gårdarnas indelning blev tydligare. Nästan hela 

Fårö blev indelat rättvist, dock kunde vissa typer av marker som ängsmarker hamna långt från 

gården då det är en begränsad typ av mark på Fårö, dock viktig för att hålla jordbruk. 

Den enda delen av Fårö som inte blev uppdelad mellan gårdarna var Avanäsets tallskog som 

noterades som den enda skog med dugligt timmer för att bygga hus. Utmarkerna var under 

1700-talet betydligt mer öppna än vad de är idag, här betade djur året runt och hästen var det 

enda inhägnade djuret. Även våtmarkerna var uppdelade bland gårdarna då det var i dessa 

marker man hämtade aget som då klädde de flesta byggnadernas tak. Drygt 5% av all mark på 

Fårö var åkermark på 1740 års kartor, vilket är missledande då åkermarken med foder till 

djuren ritades som ängsmark. För att åkrarna skulle klara av att ge skörd varje år var bönderna 
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tvungna att låta dem växelvis ligga i träda, redan liten åkerareal att odla mat på blev därmed 

ännu mindre. Verktygen som finns dokumenterade från 1700-talet var till största del i trä, t.ex. 

träspadar, hackor och även plogar. Järn och stål återfinns bara i verktyg som behöver vara 

vassa, såsom verktyg för att bearbeta trä och lien för att slå hö med (Ibid, s. 114-140). 

Under 1800-talet på Fårö skedde ett lyft för befolkningen. Den första folkskolan etablerades på 

ön där invånarna lärde sig skriva, läsa och räkna. Även handeln och hantverkarna fick ett lyft 

då skråverksamheten som band hantverket till städerna upplöstes. Befolkningen växte från 622 

stycken år 1800 till 1 112 invånare år 1900. År 1860 gick Fårö från att vara en socken till en 

landskommun och befolkningen fick ett större inflytande på de allmänna besluten (Ibid, s. 

150). 

2.4.3 Jordbrukets utveckling 

Jordbruket har historiskt sett varit en stor del av svenska befolkningens levebröd. Bara för 250 

år sedan sysselsatte 80% av Sveriges befolkning mot endast några procent idag. Gårdarna på 

den tiden producerade produkter till sitt egna bruk och var då också mångsysslare som gjorde 

allt olika medan de gårdar som finns kvar i dag producerar för marknaden och har sin egen 

nisch (Jansson & Wästerfelt 2010, s. 113). 

2.4.5 Skiftesreformerna i Sverige 

Från 1750-tal till 1930-tal gick Sverige genom tre olika skiftesreformer för att effektivisera 

jordbruket. Dels för att med flera generationer av tegskifte hade tegarna blivit så små att det 

inte längre var praktisk att fortsätta bruka marken på det viset, och dels för att det fanns ett 

nationellt intresse i att få en större avkastning av åkermarkerna så att de kunde försörja fler än 

bara gården (Hägerstrand, s. 29). Den första skiftesreformen som introducerades var storskifte, 

en reform som fördelade om så varje gårds tegar låg i större kluster men fortfarande i alla av 

åkrarna. Efter att storskiftesreformen genomförts kunde en gårds tegar gått från 80 till 20 

stycken något större. Den andra skiftesreformer som aldrig fick någon riktig slagkraft var 

enskifte där varje gård i en by fick en del var av marken lika stor oberoende av kvalitet, vilket 

ansågs orättvist och därför används mycket mindre än de andra två. Den tredje reformen och 

den som det flesta gårdarna till slut genomförde var laga skifte. Laga skifte var en mycket mer 

rättvis markindelning där man tog hänsyn till kvaliteten på den mark man fick och därefter 

kunde bli kompenserad med en del av kronans skog för att jämna ut värdeskillnader. Laga 

skifte indelning pågick ända in på 1930-tal i Sverige (Jansson & Wästerfelt 2010, s. 115-119). 

Även om behovet av skiftesreformer var stort på Fårö genomgick bara två gårdar den första av 

skiftesreformerna som kronan introducerade, storskifte. År 1826 kom dock stadgan om laga 

skifte och här delades flera gårdar upp. Genomförandet var problematiskt, de största gårdarna 
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som exempelvis Lansa hade mark på flera olika platser på Fårö och det blev en tidskrävande 

process att dela upp markerna. Mellan åren 1828 och 1853 hade nästan alla gårdar på Fårö 

genomgått laga skifte och de som fick lov att flytta ut sina gårdar fick hjälp av de andra med 

ekonomiskt stöd eller dagsarbete för att flytta hus, det fanns också möjlighet att få ut ersättning 

från Kronan för att flytta sin gård (Öhrman 2004, s 153-156). 

2.3.4 Turismen på Fårö historisk 

Runt sekelskiftet 1800 - 1900 startade turismen på Fårö, vid den här tiden var det mestadels 

resenärer från norra Gotland som reste till Fårö men det fanns också enstaka långväga turister. 

Det stora dragplåstret för de första turisterna till Fårö var sanddynerna vid Ulla Hau. Turismen 

var framförallt i form av dagsturer och det skulle dröja ytterligare 20-30 år innan efterfrågan på 

övernattningsmöjligheter blev så stor att det första vandrarhemmen och sommarstugorna skulle 

dyka upp, på 50-talet anlades det som är idag är Sudersands camping och vandrarhem. Trenden 

att bo på pensionat under 1970-talet skapade försmak för att ha eget boende och banade väg för 

de sommarstugor och sommarhus som vi ser idag (FöpFårö 2015, s. 93). 

3. METOD 

Flera olika tillvägagångssätt har använts för att samla kunskap och information till studien 

För att på bästa sätt använda tiden på Fårö för att samla in den mest relevant information 

genom fältstudier, har vi via universitetet tagit del av föreläsningar och seminarier samt läst 

böcker och vetenskapliga artiklar. 

3.1 GIS 

GIS står för digitalt geografiskt informationssystem och utvecklades på 1960-talet i syfte att 

med teknikens hjälp hantera geografiska data. GIS kan beskrivas som “ett datoriserat system 

för lagring, åtkomst, bearbetning, analys och presentation av geografiskt refererade data” (Hall 

2003, s. 131). 

Innan påbörjat fältarbete har vi framställt preliminära kartor för att sedan få dessa bekräftade 

eller justerade på plats. Programmet vi använt oss av heter ArcMap 10.4.1. 

För att med största möjliga detaljrikedom identifiera vårt område har vi använt oss av flera 

olika typer av kartor som tillsammans med fältundersökningar förväntas ge en i bästa fall exakt 

helhetsbild över landskapet. Från lantmäteriet har vi använt oss av vektor- och rasterdata för att 

skapa, översiktskartan, ekonomiska kartan samt höjdkartan. Vi har använt oss av tematiska 

kartor från Sveriges geologiska undersökning, SGU, såsom jordartskartan och 

berggrundskartan för att identifiera områdets jordarter och berggrund. Dessutom har ett 
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tvärsnitt gjort genom områdets två topografiskt sett mest karaktärsfulla arealer, detta för att få 

ännu mer inblick i hur topografin påverkar landskapet. Från Riksantikvarieämbetet, RAA, har 

vi hämtat information om fornlämningar på området och dess lokalisering. 

