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1. INLEDNING  
 

Denna rapport beskriver området Mölnor/Broskogs. Området kommer att beskrivas 

utifrån landscape character assessment som beskriver ett landskap utifrån olika 

kategorier. Det naturliga, kulturella och det visuella. Med hjälp av karakteriseringen 

av landskap kan man ta reda på hur marken och kusten har använts av människor som 

har levt och lever där men även markanvändningen till odling och boskap. Utöver 

markanvändningen så kommer vi även se närmare på hur strandnivån och 

landhöjningens förändring visar sig i området. 
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Figur 1. Studieområdet på Fårö och en terrängkarta över området. Kartmaterial: 

Vägkarta och terrängkarta i rasterformat © Lantmäteriet.  
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1.1. Syfte 

Vi ska försöka avläsa de spår från istiden som präglat det förändrade landskapet och se 

hur människan har anpassat sig efter dessa processer. Att studera markanvändningen 

nu och tidigare och hur det har förändrats ur ett perspektiv mellan människa och 

markanvändning kulturgeografiskt. Också hur tecken på landhöjningen och 

strandnivån manifesteras i landskapet ur ett naturgeografiskt perspektiv. 
 

1.2 Frågeställningar 

 

 Hur har berggrunden, istiden och landhöjningen manifesterat sig i landskapet? 

 

 Hur har människan anpassat sig till det karga landskapet? 

 

 

1.3 Disposition  

Upplägget i rapportens bakgrund inleds med en förklaring om vad landskap är och hur 

man klassificerar men också varför man gör det. Bakgrunden kommer att börja med 

det naturgeografiska perspektivet i vårt område och avslutas med det 

kulturgeografiska. Bakgrunden innehåller information som kommer vara bra att veta 

för att besvara våra frågeställningar och om vad som finns i Mölnor/Broskog innan 

fältstudierna gjorts. Resultatet från fältstudierna kommer att presenteras under resultat. 

Det kommer också finnas en kortfattad förklaring vilka metoder som kommer att 

användas under arbetet och gå in djupare på hur det har resulterat i resultatet. Under 

resultat kommer två tvärprofiler visas med bilder tagna längst med den. 
 

2. BAKGRUND  
 

2.1 Landskapsklassificering 

Landskap kan klassificeras från det naturliga, kulturella och visuella. Det naturliga 

handlar om vad man kan uppfatta i naturen. Landformer som ö, halvö eller inlands 

landskap skapar olika landskap även uddar. Geologin om vad det finns för jordarter 

och berggrund i marken. Vilket klimat som råder i landskapet, varmt eller kallt, vått 

eller torrt. Flora och fauna i området är tydligt synligt när man vistas i landskapet då 

träd och växter syns överallt. Djur kan ses som vilda men även boskap karaktäriserar 

området. Det kulturella i landskapet är tydligt när man ser går igenom det. Hus, 

inhägnader och odlingsmark är nödvändiga för människors överlevnad och de finns 

där människor är bosatta. Det visuella/perceptuella är svårt att se utan är möjligt att se 

genom upplevelse. Minnen är något man endast kan få när man vistas i området och 

fått en erfarenhet som sedan kan bli minnen. De som bor i området kommer få många 
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minnen av landskapet som en utomstående inte kommer att ha. Associationer skiljer 

sig från person till person. Beroende på var man kommer från så kan man associera 

olika från det landskapet man är i. En skog i landskapet kan associeras som lika eller 

liknande som i ett annat landskap. Inställningen till landskapet är individuell och 

skiljer sig från person till person, det handlar om vad en människa tycker om 

landskapet. Färg, texter, form, mönster är alla synliga med ögat i landskapet och kan 

skilja sig mycket inom landskapet. Skogen skiljer sig från öppna ytor och sjön skiljer 

sig från havet. Växter och blommor kan ha olika former och färger i ett landskap som 

har ett dominerande grönt landskap med massa gröna växter. Ljud hör du med öronen, 

i ett kulturlandskap kan man höra bilar och människor och i ett naturlandskap kan det 

höras fågelkvitter och rinnande vatten. Lukter skiljer sig åt inom landskapet och lukter 

kan färdas långa sträckor från sin ursprungspunkt. Den fysiska känslan av landskapet 

handlar om vad man kan känna med kroppen. Det kan vara värme och kyla men även 

hur olika ting som träd och stenar känns när man tar på dem, strävhet eller lenhet. De 

perceptuella perspektiven är viktiga att ta tillvara på i samband med människors 

berättelser och en studies potentiella intervjuer 

(http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2705143). 
 

2.2 Fårös berggrund 

Fårös berggrund bildades  under silurtiden någonstans där Indiska oceanen ligger idag. 

Den bestod av sediment och organismer som ackumulerades på bottnen. Korallrev 

skapades och det är under denna tid som revkalkstenen på Fårö kommer ifrån då 

revkalkstenen är lämningar efter tropiska korallrev. Efter tryck och processer på reven 

bildades den sedimentära berggrunden. Men Fårö består även av en del märgelsten. 

Kontinentaldriften förflyttade berggrunden tillslut till där den idag ligger. 

Den finns berggrund från tidigare åldrar men endast den från silurtiden är den som 

sticker upp från ytan. Sedan skapades berggrundens nuvarande former av floderosion 

och vittring och andra nedbrytande processer. I södra delen av området finner man 

Grovkristallin kalksten och lerig medelkristallin kalksten medan man i mellersta delen 

hittar medelkristallin kalksten och märgelsten. I nordligaste delen finner man 

medelkristallin kalksten med inslag av stromatoporoidékalksten och längst ner i 

sydvästra delen finns en liten del som består av revkalksten och 

stromatoporoidékalksten.  Det finns en klint som kallas den siluriska klinten som 

sträcker sig under vattnet och på land förbi Gotlands nordvästkust 

och förbi Fårö mot Estland. Det är ett bevis om en mycket stor floddal på östra sidan. 

Rester av floddalslandskapet går även igen i en sänka där Alnäsaträsk ligger som är 

relevant till vårt område. Denna sänka har tidigare delat Fårö i delar men med tiden har 

landhöjningen och sedimenteringsprocesser dammat igen dem. Klintar och strandvallar 

är också ett tydligt tecken på att sunden existerat.   

Fårö idag består av berg i dagen eller också med ett tunt jordtäcke. Det är detta som ger 

Fårö sin särprägel (Fårö, bebyggt land s11-12). 
 

2.3 Sediment 

Gotlands olika sediment har delas upp i olika grupper. Största delen av Fårö ligger 

under sedimentgruppen Slite som är den enda gruppen som är synlig i landskapet. 

Slitegruppen har en tjocklek på 100 meter. Slite gruppen består av olika typer av 

http://publications.naturalengland.org.uk/publication/2705143
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kalksten som har bildats under olika förutsättningar. Stenindustrin på Fårö får sina 

mineraler från lager av tjock inbäddad och till största del ofossilariserad kalksten 

(Eliason, 2010, s, 17). Även om jordtäcket är tunt har marken kunnat försörja 

fårpopulationen till en viss grad. Vad som möjliggjort detta är istiden som har fört 

med sig jordarter såsom klapper, svallgrus, sand och morän. Dessa delas in i glaciala 

(istida) och postglaciala (efteristida). Svallsedimenten är däremot den viktigaste 

jordarten på Fårö som bildades i samband med att Fårö steg upp 

ur Östersjön. Den moränlera som finns på Fårö hittar man på platser som varit skyddade 

från vågor eller också ombildades den av vågorna till svallgrus som bildade 

strandvallarna. Vanligtvis fördes moränleran bort med ut till havs allt eftersom Fårö 

lyftes upp från havet (Fårö, bebyggt land s14-16). 
 

2.4 Istidens påverkan 

Under kvartärperioden blev klimatet kallare över Östersjösänkan vilket gav upphov 

till ett stort antal nedisningar. Den snö som föll ackumulerades och packades till ett 

tjockt lager is. Nedisningsperioder kunde vara i flera tiotusentals år, något som skapar 

glaciärer med tjocklekar på mer än tusen meter. De stora glaciärerna utgjorde ett 

enormt tryck på landmassan under isen vilket ledde till en kompression. Efter 

inlandsisens tillbakadragande höjde sig landmassan igen, vilket den fortfarande gör. 

Höjningsprocessen kallas enkelt för landhöjningen  (Martinsson, 2001, s, 18). 
 

2.5 Jordarter 

Jordarterna i detta område är postglacial sand, svallsediment med hög grushalt, 

sedimentärt berg, klapper, kärrtorv och moränlera. Det finns inte mycket asfalterad 

väg och de flesta byggnader ligger längs med den. Ett fåtal byggnader i slutet av 

mindre grusvägar. Det finns skog och uppodlad mark utspritt i området. Uppe i norr 

syns Alnäsaträsk som har en del normal sankmark men mestadels svår sankmark. 

Generellt är området flackt men de högsta punkterna man kan se är enstaka toppar på 

15 meter över havet. Det mesta ligger nånstans mellan 5-10 meter över havet 

(Martinsson, 2001, s, 19). 
 

Jordarterna på Gotland formas under den tid som isen är i sitt smältningsskede 

samtidigt som havets svallande vågor var som intensivast under landhöjningen av ön. 