3.2 Fältstudien 

Inför fältarbetet har vi samlat information som kan tänkas vara relevant och fördelaktigt för 

vårt arbete. Innan vår vistelse i fält utarbetade vi med tydliga frågeställningar en studieplan. 

I fältarbetet jobbade med att komplettera de kartor vi konstruerat på GIS-övningarna för att 

kunna besvara våra frågeställningar, då den informationen som vi tagit fram vid 

lektionstillfällena har haft en del begränsningar i datan som inte är korrekt, inte existerar eller 

har för stora marginal för att vara relevant för vår studie. 

Fältarbetet sträckte sig över fyra heldagar och en halvdag i fält där vi jobbade med att 

bestämma landskapsklassificeringar efter modellen som Swanwick lägger fram i sin bok 

“Landscape Character Assessment” från 2002. 

Utrustningen vi använt oss av i vårt fältarbete består av 

● En jordborr för att kunna bestämma jorddjup 

● En kamera för att ta bilder av intressanta företeelser i landskapet och eventuell 

återfotografering 

● En kompass och kartorna vi konstruerat före fältarbetet för att kunna kontrollera deras 

innehåll 

● En GPS för att kunna ta exakta punkter för att underlätta för efterarbete och korrigering 

av kartorna. 

Utöver att systematiskt arbeta igenom området för att täcka så mycket mark som möjligt 

jobbade vi också med en tvärsnittsprofil där vi försökte passera så många karaktärer av 

området som möjligt. 

GPS-punkterna var till god hjälp för att veta exat var vi befunnit oss i området förhållande till 

lantmäteriets kartor. Flera punkter togs även för att exakt lokalisera fynd och 

landskapsförändringar, detta har sedan varit till avgörande hjälp vid utförande av tvärprofil, 

jordartskarta och klassificeringskarta. 
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3.3 Intervju 

En viktig del för att få fördjupad förståelse för landskapsutvecklingen var att göra intervjuer. 

Målet var att genomföra en kvalitativ intervju med en fast boende inom det givna området. Att 

från Uppsala få tag på en lämplig person visade sig vara en utmaning då de flesta Fåröbor bara 

är där på somrarna. Margareta Karlsson är lantbrukare på gården Lansa och ställde upp på en 

värdefull telefonintervju. Väl på plats träffade vi dessutom på fler öbor än vi vågat hoppas på, 

vilket vi passade på att utnyttja så gott det gick. För att läsa sammanfattningar av intervjuer och 

samtal, se bilaga Ca.  

3.4 Beräkning av strandlinjen  

 

Figur 2. Strandlinjekartor från 5000 och 6000 år sedan. Källa: SGU, Kartgeneratorn 2017 

 

En viktig del för att kunna åldersbestämma naturgeografiska företeelser i landskapet är att 

kunna beräkna när den specifika platsen rest sig ur havet. Vi har tagit del av kartor från SGU 

som gett oss en översikt av landhöjningen, dock med intervall på 500 år till för 5 000 år sedan 

och äldre strandlinjer än 5 000 år på en 1 000 årig intervall (se figur 2 ovan). Ett så långt spann 

ger oss bara information att de högst belägna delarna kom upp någonstans för 5 000 till 6 000 

år sedan vilket inte är exakt nog. Fårös landhöjning skiljer sig något, då ön reser sig som mest i 

nordväst och minst i sydöst. Då området för fältstudien är lokaliserat centralt på Fårö har vi valt 

att använda ett medelvärde för landhöjningen som inte kommer ge ett exakt år för när olika 

höjdpunkter steg ur havet, men kommer ge ett betydligt mer noggrant svar än 500 och 1000 års 

intervaller. För detta har vi efter instruktionerna i kurskompendiet räknat med ekvationen Y = 

0.344X då X är strandlinjen och Y är året i Ka BP (kilo annum before present). (Boelhouwers, 

s. 29-32) 
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4. RESULTAT 

4.1 Naturgeografisk undersökning 

Figur 3. Landskapsklassificeringskarta över området. Vid utförandet har höjdkartan från 

lantmäteriet använts för att visa höjdskillnader (se bilaga Ab) Väg- och byggnadslager från 

GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet 
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4.1.1 Landskapsklassificeringen 

Landskapsklassificeringen är den största delen av fältarbetet då alla GPS punkter, jordprover, 

fotografier och iakttagelser ska sammanställas för att skapa en klassificeringskarta. Även kartor 

framtagna innan fältarbetet såsom jordartskartan och höjdkartan ligger till grund för 

klassificeringen. Det två dominerande typerna av landskap på området är alvar och 

agrarlandskap på tunna jordarter men vi fann även våtmarker utsprida över området. 

Alvar består av hård kalkstensberggrund som till största del är öppna areal som täcks av tunna 

vittringsjordar från det berg i dagen som utsatts för olika mekaniska och kemiska 

vittringsprocesser. Mekaniska vittringsprocesser i form av frost och rotsprängning där sprickor 

har bildats har gett förutsättningar för större delen av växtligheten här (se figur 11 s.22). Där 

det finns berg i dagen kan man på vissa ställen antyda små urholkningar i berget vilket är 

resultatet av en kemisk vittringsprocess. Berget har fått sitt mönster av regnvattnet som 

innehåller kolsyra, när det regnar och vattnet blir kvar i sprickor och ojämnheter fräter syran på 

berget och små urholkningar bildas (se figur 4 s.17)(Nationalencyklopedin 2017). 

Agrarlandskap på tunna jordarter är ett högt topografiskt beläget landskap med jordar som är 

djupare än 20 cm, eller jordarter som täcker berggrunden så som postglaciär sand, växligheten 

är generellt begränsad men det kan även förekomma skog på dessa marker. I området där 

agrarlandskap på tunna jordarter är markanvändningen varierande från åkermarker, till öppen 

betesmark eller skog.  

 Inom området har vi två olika typer av våtmarker som har samma kategori på kartan. Den 

första och den mest dominerande typen av våtmark på området är agkärr (se figur 4 

s.17)(Martinsson, s. 26). Den andra typen av våtmark är vätar, vilket är en vattensamling på 

hård berggrund där vattnet inte rinner undan tillräckligt snabbt men kan torka ur helt under 

riktigt torra sommarmånader. Den kompakta berggrunden släpper inte igenom vattnet som bara 

försvinner när det rinner av eller dunstar, en anledning till den begränsade tillgången till 

grundvatten på Fårö och Gotland. (se figur 5 s.17) (Ibid s. 30). Åkermark är de marker som 

visade tecken på att de varit brukade i år men användes vid tiden för fältstudien som efterbete 

för lammen. Dock tyder hägnaderna på att lammen inte är instängda utan snarare utestängda 

från åkrar under den tid åkrarna brukas av bönderna. Därför har vi valt att inte ta med 

betesmark då det skulle täcka nästan hela kartan. 

Enbuskmarker är de marker med litet jorddjup eller inget alls och skulle kunna klassificeras 

som alvarsmark men har en vegetation på mer än 20% enbuskar. Inom området återfinns två 

distinkta enbuskmarker men det återkommer mycket en över området och framförallt inom 

vissa tallskogar. Skogsmarkerna domineras av tallskog med mycket inslag av enbuskar. 
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Majoriteten av skogsmarkerna används som betesmarker och skiljer sig mycket från den 

obetade skogen då den betade skogsmarken är betydligt öppnare och mer lättframkomlig. 