Följande jordarter är de vanligaste jordarterna som finns på Fårö (Martinsson, 2001, s, 

19). 

Sand och grusavlagringar: Avlagringarna har burits med av inlandsisen och blivit 

svallade av vågorna. Sand- och grusavlagringarna är lösa jordlager som täcker 55000 

hektar på Fårö. Grus avlagringarna finns längst Fårös stränder (Martinsson, 2001, s, 

19). 

Moränmärgel: Denna jordart är rik på kalk. När leran är torr är den mycket hård och 

när den är fuktig blir den fast och seg. Det finns större mängder moränmärgel på Fårö 

vid den stora Böcken som Limmorträsk utgör, där kan jordlagren vara tio meter tjocka. 

Mindre moränmärgelavlagringar finns vid Lansagårdarna, Norrsund och Alnäsa Träsk 

(Martinsson, 2001, s, 19). 

Torv och Bleke: Torv finns främst i våtmarker och är en jordavlagring. När växterna i 

en våtmark vissnar bäddas de ner i avlagringar under vattenytan i våtmarken. Syret 
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når inte ner till de döda växtdelarna som gör att nedbrytningen sker ytterst långsamt. 

Med tiden bryts de döda växterna ner till torv som är en mycket finkornig avlagring. 

Torv gör att markytan i träsken höjs och resultatet blir att träsken torkar 

ut  (Martinsson, 2001, s, 19). 
 

2.6 Fårös Stränder 

På Fårö förändras strandlinjen till att förskjuta bit för bit utåt, stranden blir alltså större 

med tiden. Under en levnadstid kan strandlinjen förskjutas flera meter utåt. Havet 

eroderar strandlinjen samtidigt som landhöjningen sker. Det är stormar som skapar 

vågor som eroderar strandlinjen. Om strandlinjen består av lätteroderad sand kan det 

skapa kraftig erodering. Samtidigt kan havet pålagra strandlinjen med sediment 

(Svantesson, 2004, s, 18). När Gotland gradvis steg upp ur havet bildades det 

strandvallar. Vattnet svallade stränderna och sedimentdepositionsprocesser under 

stormtider har format det som kallas strandvallar. Landhöjningen fortsatte och lade 

mark och höjd mellan strandvallen och vattenlinjen. Gamla strandvallar som hamnat 

längre från kusten på grund av landhöjningen slutade att bli eroderade av vattnet och 

då blir sedimentet kvar. Det har gjort att än idag finns gamla strandvallar kvar i 

landskapet flera hundratals meter från kusten i form av åsliknande kullar, likt en 

strandbotten formad av vågor (Martinsson, 2001, s, 18). 

På stränder med klapperstensvallar har vegetation mycket svårt att etablera sig och 

skapar därför öppna obevuxna kuster. Kalkstensklapper utsätts efter tidens gång för 

vittring och frostsprängning som skapar skarpkantiga små kalkflisor som syns i ytliga 

lager, det gör att vegetationen till slut lyckas etablera sig i landskapet som annars 

gjorde det svårt för växter att få ner sina rötter. Detta sker även där berggrund varit 

exponerat. När vittring och frostsprängningar öppnat strandlinjen för vegetation kan 

växter som tall flytta in som ger en matta av örter, gräs och ris som sedan kan betas av 

lammen (Svantesson, 2004, s, 20). 

Fårö har raukar och raukfält som bildas från havets svallning. Raukar ser ut som stora 

stenpelare som finns ute i det öppna landskapet. Raukarna består av erosionståligt 

sediment och raukarna skapas när havets svallningar drar bort det kringliggande 

sedimentet tills endast det erosionståliga står kvar och det är det som blir raukarna. 

Det viktigaste sedimentet som bygger upp raukarna är revkalkstenen 

Stromatoporoidéer (Svantesson, 2004, s, 20).  
 

2.7 Träsk (Sjöar) 

Utdikningen av Alnäsa träsk har gjort att vattennivå i träsket har sjunkit med 1,5 meter. 

Dikningen har varit nödvändig för att dränera odlingsmarkerna, man ville sänka 

vattennivån och få en tillräckligt torr åker som ger bra skörd. Mölnor träsk ligger 

angränsande till vårt område och har också använts till att dika ut för att dränera 

närliggande odlingsmarker. Runt träsken på Fårö finns det strandbarrikader i olika 

storlekar. Strandbarrikaden består av en rygg som är högst en meter bred och ofta 

skarpt bruten. Strandbarrikadens rygg är uppbyggd av block, grus, sten, sand och 

sjösediment i en salig blandning. Strandbarrikaderna bildas genom skjutning av 

vinterisar som sker främst vid islossningen på våren då hårda vindar formar 

barrikaderna (Svantesson, 2004, s, 24-25). 
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2.8 Hydrologi 

Berggrunden på Gotland uppvisar drag inom hydrologin som är utmärkande för 

kalkområden. Stora delar av ön saknar lösa jordlager och marken täcks endast av 

tunna lager vittringsgrus. De lösa jordlager och det tunna lagret av vittringsgrus gör att 

marken har mycket svaga vattenhållande egenskaper. Det gör att vattennivån i 

grundvattenmagasinen kan förändras på en kort tid. Samtidigt som det finns tunna 

jordlager på stora delar av Fårö så finns det mäktiga jordlager som utgörs av bördig 

moränmärgel som kan bli tio meter djupa. På dessa moränmärgelområden finns det 

bördighet och gynnar vegetationen uppe på marken (Martinsson, 2001, s, 20). 

Sprickbildning i berggrunden som utgörs av ren kalksten och märgelsten ger olika 

bildningar på ytan. Kalksten och märgelsten ha olika hydrologiska egenskaper. 

Kalkstenen ger få sprickor som gör det svårt för vattnet att tränga igenom och det gör 

att det bildas vattensamlingar på marken som kallas Vätar. Vätar kan endast försvinna 

genom avdunstning eller genom dränering. Den mer genomträngliga märgelstenen är 

mer genomsläpplig och vattenhållande och gör att vattnet kan rinna ner i marken. 

Eftersom marken på Fårö ofta saknar lösa jordlager påverkas miljön med extrem 

översvämning vintertid och under sommaren sker uttorkning (Martinsson, 2001, s, 

20). 
 

2.9 Landhöjningen 

Det tjocka istäcket som låg över Fårö som skapats av inlandsisen smälte bort för ca 12 

500 år sedan. När jordskorpan befriats från isens tyngd kompenserade landmassan 

viktminskningen genom att flyta högre upp i jordens mantel. Jordskorpan på Fårö höjs 

fortfarande och det syns på strandzonerna som blir 2,2 mm större varje år då 

landmassan höjs 2,2 mm och vattnet på stränderna rinner undan (Nahringbauer, 2000, 

s, 13). 
 

2.10 Skiftesreformerna 

Landskapet förändrades snabbt genom politiska beslut när skiftesreformerna tillkom. 

Storskiftet, enskiftet och laga skifte under sent 1700-tal till tidigt 1800-tal. Med dessa 

skiftesreformer ville man förbättra avkastningen genom att lägga ihop gårdar till större 

enheter då tekniken hade förbättrats. Bostadshusen låg nära sina egna marker och 

betesmarkerna delades även upp (Se Figur 2, s. 9). Dikning blev väl förekommande 

under slutet av 1800-talet och tidigt 1900-tal som förändrade landskapet ytterligare. 

Men ännu hade inte den största förändringen i landskapet skett. Efter andra 

världskriget introducerades traktorn, konstgödseln, förädling av grödor och kemiska 

bekämpningsmedlen, i och med traktorn så blev de små åkrarna värdelösa så man slog 

ihop flera åkrar eller övergav de åkrar som befann sig för långt från gårdarna (Mat & 

Klimat, Björklund, Holmgren, Johansson, s129-130). 
 

Skiftesreformerna på Fårö skiljer sig från resten av Sverige. Gårdar på Fårö kunde äga 

mark på 20-30 ställen och många åkrar var utspridda flera kilometer från gården som 

ägde dem. De utspridda åkrarna var ett resultat av generationer av gårdar och 

markbitar som har blivit ärvda, köpta och ingifta (Almqvist & Engström, 1999, s, 4). 

Flera bönder på Fårö motsatte sig storskiftesreformen. Storskiftesreformen var något 
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som måste önskas av bönderna själva och inte tvingas på dem. På Fårö hade det aldrig 

funnits byar i vanlig bemärkelse som på fastlandet, böndernas hus var redan utspridda 

och det gjorde att Fårö fick speciella regler för att skiftesreformena skulle kunna 

genomföras. Regeln var att den enskilda gården kunde genomföra en skifteslag under 

storskiftet. På grund av denna skifteslagsindelning bytte inte gårdens marker ägare 

och ägosplittringen fortsatte. Den största ändringen av storskiftet blev att lagbefästa 

gränsmarkeringar, kartor och råggångar vid ägotvister (Almqvist & Engström, 1999, s, 

5). 
 