Obetad skog fanns främst i den nordliga delen av kartan.  

 

 
Figur 4. I den vittrade berggrundens svacka har en agkärr etablerat sig. Här syns berg i dagen 

som går ner under aget som växer på ett ca 20 cm tjockt torvlager av förmultnade rötter. 

Vattnet är klart och fritt från dy. Waypoint: N.6429168 Ö.0743875 

 

 
Figur 5. Vät, en vattensamling som i detta fallet varit tidvis uttorkad vilket man kan se på den 

spruckna bottnen, här växer heller ingen vass. Waypoint: N.6429083 Ö.0743713 
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4.1.2 Spår av istiden 

En del av tunen var delvis uppbyggda med rapakivi-stenar som framgår av figur xx. 

Rapakivigraniten fanns inte på Gotland och Fårö när berggrunden bildades utan har sannolikt 

transporterats hit med inlandsisen från Åland för ca 10 000 år sedan. 

 

 
 

Figur 6: Tun, delvis bestående av stenar med rapakivigranit. 
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Figur 7: Jordartskarta över området. Kartmaterial: Jordartskartan från ©SGU. Väg- och 

byggnadslager från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet 
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Det som kan utläsas från jordartskartan är vad som finns mellan berggrund och växtlighet. 

Förstår man jordartskartan ger det också bättre förståelse varför naturen ser ut som den gör. 

Större delen av kartan är blå vilket betyder att där inte finns mycket jord alls. Den växtlighet 

som finns har fått fäste i vittrad berggrund. På många ställen syns berg i dagen där endast 

mossor och lavar klarar av att leva. Orange fält med gula prickar betyder svallsediment, grus. 

Här växer mycket tall och en vilket gör att sedimentet med tiden blandas med organiskt 

material och blir allt svartare. De orange fält med små vita prickar representerar postglacial 

sand som ligger på de lägsta ytorna i området. Här finns den bördigaste marken på området 

vilket också visar sig i att de flesta åkrar ligger här. Klapper är en jordart som består av svallade 

stenar som skiljer sig från vittrat berg med att ha rundade kanter som formats av vågerosion. 

Klapper ligger ofta i form av strandvallar och återfinns på något högre belägna områden. En 

korrigering i jordartskartan gjord efter fältstudien gäller just klapper, markerad med en stjärna 

på kartan. Uppe på en berghäll växer gles tallskog där cirka två meter klapper ligger direkt på 

berg i dagen. Det har den långsmala formen av en ås och är beläget på en relativt hög punkt, (se 

höjdkartan bilaga Ab). Klapper ligger även på högplatån vid Lauter, här syns att man samlat 

ytliga stenar på hög för att underlätta för jordbruket. Torv återfinns på ett ställe på 

jordartskartan, härifrån har ett dike grävts ut till ett träsk utanför området för att låta vattnet 

rinna av, (se figur 8 s.21) vilket har lett till att detta har kunnat brukas som åkermark och görs 

än idag, runt åkrarna växer ag. Moränlera finns utspritt på flera ställen, ofta bara i ett tunt lager 

ovanpå den sedimentära berggrunden, även dessa marker är lågt lokaliserade på höjdkartan och 

har övervägande använts som åkermark. Kärrtorv finns i våtmarker i form av ca 20 cm tjocka 

lager av rötter där ag växer direkt på berggrunden. 
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Figur 8. Tydligt tecken på människans ingrepp i naturen. Diket börjar vid något som varit 

våtmarker men idag tjänar som åkermark, och leder ut i en våtmark ca 800 meter bort. 

Vattenståndet vid bildens tidpunkt var 30 cm Waypoint: N.6428906 Ö.0743755 

 

4.1.3 Lämningar från när Fårö reste sig ur havet 

I området har vi funnit tydliga strandvallar öster om Lauter som enligt strandlinjeberäkningen 

befinner sig 13,2 meter över havet och bildades för ca 4400 - 4500 år sedan. Då oväder som 

bildar en stor strandvall kan komma med många års mellanrum hinner det byggas upp mindre 

strand emellan och strandvallar som sedan rests upp i landet blir tydliga. 

Raukarna vid Lansa, (figur 10 s.22) är omgivna av blandad skog som sluttar 15 meter längre 

bort i väst. Storlekarna på dessa raukar är ca 100 -120 cm höga. Ungefär 25 meter bort i 

sydvästlig riktning står ytterligare en något mindre rauk. Raukarna står i en slutning utan 

tydliga strandvallar som kom upp ur havet för 2900 år sedan, vilket beräkningen av strandlinjen 

bevisat. Här finns en del nakna markytor med klappersten. 
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Den största av alla klintar på området (se figur 11 nedan) fanns belägen vid Lauter och hade 

utsatts för kraftig mekanisk vittring då tallar med sina rötter sprängt sönder stenen. 

 

 
Figur 10. Raukar belägna på Lansas marker, norr om Mölnor träsk. 

Waypoint: N.6429418 Ö.0744069 

 

 
Figur 11. Klint som utsatts för rotsprängning. 
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4.2 Tvärprofil 

Figur 12. Tvärprofilens över området. Kartmaterial: Terrängkartan, fastighetskartan, 

höjdkartan ©Lantmäteriet. Väg- och byggnadslager från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet 
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Figur 13. Tvärprofil. 
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Tvärprofilen är en rak sträcka på 1 300 meter och är dragen över områdets högsta och lägsta 

punkt, med början i nordväst och slutet i sydöst, detta för att representera så mycket som 

möjligt av studieområdet. Den första etappen sträcker sig över ett relativt flackt beteslandskap 

med en mosaik av öppen och en- och tallbevuxen mark. En brant klint reser sig och vi har nått 

en högplatå som når 16 meter över havet. Här ryms gården Lauter, en fornlämning från icke 

identifierad tidsålder, övergivet åkerlandskap och betesmarker. Lauter var ett av de första 

områden på Fårö som kom upp ur havet och var en egen ö för ca 5 500 år sedan enligt 

beräkning av strandlinjen. 

 
Figur 14. Vattenbrunnen hör till gården Lauter och var i bruk fram tills dess elen kom på 50-

talet. 

Waypoint: N.6429485 Ö.0744163 

 
Figur 18.  Övervuxen husgrund från järnåldern, utgrävd på 1970-talet. På den ekonomiska 

kartan är fältet utmärkt som åkermark, men grästuvor och unga tallar och enar vittnar om att 

fältet stått orört en längre tid. Waypoint: N.6429385 Ö.0744282 
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Den slätt som profilen korsar här är på de ekonomiska kartorna från 1940, 1977 och 2016 

utmärkt som åkermark, men vi ser att den inte brukats på länge och heller inte tjänat som bete. 

Vi ser ett första steg i successionsordningen då grästuvor börjat växa ihop och både enar och 

tallar har börjat sprida sig. Bland tuvorna återfinns fornlämningen men det krävs ett 

uppmärksamt öga för att inte gå precis förbi den övervuxna husgrunden. Vidare längs med 

profilen går vi nu ner i en mindre sänka. Här syns en utdikning som vi bedömer är naturlig då 

sänkan har en dalliknande form. Diket utgår från en våtmark mitt på högplatån vilken också 

avslöjar berggrundens täthet då vattnet stannar kvar trots det relativt höga läget. 