Lagaskiftet mötte motstånd på Fårö. Stenhus och stenmurar är ett vanligt fenomen på 

Fårö under lagaskiftet. Andra delar av Sverige hade hus av trä. Trähusen är lättare att 

flytta och på Fårö blev det för dyrt att flytta stenhusen och stenmurarna. Därför tog det 

uppemot 20 år att slutligen genomföra ägobytena av odlingsmark. Fårö socken 

delades in i 14 lag efter skifteslagsindelningen och gjorde att odlingsmarkerna 

hamnade närmare gården som ägde dem. Resultatet blev en byuppbyggnad lik den 

som varit förut med utspridda gårdar istället för en bykärna (Almqvist & Engström, 

1999, s, 6).  
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Figur 2.  Källmaterial: Lantmäteriet historiska kartor: Lagaskifte 1847 (09-FÅR-14) 

Exempelbild på skiftesreform då lagaskiftet ägde rum. 

 
 

2.11 Kalkbrytning 

På Gotland har man brutit kalk i flera tusen år. Kalksten är mjukare än vulkanisk sten 

som exempelvis granit, med andra ord är kalksten mer lättarbetad. På Gotland har 

kalkstenen använts flitigt som byggnadsmaterial. Dels för att den som tidigare nämnt 

är lättarbetad, men även på grund av dess tillgänglighet på Gotland. Stadsbyggnader, 

magasin, kyrkor, bostadsbyggnader och bondgårdar har byggts i kalksten. Övriga 
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Sverige brukade oftast trä eller andra bergarter vid byggnationer. En del kalkugnar var 

endast till eget husbehov (s124 Fåröbok bebyggt land).   

Kunskapen om kalkbränning till murbruk har funnits bland Gotlänningarna sedan 

medeltiden. Kalken från kalkugnarna förekommer som murbruk i de första 

stenbyggnaderna och murarna. Gotlänningarna exporterade också kalksten till det 

svenska fastlandet redan på 1200-talet. Men då i form av bränd kalk som användes 

som murbruk. En mindre mängd ren kalksten exporterades även den, men då för att 

användas i ett dekorativt syfte snarare än ett praktiskt (Eliason, 2010, s, 41). 

Exporten vid 1200-talet var inte så lyckad men i mitten av 1600-talet kom det ett stort 

genombrott av flera olika orsaker. De nyrika svenska adelsherrarna och köpmännen 

ville ha sina slott och husbyggen gjorda i kalk. Det tillkom en högre tullavgift på 

kalksten från Gotland för att istället uppmuntra gotlänningarna till att bränna 

kalkstenen och därför krävdes det större export-kalkugnar. Det kom in mer pengar på 

grund av kalkbränningen. Kalkbränningsindustrin fortsatte att expandera in på 

1700-talet. På 1800-talet började kalkindustrin moderniseras och kol användes som 

bränsle till ugnarna (Öhrman, 2017, s, 221-223). 

Utvinningen av kalksten var ett hårt arbete. Det krävdes både kunskap och skicklighet 

och det var samtidigt påfrestande på hälsan och dåligt betalt (22 daler och 16 öre delat 

på alla i arbetslaget per bränning). (En tunna råg kostar 3 daler). När stenen var färdig 

bränd så yrde kalkdammet runt och trängde sig in i både näsa och hals och skapade 

frätskador på slemhinnorna. Arbetet var säsongsarbete och de var arbetslösa på 

vintertid. Stenen bröts för hand med spett, släggor, borrar, kilar och brottstänger. När 

krutet blev vanligt använde man det och sprängde bort bitar, något som var farligt och 

olyckor hände. Kunskapen som krävdes för att bränna stenen hade stor betydelse 

eftersom om man gjorde fel och inte övervakade hela förbränningsprocessen så kunde 

allt misslyckas och man blev tvungen att börja om (Öhrman, 2017, s, 225-226). På 

1800-talets första hälft kunde privatpersoner öppna sina egna verksamheter och tjäna 

en slant på att bränna kalk. Kalkbruksägarna kunde under detta århundrande öka sin 

produktion och sin försäljning av bränt kalk och använda inkomsterna till att köpa 

andra varor (Öhrman, 2017, s, 290) . 
 

3. METOD  
Olika metoder/verktyg har använts som GIS, tvärprofiler, litteratur, kartor från SGU, 

fotografering, GPS, intervjuer och fältstudier på Fårö för att besvara våra 

frågeställningar.  
 

3.1 Klassificering  

Landskapets klasser bestäms med hjälp av Landscape Character Assessment 

(Swanwick, 2002) som utgår från ett systematisk och hierarkisk modell. Det betyder 

att vissa observationer väger tyngre än andra när landskapets klassificeras, och då är 

det huvudsakligen på de större och mer övergripande landskaps enheterna som är 

avgörande (Swanwick,2002, sid, 11). I vårt fall är det exempelvis klassificerat som 

1Aa Agrarlandskap på tunna jordarter (Bilaga A) som ligger högre upp i hierarkin än 

andra kriterier på ett regionalt plan även om mindre lokala variationer som 

sammanfaller bättre med en annan klass förekommer. För att kunna klassificera ett 

område som är varierat så har två tvärprofiler skapats. 
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3.2 Intervjuer  

I ett försök att få en bredare förståelse för landskapet är planen att  intervjua 

lokalpersoner. Innan avresa till Fårö är redan en intervju med Sigrid Jönsson planerad. 

Förhoppningsvis finns även chansen att intervjua folk vi möter under fältstudien, som 

bönder exempelvis.  

Frågorna i intervjuerna kommer att vara relaterade till frågeställningarna och 

förhoppningsvis kommer de att kunna besvara dom. 

3.3 GIS 

Rapporten består av kartor som skapats i GIS (Geografic information source). Kartorna 

i GIS består av en höjdkarta, jordartskarta, berggrundskarta och ett ortofoto. 

Höjdkartan visar olika höjder över havsnivån i landskapet, höjdkartan visar höjden 

genom att visa lila linjer på platser som stiger minst fem meter över havsnivån. Kullar 

och berg kan ha flera lila streck längre mot toppen och det betyder att höjden ökar 

gradvis med fem meter efter varje streck. Jordartskartan visar vilka jordarter som finns 

i det övre skiktet i marken, jordarterna visas som områden med olika färger som 

sträcker sig över området. Jordarterna beskrivs i teckenförklaringen genom att titta på 

respektive färg på respektive jordart. Berggrundskartan liknar jordartskartan genom 

att kartan visar områden i olika färger för att markera respektive berggrundtyp. 

Berggrunden ligger i det nedre skiktet i marken. Ortofoto är en karta som skapas med 

hjälp av att en satellit tagit en bild över området. Bilden blir en karta och på kartan 

kan man se vad som finns ovanför marken som träd, floder, sjöar, träsk, kullar, berg, 

stränder och hav. Ortofotot använder vi oss av för att navigera runt på Fårö.   

I vår förstudie användes GIS som en metod för att få en förståelse för vad som finns i 

landskapet. GIS kartorna ger mycket information om vad som finns i landskapet men 

kartorna visar troligen inte allt och kartorna visar troligen inte heller hur verkligheten i 

landskapet ser ut.  

Med hjälp av en GPS togs det GPS-punkter i landskapet för att markera olika områden. 

GPS-punkterna visas i GIS som punkter ovanpå GIS kartorna och dessa punkter 

hjälper oss att jämföra verklighetens landskapsområde med GIS-kartorna. 
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Figur 3. Jordarter som påträffas i studieområdet på Fårö. 

Kartmaterial:  Jordartskarta från ©SGU. Väg och byggnadslager från GSD 

Fastighetskarta ©Lantmäteriet. 
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Figur 4. Höjdskillnader i studieområdet, med 5m ekvidistans beläget på Fårö. 

Kartmaterial:  

Höjdkarta i rasterformat 2017  © Lantmäteriet. Väg- och byggnadslager från GSD 

Fastighetskarta © Lantmäteriet 

3.4 Litteratur 

Litteratur används till att få fram fakta till bakgrunden. Bakgrundsfakta används till att 

kunna besvara rapportens syfte och frågeställningar. Med hjälp av litteratur kan man 
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besvara landskaps förändringsprocesser att lyfta fram andra forskares tankar och idéer. 

Litteratur ger också information om olika typer av landskap som sedan kommer 

beskrivas i delar. Natur och kulturlandskapet kommer beskrivas utifrån vad som känns 

relevant till vårt område. 
 

3.5 Kartor från SGU 

Kartorna från SGU används till att få en översikt över Fårö och vårt område över en 

längre tid. Kartorna visar landhöjningen över Fårö över flera tusen år. I rapporten 

finns det flera kartor som visar ett tidsspann på hur Fårö steg upp gradvis ur vattnet. I 

rapporten finns även kartor som visar hur tjock marken är över Fårö och dessa kartor 

används för att beräkna vilka områden som har mycket respektive lite sediment innan 

berggrunden blir synlig. Från SGU har det tagits fram en karta som markerar 

fornlämningar som finns i området. De fornlämningar som finns är en stencirkel på 

marken som arkeologer tror har att göra med någon kulturell ceremoni som t.ex. kan 

vara en begravning. Stencirkeln är den äldsta fornlämningen och är från tidig 

bronsålder. I vårt område finns det fyra kalkugnar som har använts för att bränna kalk 

som sen kan användas som byggmaterial, ugnarna beräknas komma från nyare 

medeltid. Fornlämningarna kommer finnas med i rapporten som bevis på hur 

landskapet påverkade människors kulturella utveckling. 