Vi rör oss uppåt igen över öppen betesmark, här syns mycket väl hur de ytliga klapperstenarna 

på vissa ställen samlats på hög och på andra ställen förblivit orörda. Vid kanten av högplatån 

växer skog i en ganska brant sluttning. Vidare genom växlande skog och några öppna gläntor 

och marken blir gradvis våtare samtidigt som jordtäcket blir tjockare bland tallarna. Skogen tar 

ett tvärt slut och vi ser ut över en mindre våtmark (figur 5 s.17) som ligger i en svag sänka 

mellan alvar och skog. Våtmarken finns inte utmärkt på den topografiska kartan utan har lagts 

till under arbetet med landskapsklassificeringen. 

Från våtmarken går profilen vidare över enbuskmark och alvar där vi korsar en väg. Vidare rör 

vi oss genom en skogsdunge och skär sedan ett hörn av en liten äng för att sedan gå genom 

samma dunge igen. Enligt den topografiska kartan ska sedan skog övergå till betesmark innan 

tvärprofilen når strandkanten, men vi upptäcker att mellan betesmarken och det öppna vattnet 

har ag och vass spridit sig in mot sjön. Detta antyder att Mölnor träsk så småningom kommer 

växa igen helt om naturen får fortsätta sin gång utan människans inverkan. 

 
Figur 19. Tvärprofilens slut i sydöst mot Mölnor träsk, personen på bilden tar sista GPS-

punkten. Waypoint: N. 6428732 Ö. 0744921 
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4.3 Kulturgeografisk undersökning 

Tvärprofilen sträcker sig rakt igenom gården Lauter och dess ägor. Ett av få genomföranden 

som skedde på Fårö anslutet till de skiftesreformer som pågick i hela landet är grunden till just 

denna gården. Det laga skiftet berörde både inägor och utmarker från den ursprungliga gården 

Lauter, som fortfarande heter Lauter och är en mindre by. En bebyggelse på tre gårdar kallad 

Langåker etablerades någonstans runt sekelskiftet på 1700 - 1800-talet, troligen har namnet 

uppkommit efter just den långa åker som de tre små gårdarna stod längs med. Langåker och 

kringliggande utmarker hörde till Lauter. Cirka 100 år senare var de tre små gårdarna borta och 

en ny gård hade etablerats i östlig riktning uppe på högplatån. Kartorna nedan visar 

landskapsutvecklingen vid Langåker/Lauter som på översiktskartan finns att hitta vid Lauter. 

(Carlsson 2014) 

 

 
Figur 20. Karta från 1828, tre mindre gårdar har etablerats utanför Lauter med hänsyn till 

Laga skifte. Då de ligger längs en lång åker har de fått det logiska namnet Langåker. Källa : 

Carlsson (2014) 

 

 
Figur 21. Karta från 1935, gårdarna vid Langåker är borta och en gård uppe på högplatån 

har byggts upp i samband med förändrad markanvändning. Källa: Carlsson (2014) 
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Figur 22. Karta från idag, bredvid den stora gården finns nu en sommarstuga, flera små 

åkerarealer har blivit få större. Fältstudierna har dock visat att större delen av marken inte är 

i bruk. Källa: Carlsson (2014) 

 

 

 
Figur 23. Stenbrott beläget vid Lauter nära Langåker. 

 

  



29 
 

I anslutning till gamla Langåker återfinner vi en företeelse i landskapet som skulle kunna vara 

ett dagbrott för stenbrytning (se figur 23 s.28) då det inte visar tecken på några naturliga 

processers påverkan för att konstruerat den egendomliga formen som återfinns idag. Dock finns 

det ingen information om denna plats på riksantikvarieämbetets fornsöks tjänst.  

4.2.1 Fornlämningar 

Högst belägen, 15,67 m ö h, på den höga platån finns det en fornlämning i form av en husgrund 

som är ca 18 meter lång och ca 8 meter bred. Den dokumenterades år 1977 och var redan då 

överväxt, med endast vissa högar av sten från vägarna synliga, idag hade vi missat den utan 

dess GPS-koordinater (se figurs s.25). Husgrundens datering är satt från stenålder till tidig 

medeltid, att man inte hittat några fynd som knyter an en viss tidsperiod gör att den varit svår 

att datera. Marken runt omkring är idag helt obrukad och är på god väg att växa igen. 

(Riksantikvarieämbetet, 2017). 

 

 
Figur 24. Tjärdal  

Waypoint: N.6430213 Ö.0745222 
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Precis utanför området, 10 meter norr och 50 meter väst om det nordöstra hörnet finns det även 

en kulturhistorisk lämning i form av en tjärdal som vi valt att ta med i rapporten. 

Tjärdalen (se figur 24 s.29) uppskattas vara byggd någon gång mellan 1300-talet och 1600-

talet. Den är 7.5 meter i diameter med upp till en meter hög mur av kalksten byggd på en kulle 

som är utgrävd för ingången där tjäran tappas. När den daterades år 1977 gjordes iakttagelser 

om att det fanns kol i den vilket tyder på att den var nyligen använd. (Ibid) När vi fann den var 

skålen där man brände tjäran igenväxt med 5-10 cm tjock mossa. 

Den stora skillnaden på många tjärdalar på Fårö och tjärdalar på svenska fastlandet är 

materialet som använts. Tjärdalen på vårt område är murad med kalksten som bas till skillnad 

från fastlandets tjärdalar som är byggda av trä (Nationalencyklopedin, 2017). Anledningen till 

att tjärdalen är byggd av sten istället för trä är en fråga om resurser, på Fårö är träd en bristvara 

medan det finns gott om kalksten. Att bygga i kalksten är en urgammal tradition på Fårö och 

alla bosättningar som är utgrävda på ön är byggd på det viset. Nackdelen med att bygga i 

kalksten är att det tar mycket längre tid och är dyrare att resa än en tjärdal av trä medan 

fördelen är livslängden av tjärdalen, då den klarar ett betydligt större antal bränningar innan 

den behöver repareras. 

Att bränna tjära är lång process där det gäller att planera i förväg. Tjära är förädlad tallkåda 

man utvinner genom att hetta upp träet till ca 250°C då det svettas ut kådan i form av tjära, 

viktigt i processen är att träet inte fattar eld. Genom att täcka veden med jord skapar man en 

syrefri miljö för att sedan elda runt och över jordtäcket, tjäran svettas ut och rinner ner för den 

trattformade dalen och samlas upp under tjärdalen i tunnor där den får svalna. För att utvinna så 

mycket tjära som möjligt behöver träden prepareras. Träd bildar kåda när det är skadade för att 

skydda sig från insekter och röta, därför barkar man av remsor i det utvalda trädet flera år innan 

det ska tjäras för att det ska producera så mycket kåda som möjligt. Tjära har varit mycket 

viktigt då det varit den främsta impregneringen av trä mot vatten såsom båtskrov eller hus (se 

figur 26 s.34) (Svenska yle, 2006) .   
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4.2.2 Ekonomiska kartan 

Figur 25. Den ekonomiska kartan över området, visar de historiska förändringarna i åkerareal 

(historiska kartor,ekonomiska kartor 1940, 1977, fastighetskarta 2017). 