 
Figur 5. Källmaterial: SGU kartgeneratorn. 
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3.6 Fältstudier 

Under fältarbetet samlades information, kartering, fältobservationer, beskrivningar och 

GPS punkter. Med hjälp av karta, kompass och fotografering samlades information in 

i olika format som sedan användes för att besvara syfte och frågeställning. Innan 

fältstudierna gjordes en beräkning över hur landskapet ser ut och under fältstudierna 

var det vår uppgift att se hur mycket som stämmer i verkligheten och med våra 

beräkningar. 
 

Under fältstudierna utfördes jorddjup med hjälp av en jordprovstagare. 

Jordprovstagaren samlar jorden i en linje där det översta jordlagret ligger längst upp i 

jordprovstagarens rör och sedan jordlager två och så vidare. Syftet med att använda en 

jordprovtagare är att få reda på vilket eller vilka jordlager som finns i marken och med 

den informationen tillsammans med information om vegetation och landformer som 

kustlinjer, vikar, sjöar och mänsklig användning som agrarlandskap kan vi klassificera 

områden inom vårt område som agrarlandskap på tunna jordarter, alvar och 

enbuskmarker. De jordarter som finns inom vårt område är moränlera, postglacial 

sand, postglacialt grus, klapper, torv, kärrtorv, sedimentärt berg och oklassad jordart. 

Den oklassade jordarten ligger på sedimentärt berg och är inte identifierad på 

jordartskartan och dessa områden har varit intressanta att undersöka, och med en 

lyckad omklassificering. Väl ute i landskapet på fältstudien kunde kartorna vara till 

hjälp på olika sätt. Ortofotot och terrängkartan användes oftast till att navigera och se 

till att vi befann oss på rätt ställe, ibland användes ortofotot även för att se hur tät 

skogen är. Jordartskartan och höjdkartan var de kartor som användes mest och var till 

stor hjälp med själva klassificeringen. 

Varje gång något intressant dök upp togs det GPS punkter och anteckningar, och efter 

fältstudien fördes GPS punkterna in i Arcmap så vi kunde bekantade oss med var vi 

varit geografiskt under dagen.  

När tvärprofilen utfördes så togs det en GPS punkt och foto vid varje plats där 

landskapet förändrades för blicken. Jorddjup antecknades, omkringliggande 

vegetation och även hur landskapet såg ut mellan punkterna. Sedan samma procedur 

med att föra in GPS punkterna i Arcmap och se om tvärprofilen blivit lyckad. 
 

3.7 Fotografering 

När det togs en GPS punkt för att markera en plats så togs det även ett fotografi för att 

lättare kunna klassificera landskapet efter att området lämnats. Genom att titta på 

landskapet genom ett foto kunde klassificeringen av området underlättas, då man lätt 

kan missa olika karaktärer som finns i landskapet när man ser det endast en gång. 

Datum och tid antecknades också ner. 
 

4. RESULTAT  
Det avgränsade området har mycket kust med en udde som kantas av vikar på båda 

sidor. Områdets högsta punkt ligger på ca 15 meter över havet. Punkten ligger en bit 

in på udden, vilken kantas av strandvallar runtom. På området finns även en del gårdar 

med kringliggande odlingsmark. Ett par alvarsområden har identifierats, men inte alls 
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lika många eller stora som vår förstudie antydde. Området omfattar även en stor del av 

södra Alnäsa Träsk. Området söder och norr om sjön var tidigare del av en av de sund 

som delade Fårö. Men allt som finns kvar av sundet idag är ett par vattendrag som 

ligger i sänkan. I övrigt hittas tall överallt i området. En del lövskog står att finnas, 

men då främst i skogspartierna som kantar Alnäsa Träsk. Området innehöll mestadels 

enbuskar. Det som är intressant med vårt område är att det har många olika typer av 

klassificeringar och mycket tack vare kusten och träsket. 
 

4.1 Klassificering 

Under fältarbetet gjordes det klassificeringar av landskapet Mölnor/Broskog på Fårö 

utifrån ett klassificeringsschema (bilaga A). Andra verktyg som hjälpt klassificeringen 

av landskapet är jordartskartan och höjdkartan. (Se figur 3 s.13 och figur 4 s. 14) 

 

Jordartskartan har hjälpt oss att se var det finns en starkare berggrund och vilka 

områden som är utsatta uddmiljöer eller skyddade vikar. När vi har klassificerat har 

jordprovstagaren varit till hjälp. All mark vi varit på har haft någon form av vegetation 

som är ovanför de olika jordlagren och växterna som växer på jordytan använder sig 

av jordlagret som är byggt av organiskt material. Det organiska lagret brukar i flera 

tillfällen blandas med jordlagret eller jordlagren som ligger under. T.ex. så finns det 

sand eller lera som blandats med det organiska material och då får sanden eller leran 

nya egenskaper, leran kan bli mer torr och sanden blir utblandad och mörk med inslag 

av ljusa korn. Ibland stämmer inte jordartskartan med verkligheten då det kan finnas 

fel typ av jordart på en viss plats. Vid dessa tillfällen skrevs det på jordartskaran att 

här finns t.ex. ingen moränlera utan postglaciär sand.  
 