Kartmaterial:fastighetskartan 2017, Ortofoto 2016 ©Lantmäteriet. Väg- och byggnadslager 

från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet 



32 
 

Den ekonomiska kartan avslöjar markanvändningen från 1940, 1977 och 2017. Intressant här 

är att fältstudien visat att kartan från 2017 inte stämmer. Tittar man på kartan väster om Mölnor 

träsk är där ett blått fält. Detta är enligt den ekonomiska kartan 2017 åkermark men vid 

närmare granskning har vi sett att det troligen aldrig varit åkermark utan är en del av träsket 

som med åren vuxit igen av ag. Det andra felet är precis norr om det första. Den mark som en 

gång tjänat som åker här är idag inte brukad, vi har dock kunnat se att får har betat här under 

sommaren. Det tredje felet finns på högplatån vid Lauter, centralt på kartan på det fält där 

fornlämningen finns. Här syns ett vitt fält som alltså enligt kartan 2017 är åkermark. Denna 

mark är dock på första steget i successionsordningen, det vill säga den har varken blivit brukad 

eller betad på många år. Detta kan vi se då gräset är högväxt och har bildat tjocka tuvor på 

marken och unga enar och tallar växer spritt över fältet. Det fjärde felet finns i kartans 

nordöstra hörn. Detta ställer en del frågor då samtliga kartor har denna yta markerad som 

åkermark, men väl där finns inte något tecken på att marken någonsin brukats utan alvaret ser 

närmast orört ut. Märkvärt är också att det inte skett någon utbredning av åkermarken utan 

endast minskning från 1977 och fram till 2017. 

 

4.2.3 EU:s och Svenska statens påverkan på landskapets utveckling 

Att Sverige gick med i EU 1995 bidrog till en vändning för småbönderna och i sin tur för det 

agrarlandskap som under en längre tid hade vuxit igen på ön. Med EU medlemskap kom olika 

former av bidrag för bevarandet av olika natur- och kulturmiljöer, exempelvis kan en bonde få 

bidrag för att hålla landskapen öppna och på så sätt främja biodiversiteten (Margareta Karlsson, 

2017). Det har även givits bidrag för återställande av tun (Catharina Gotby, 2017). Angående 

fårnäringen gäller detsamma, priset på kött är så lågt att det knappt är lönsamt att slakta och det 

är inte tillräckligt stor efterfrågan på skinn för att den försäljningen skall finansiera det hela. 

EU-bidragen som kommer i samband med att fåren betar rent och håller landskapet öppet är det 

som huvudsakligen gör att jordbruket går runt (Margareta Karlsson, 2017). 

Området är i sin helhet intressant ur ekologisk synpunkt vilket bör nämnas i denna studie. 

Naturvärdeskartan är framtagen av Region Gotland och visar naturområden som kräver särskild 

hänsyn av olika skäl, främst för bevaring av biodiversiteten. Naturvärdeskartan klassar hela 

studieområdet som hänsynskrävande vid exploatering och stora delar har begränsad 

exploateringsmöjlighet. På vissa mindre areor är exploatering ytterst begränsad och får endast 

förekomma om det är till förmån för växt- och djurliv. Region Gotland bedömer alltså att stor 

hänsyn bör tas i beaktning vid exempelvis nybyggnationer, detta för att flera hotade växt- och 

djurarter är knutna till odlingslandskapet. På Lansas marker har gjorts en våtmarksinventering 
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som lett till att dessa givits höga naturvärden. Dels för den biologiska mångfaldens skull, dels 

för att värna om att yt- och grundvatten inte rinner ut i havet. (Region Gotland, 2014) 

4.2.4 Naturvärden 

Området är i sin helhet intressant ur ekologisk synpunkt vilket också bör nämnas i denna 

studie. Naturvärdeskartan är framtagen av Region Gotland för att enkelt kunna visa olika 

landområdens betydelse för biodiversitet, grundvatten och internationella intressen. Trots att 

vissa naturtyper kan ses som vanliga lokalt sett kan de vara sällsynta ur ett EU-perspektiv, 

vilket gör dem värdefulla av den anledningen. Naturvärdeskartan tar hänsyn till både 

miljöbalken, EUs habitatdirektiv, Natura 2000 och mer därtill. 

Naturvärdeskartan klassar hela området som hänsynskrävande vid exploatering, och stora delar 

kräver extra hänsyn vid nybyggnationer. På vissa mindre areor är exploatering ytterst 

begränsad och får endast förekomma om det är till förmån för växt- och djurliv. Detta för att 

flera hotade växt- och djurarter är knutna till odlingslandskapet. På Lansas marker har gjorts en 

våtmarksinventering som lett till att dessa givits höga naturvärden. Inventeringen gjordes dels 

för den biologiska mångfaldens skull, dels för att värna om att yt- och grundvatten inte rinner 

ut i havet. Även tun hyser livsnödvändig miljö för flera växt- och djurarter vilket gör att även 

dessa ses som värdefulla ur mer än bara ett estetiskt perspektiv. (Region Gotland) 

4.2.5 Livet på Fårö 

Att Fårö sätter stor prägel på dess invånare har märkts i alla möten med dess invånare och de 

flesta identifierar sig på något sätt med dess landskap. 

Anslutningen till fastlandet i form av bro eller färja har länge varit en diskussion. Å ena finns 

rädslan att förlora de privilegier som finns på ön i form av exempelvis distriktssköterskan. Å 

andra sidan skulle det bli lättare att bo kvar om det gick snabbare att ta sig till Gotland där det 

finns mer jobb (Bilaga Cc). Majoriteten av dem som är heltidsbonde på Fårö och jobbar gör det 

dock antingen inom jordbruk eller med turism. (FöpFårö, 2013) 

Framtiden för Fårö har en viktig fråga, som ett par av våra intervjupersoner tar upp; Hur ska 

det yngre människorna som vill bosätta sig på Fårö ha råd när priserna för hus och mark drivs 

upp så mycket av turisterna? Bönderna som är verksamma idag är i slutet av sina arbetsår och 

går mot pension och de unga som ska ta över gårdarna flyttar från Fårö. Enligt Margareta 

Karlsson finns det bara en lösning, att göra det billigare för unga människor att bosätta sig på 

landet och börja driva jordbruk, det finns många som vill men ingen har råd (Bilaga Ca). 

Befolkningspyramiden över Fårö ger samma bild som Margareta Karlsson beskriver. Det är 

övervägande äldre människor på ön, kartan kopplad till befolkningspyramiden ger en bild av 

att stor del av bostäderna är klassade som sommarboenden. (FöpFårö, s. 86) 
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Catharina Gotby är fotograf som när vi träffar håller på att dra el i huset hon köpt på Friggars 

för 3 år sen. Gården restaureras med syfte att klara åretruntboende och Catharina beklagar sig 

lite över att det är svårt att få tag i hantverkare då alla är upptagna med turisternas hus. 

Uthuset (figur 26 nedan) är hon klar med, ett mycket traditionellt hus i trä och ytbehandlat med 

tjära som är bränd i en tjärdal likt den tjärdalen i figur 6. Utöver gården med bostadshus, uthus, 

ladugård och några bodar äger hon 27 hektar mark. På hennes mark ligger en del åkermark med 

vall som hon arrenderar ut till en bonde i närheten. För Catharina finns det inga bidrag att 

hämta då hon inte har några djur på marken och hon menar på att det måste finnas betande djur 

i hägnet för att det ska gå att få bidrag för reparationer av tunen. Hon har försökt få dit någon 

av de närliggande böndernas får men det flesta inte längre har samma stora antal får som de en 

gång hade kan de därför inte hålla med får för hennes marker också. En framtidsvision för 

gården är att kunna ha lite får själv (Bilaga Cd). 

 
Figur 26. Uthus byggt i slutet på 1880-talet. Restaurerat och ytbehandlat av tjära som är bränt 

i en tjärdal, ett av Catharinas projekt. Friggars. 
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4.2.6 Turismen 

Lokalbefolkningens syn på turistnäringen är något varierande. En fast boende, som har valt att 

vara anonym, tycker det är tråkigt att turisterna är de som lägger beslag på markerna. Denne 

menar att de unga Fåröborna oftast inte har passande ekonomi för att bo kvar och flyttar hellre 

långt bort. ”Turisterna bygger stora hus som nyttjar alldeles för mycket vatten, ett problem då 

vatten redan är en bristvara på ön. Ett nybyggt hus riskerar att leda till att det snart byggs ännu 

flera hus. Nybyggen leder till förtätning vilket gör det lättare att få bygglov. Den enda fördelen 

som turisterna tar med sig är arbetsmöjligheter även om alla jobb inom service blir säsongsjobb 

så är det de små byggföretagen och elföretagen som har jobb året runt med fritidshus”. 

Catharina Gotby anser att turistnäringen är lite på gott och ont. Hon säger att hantverkarna 

tjänar gott om pengar men har i sin tur inte tid med de mindre lukrativa arbeten som Fåröborna 

själva behöver hjälp med. Att turisterna lämnar över vintern ser hon inte som något konstigt då 

det knappt går att ta sig fram på ön när det snöat. ”Många Fåröbor försörjer sig delvis på 

binäringar såsom att sälja ägg, jordgubbar och kakor. Något som är lätt att romantisera men 

som historiskt sett varit essentiella faktorer för att klara livet på ön” berättar hon. 

Margareta Karlsson förklarar att hon personligen inte har någon direkt relation till 

turistnäringen men anser att den gynnar Fårö generellt sett. ”Det byggs mycket hela tiden och 

det öppnar jobbtillfällen för till exempel byggnadsarbetare, elektriker och rörmokare. Utan 

turismen hade det inte varit möjligt”, säger hon. 
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5. DISKUSSION 

5.1 Fornlämningarnas placering 

Husgrunden är byggd på det högsta området som kom upp ur vattnet för ca 5 500 år sedan. På 

grund av att de äldsta fynden på Fårö är ca 4000 år gamla har vi anledning att tro att 

husgrunden inte är äldre än så. Lokaliseringen är väl genomtänkt med god utsikt över 

omgivningen och mitt på platån ligger den på behörigt avstånd från det som möjligen 

fortfarande var hav. 

Tjärdalen är placerad i utmarkerna och som mycket annat på Fårö byggd av kalksten. Det var 

mer praktiskt att placera tjärdalen i anslutning till skogen då tjäran var lättare att transportera än 

råvaran själv. 

I anslutning till Langåker ligger ett dagbrott där det brutits sten. Eftersom det inte finns några 

fornlämningar av kalkugnar eller andra stora stenkonstruktioner i närheten så tror vi att stenen 

som brutits här har använts när gården Lauter genomgick skiftesreformning och att tre nya hus 

byggts vid Langåker. 

5.2 Mänsklig påverkan och EU 

Historiskt sett har människorna på Fårö hållit landskapet öppet genom sin livsstil och varit 

självförsörjande. Energi kom från skogen då man fick hugga ved för att hålla sig varm och laga 

mat. Förutom att ta ut material för det vardagliga bruket ur skogen drev Fåröborna också sina 

djur där. Åkrarna gödslas med släke från stranden då djuren gick ute året runt och det inte 

samlades någon gödsel från stillastående djur. 

I och med EU-medlemskapet fick bönderna rätt till att söka bidrag för att hålla kultur och 

naturlandskapen intakta. Tanken bakom bidragen är att det ska löna sig att hålla kvar 

landskapets ursprungliga karaktär. Hade det inte varit för att bönderna kan söka bidrag för att 

göra ingrepp på landskapet hade nog stora delar av vårt område varit igenvuxet. Därmed hade 

många arter som lever i de speciella miljöerna i form av öppna landskap och även grävda diken 

vid åkrarna, varit utdöda utan EU. Det faktum att mycket röjningsarbete idag sker med 

motorsåg kan dock diskuteras, det är visserligen effektivt med som en av intervjupersonerna 

berättade växer utan fårbetet ett annat sorts gräs, vilket i sin tur även det har en påverkan på 

biodiversiteten. 

Det finns ett utbrett nät av fårstängsel, gärdesgårdar och tun över området. Intrycket är dock att 

hägnen framför allt är till för att stänga lammen ute från gårdar och åkrar, snarare än att stänga 

dem inne i hagar. De flesta lamm vi stötte på gick dock på åkermark som nu var öppen för 

efterbete, vilket årstiden bekräftade då vi var där på hösten. 
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Antalet får som betar minskar i takt med att bönderna kommer upp i åldrarna och inte orkar 

hålla lika många djur, detta bidrar till att betydligt fler ingrepp för att hålla landskapet öppet 

sker med maskiner istället för betande djur. Om det inte kommer nya unga bönder till Fårö och 

tar över verksamheten. 

Fåröbornas åsikter om turismen verkar bero på vart man bor på ön. De intervjupersoner vi 

pratar med som har sina gårdar avskilt i “utmarkerna” är överlag positivt inställda. De menar 

att turisterna bidrar till jobb och levande näringsverksamheter. Däremot möter vi en annan syn 

på saken i ett samtal med en kvinna som bor närmare annan bebyggelse, hon är rädd att det 

byggs för mycket och för stort, att detta leder till ytterligare förtätningar och att grundvattnet 

inte ska räcka till. Samtidigt kör bara kollektivtrafiken på sommaren då turisterna är där vilket 

ju öborna också kan nyttja. 

En iakttagelse vi gjort är att faktiskt inte någon vi träffat på i studien själv är född på Fårö, 

antingen har de själva en gång kommit som turister eller flyttat hit av annan anledning. Detta 

bör inte underskattas då vi kan konstatera att det uppenbarligen finns människor utifrån som 

verkligen vill öns bästa. Ändå får vi en känsla av att det finns en “vi och dom” -anda, en 

mentalitet som vi har svårt att tro leder till något positivt. 

6. SLUTSATSER 

Fårö är en vacker och speciell ö vars karaktär avspeglar sig på dess invånare, att studera 

landskapet ur både ett natur- och kulturgeografiskt perspektiv har gett en ökad förståelse av 

sambandet mellan olika landskapsformande processer. Precis som alla landskap är Fårö i 

ständig förändring där naturliga fenomen och kulturella intressen ständigt kämpar om vem som 

är starkast. 

Det tydligaste karaktärerna i det postglaciala landskapet är de lämningar från när Fårö steg ur 

havet i form av klintar, raukar och strandvallar. Lämningar från när isen smälte visar sig främst 

som synliga flyttblock medan finare sediment har sorterats bort av vågorna under 

landhöjningen och nu främst återfinns kvar i svackor i området. 

Kulturlandskapet på Fårö har under tidens gång endast haft liten förändring. Trots flera 

skiftesreformer i Sverige var det bara laga skifte som gick i kraft på Fårö. När resten av 

Sveriges jordbruk täckte sina diken för att få större åkerareal och lättare framkomlighet för 

stora maskiner förblev de små åkrarna med öppna diken på Fårö. Det är först på mitten av 

1900-talet som stora förändringar sker med nedgång på jordbruksaktivitet och uppgång på 

turismnäringen. Detta medförde att inlandet började växa igen allt mer medan kustlandskapet 
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blev, och fortfarande blir, allt mer exploaterat. Tack vare EU-bidragen har denna trend kunnat 

vända till att Fårös inland börjat öppna sig igen. 

Vad krävs för att få tillbaka jordbruket till Fårö? Behövs det regler för en viss typ av utbildning 

för att köpa en gård med bruksmark för att hålla priserna nere samt få in människor med 

kunskap om att bruka marken? Exempelvis skulle minimikravet för en köpare av lantgård 

kunna vara en utbildning på naturbruksgymnasium eller någon form av agronom. Det skulle 

dock inte vara helt oproblematiskt då de bönder som vill sälja sin gård skulle bli tvungna att 

sälja på en stängd marknad och priserna skulle bli mycket lägre för mycket mer mark och 

boyta. Det skulle kunna ses som ett nationellt intresse att få in nya bönder till ön som kan bruka 

marken EU-bidrag för röjning av mark skulle istället kunna betala mellanskillnaden på det 

egentliga värdet och det den tidigare ägaren får ut av försäljningen. 

En annan tanke som växt sig starkare under tiden för studien är hur Fårös framtid kommer att 

se ut. Sittandes i Uppsala har vi känslan av att en ny grön våg är på gång med allt vad det 

innebär, frågan är om det kommer märkas i praktiken. “Wwoof” är en internationell 

organisation som låter bönder med ekologiska jordbruk anmäla sin gård till att ta emot 

människor som är intresserade av ekologiskt jordbruk för att lära sig och hjälpa till på gården i 

en eller flera veckor(Wwoof 2017). I dagsläget finns tre Wwoof-gårdar på Gotland, skulle detta 

kunna vara räddningen för landskapet på Fårö eller har öborna redan nog av resenärer? 
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Ortofoto 2017, Väg- och byggnadslager från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet 
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Ab 

 
Höjdkarta, Kartmaterial: Höjddata i rasterformat 2017 ©Lantmäteriet, Väg- och 

byggnadslager från GSD Fastighetskarta ©Lantmäteriet 
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BILAGA B: Intervjuer 
“Ön förändrar människorna som bor här, den formar en till en speciell typ av person” - 

Fåröbo 

Ba 

Telefonintervju 1 - Margareta Karlsson 

 

Vi börjar intervjun med att fråga om vad Fårö betyder för Margareta personligen. Hon berättar 

att hon inte var född på ön utan kom dit när hon var 16 år gammal men blev, precis som Ingmar 

Bergman, förälskad i den direkt. Det gav henne nästan en känsla av att komma hem. Det fanns 

någonting inombords som passade så bra in på ön förklarar hon. Den södra delen av ön, den 

magra delen, som ligger belägen mot färjan men också växtligheten, lammen och de karga 

landskapen var något hon omedelbart fastnade för. Den stora uppfattningen under samtalets 

gång är att Fårö är viktigt och har alltid betytt mycket för Margareta. 

Margareta har själv lamm och äger ett mindre jordbruk. Hon förklarar att hon varit jordbrukare 

i all sin tid men har nu gått ner i antalet djur. Korna har gått från åtta stycken till tre nu som går 

och betar med sina kalvar och de 80 tackorna hon haft minskade till 55 i år. Höns och 

kycklingar finns också och antalet kan bli väldigt högt till och från men äggen som produceras 

kommer alltid till användning och ibland kommer det någon och köper vilket Margareta tycker 

är roligt. 

”Det är mycket jobb som man inte får glömma bort att det inte görs av sig självt”, säger 

Margareta. Hon berättar att det är mycket småpyssel med att förse djuren med mat och vatten, 

se till att de håller sig inom stängslen och allmän skötsel i övrigt. Det är en trivsam livsstil 

enligt henne självt. ”Man har inte sådär att man åker bort på semester. Man är hemma och ser 

efter sitt. Det är ett sätt att leva och det är inget jag något emot”. 

Lammen som Margareta tar hand om är Gotlandsfår, även kallade pälsfår. Köttet kommer till 

användning men framför allt är det de fina skinnen som hon lite smått börjat hämta tillbaka 

från slakteriet, för att sedan låta beredas vid Donnia Skinn AB. Det går också att sälja en del 

skinn till bekanta. Hon säger att hon inte har någon affär eller gårdsbutik men det finns en 

kvinna på Gotland som köper ett något större parti skinn för att sedan sälja vidare i sin butik. 

Det tycker Margareta är rätt så bra. 

Vi fortsätter med att fråga om förutsättningen för lammskötseln på något sätt förändrats under 

tiden Margareta bott på Fårö. Hon förklarar att det som är viktigt för alla bönder är de bidrag 

från länsstyrelsen som uppkom när Sverige gick med i EU år 1995. Det var det, och införandet 

av miljöstöden för betesmarker, som gjorde att det vände för alla småbönder. Margareta har 

själv tagit hand om betesmarker och röjt dem från enbuskar i 15-18 år, vilket ger en summa 

betalt per hektar från länsstyrelsen på Gotland. Denna summa är grunden för att det 

överhuvudtaget ska gå att ha småbruk på ön idag, berättar hon. Priserna på slaktdjuren är så 

dåliga att det inte alls går att leva på bara lamm. ”Då ska man ha jättemycket lamm, flera 

hundra möjligtvis. Men det går knappast runt för de som har det heller”, säger Margareta. I det 

stora hela så är det EU-stöden och miljöstöden som får det att gå runt för bönderna och gör det 

lönt att behålla djuren som betar ned ogräsen och håller betesmarkerna öppna. Margareta ser 
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EU som något positivt då Sverige och alla övriga länder som är medlemmar betalar en summa 

till Bryssel som i sin tur får tillbaka en del för att dela ut till bönderna genom jordbruksverket. 

På frågan om hur synen på framtiden ser ut svarar Margareta att hon tycker det är tråkigt att det 

finns så lite yngre bönder idag. Det är till en viss del skrämmande när det är många äldre 

bönder som så småningom kommer att sluta och det finns inte alls lika många yngre som kan ta 

över när det är dags. De få yngre som tar över kommer då istället få ta hand om större 

betesmarker och kommer behöva slita lite mer. ”Men man vet aldrig. Man vet ingenting om 

framtiden faktiskt”, tillägger hon. ”Det är så många yngre som vill ut på landet och jobba. Om 

de bara kunde få tag i en liten gård. Det är så dyrt allting. Om de som äger små gårdar kunde 

sälja dem lite billigare och se dem leva vidare. Men så tänker inte folk. De bara tänker att de 

ska ha mycket pengar för gårdarna själva. Så det är synd. Det är bättre att de lever vidare”. 

Vi går från det ena till det andra och frågar Margareta hur hennes relation till turistnäringen ser 

ut. Hon säger att hon själv inte har något ekonomiskt utbyte av själva turisterna annat än de 

skinn som kan säljas vidare. Tittar man däremot på turismen generellt på Fårö så anser 

Margareta att den är viktig. “Det är många byggnadsarbetare, elektriker, rörmokare och allt 

möjligt som har jobb eftersom för det byggs så mycket hela tiden. Utan turismen där så hade 

det inte gått”, berättar hon. 

 

Bb 

Personligt samtal 1 

Jan-Ola Persson, (2017-09-28). Boende på Lauter 

Då vi dragit tvärprofilen genom områdets högsta punkt måste vi precis passera gården Lauter 

där Jan-Ola bor sedan många år tillbaka. Han berättar om höjdens historiska betydelse då den 

både tjänat som utsiktsplats och hyst rum för en av Fårös två telegrafstationer. Höjden kallas 

“lauter steinkant” och när vi rör oss på och runt höjden ser vi varför, här finns gott om både 

klintar och raukar. Per-Ola visar oss en brunn intill gården som visar sig ligga mitt på vår 

tvärprofil, brunnen användes fram till att elen kom för 50 år sedan. 

Ring för mer info- har vi ytterligare frågor? om jätten kanske? när fanns telegrafstationen? 

 

Bc 

Personligt samtal 2 

Anonym, (2017-09-29). Fast boende inom området sedan 1984. 

Att vi har väckt nyfikenhet bland Fåröborna är ett faktum, en morgon när vi tar jordprover 

kommer en intresserad kvinna ut och undrar vad vi har för oss. 

Efter att ha presenterat oss och berättat om vårt arbete passar vi på att ställa några frågor. 

Kvinnan berättar om en äng där bygglov för två hus nyligen blivit godkända. Detta är enligt 

henne dock en aning kontroversiellt då det är ett viktigt rekreationsområde för både viktiga 

fåglar och och växter såsom orkidéer på området. På grund av en viss beroendeställning i 

förhållande till markägaren då hennes brunn finns på dennes mark, vill kvinnan dock inte lägga 

sig i detta allt för mycket. Ett dilemma är också hur marken annars bör nyttjas då antalet lamm 

på ön ständigt minskar. 

Tyvärr är marken på Fårö så pass dyr att de unga öborna hellre flyttar långt bort och turister 

istället lägger beslag på marken. Turisterna bygger stora hus som nyttjar för mycket vatten 

vilket redan är en bristvara på ön. Tråkigt är också att nybyggen ofta leder till förtätning som 
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det är lättare att få bygglov för, risken finns alltså att byggs det ett hus kommer snart fler. Vad 

som är positivt med turisterna är dock att de föder många, på grund av just dem går också 

kollektivtrafiken på somrarna vilket den annars inte gör. 

På tal om trafik kommer vi in på ämnet bron, det vill säga den ännu inte existerande bron 

mellan Fårö och Gotland som varit en diskussion de senaste 100 åren. Vi får veta att färjan 

ännu finns kvar på grund av motiv som att det ger en anledning att behålla öns skola, 

distriktssköterska m.m. men detta anses ha gett motsatt effekt då avsaknaden av bron lett till att 

många pendlare valt att flytta från ön permanent istället. 

Tillbaka till fåglar och blommor. Fågelbeståndet har förändrats de senaste åren, bland annat har 

Enkelmockasiner försvunnit och det kommer fler tranor än tidigare, något som inte är enbart 

positivt då de äter andra fåglars ägg. En anekdot vi fick ta del av handlade om en ung man som 

hittade en ringmärkt, nyligen avliden strandskata. Mannen tog med sig märkningen och 

skickade in till ansvarig institution och fick till svar att det var Sveriges näst äldsta Strandskata 

han träffat på. Fågeln hade blivit ringmärkt vid Dämba på Fårö och hunnit bli hela 34 år 

gammal innan den tog sitt sista vingslag. 

 

Bd 

Personligt samtal 3 

Catharina Gotby (2017-09-29), cgotby@gmail.com, 0735704470, Fårö Friggars 2506, 62466 

Fårö) 

Catharina Gotby bor på en gård relativt högt beläget på området. Marken köptes av föregående 

ägare 1888 för 937 kronor och består av 27 hektar mark. Vi träffar Catharina av en slump när vi 

är på väg förbi hennes gård och får tillfälle att ställa några frågor. 

Hon berättar om livet på Fårö och hur hon köpte gården för tre år sedan där hon nu bor på 

deltid. Hon är mitt uppe i en restaurering av den gamla gården, bland annat är ett av uthusen 

nymålat med tjära bränd i en tjärdal på ön. 

De 27 hektaren rymmer åkermark, betesmark och spridd skog. På åkermarken växer vall och 

det är en bonde i närheten som brukar den. För att kunna ta del av miljöersättningen från 

Länsstyrelsen får man inte gödsla och för att behålla kontrollen över detta har Catharina valt att 

inte arrendera ut åkermarken. 

Generellt är igenväxning av skog ett problem på ön och detta är märkbart även här. Då 

Catharina inte bor på gården på heltid finns ingen möjlighet till att ha egna djur utan har försökt 

få andra djurhållare att låta sina lamm beta på hennes mark. Den kraftiga nedgången av 

lammbeståndet på ön leder dock till att för mycket mark förblir obetad och igenväxningen är ett 

faktum. Det gräs som kommer med igenväxningen äter dessutom inte lammen vilket gör det 

svårare att ta dit lamm i framtiden. Catharina menar att det gäller att hålla stånd mot 

igenväxningen, att det handlar om vilket slags landskap man vill ha omkring sig och att det 

hänger på jordbrukspolitiken. 

En annan viktig ingrediens i Fårös landskap är tunen, även dessa kräver skötsel då den lätta 

kalkstenen blåser omkull i stormarna. Förr gick det att få ekonomiskt stöd för återställningen 

av tun, hade man mer än tjugo lamm gick det att få ett bidrag på 40 000 kr, dessa pengar tog 

dock slut och då Catharina inte har några lamm är detta inte aktuellt. 

 Angående restaureringen av huset är frågan om värme ett hett ämne. Intressant för oss var att 

bergvärme inte är ett bra alternativ då risken finns att komma åt saltvattenfickor i berggrunden 

mailto:cgotby@gmal.com
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vid borrning, vilket kan leda till att saltvatten blandas med det redan begränsade grundvattnet. 

Luftvärmepump är ett alternativ men då en del av själva poängen med att bo just här är 

tystnaden, så är detta något Catharina helst undviker. Solceller är högst troligt en bra 

investering på Fårö men då restaureringen går ut på att i allra högsta grad bevara gårdens 

ursprungliga utseende, blir detta estetiskt problematiskt. 

Angående turistnäringen på Fårö menar Catharina att det är på gott och ont. Hantverkarna 

tjänar gott om pengar men har i sin tur inte tid med de mindre lukrativa småarbeten som 

Fåröborna själva behöver hjälp med. Att turisterna lämnar över vintern är inget konstigt då det 

knappt går att ta sig fram på ön när det snöat. Många Fåröbor försörjer sig delvis på binäringar 

såsom att sälja ägg, jordgubbar och kakor något som för oss är lätt att romantisera men som 

historiskt sett varit viktiga faktorer för att klara livet på ön. 