Jordprovtagaren är inte alltid pålitlig för om man träffar en sten på vägen ner i marken 

kan man bli lurad om att marklagret är tunnare än vad det egentligen är. Helst ska man 

nå ner så långt som jordprovstagaren når eller att den slår i berggrunden och det är 

svårt att veta om man slår i en sten eller i berggrunden. I en del områden finns det 

extra mycket stenar som postglacialt grus och klapper något som gör det svårt att 

träffa den faktiska berggrunden.  
 

I klassificeringskartan kan man utläsa att största delen av Mölnor består av 

enbuskmarker som är skyddade vikmiljöer. Mölnors kustlinjer består av klapper eller 

postglacial sand men också synlig berggrund. Klappern finns på alla exponerade 

kustlinjer och i de två skyddade vik miljöerna finns det postglacial sand (Se figur 6 s. 

20 och figur 3 s. 13). 
 

Uddens spets och höjder inom Mölnor har klassificerats som topografiskt exponerat 

område med hjälp av höjdkartan och klassificeringsinformationen (bilaga A, figur 4 s. 

14). I de skyddade områdena vid kusten som är två vikar ser landskapet annorlunda ut. 

Kusterna består av finkornig postglacial sand som inte bildar en hög vall som 

klapperstensstränderna gör på de exponerade områdena. Vad de båda vikarna har 

gemensamt är att de båda har varit öppningar till två av de sund som tidigare delat 

Fårö. Då vikarna endast varit ovan mark i cirka 700 år har strandvallar inte kunnat 
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bildas på samma sätt som på udden. Kustlinjerna, särskilt inne i vikarna, kantades av 

en hel del uppsköljd tång. Tången, eller släken som det även kallas, kunde ses 

uppsamlat i stora högar en bit upp på strandkanterna. Därför kan man också ofta se 

tydliga traktorspår ner mot kusten eftersom de kör ner och hämtar släken. Släken 

tillåts förmultna till en grad, varefter det läggs på åkrarna som mull och gödsel. En 

bonde som intervjuats berättade att de får en viss summa pengar för att hålla 

stränderna rena från släken, då den både luktar och ser illa ut. En situation som alla 

tjänar på. 
 

En stor del av den åkermark väster om Alnäsa Träsk har klassificerats som 1Ab, 

agrarlandskap i topografiskt skyddade områden. Detta för att marken norr om udden 

generellt är ganska flack, medan den skyddas av höjderna i syd. De flesta av dessa 

marker hade ett dåligt jorddjup, vilket är skälet till att de inte klassificerats som 1Aa, 

agrarlandskap på tunna jordarter.  

Åkermarken längst med Alnäsa Träsks östra sida har klassificerats som 1Aa. Området 

ligger skyddat och har ett bra jorddjup. Enligt bonden som brukar åkrarna ligger 

djupet på mellan 1 och 4 meter. Utöver östra sidan hittades fyra andra åkrar som 

ansågs lämpliga att klassificera som 1Aa. Dessa ligger omringade av mark 

klassificerad som 1Ab.  
 

Det finns några få alvarsområden i Mölnor som visas på kartan med lila färg. 

Alvarsområdena är färre än vad som antyddes i vår förstudie och utmärktes av ett tunt 

jordlager där man kan se berg i dagen, mossor och gräs. Vegetationen är mindre än 

20% och består till största del av enbuskar. Alvarsområdena är inom de topografiskt 

höga områdena 1Ab men vid vissa förutsättningar kan alvar även förekomma vid 

lägre områden då marken består av berggrund.  
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Foto: Största alvarsområdet i Mölnor/Broskog med flyttblock. 30/9/17 11:12 
 

Enbusklandskapet täcker större delen av landskapet och klassificeras som 

enbuskmarker 1Bb. Enbuskmarker har en vegetation med mer än 20% och består av 

enbuskar och tall. Flera enbuskmarker har en blandning av tall och enbuskar, andra 

områden har en homogen tall eller enbusk skog. Områden med endast tallskog har 

klassificerats som enbuskmarker  med skog. På kartan kan man se tallskogen som 

enbuskmark lager i symboler av enbuskar och över enbusklagret är det prickar som 

markerar att det finns skog inom samma område.  
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Figur 6. Klassicifering av området Mölnor/Broskog. 

4.2 Fornlämningar 

I området Mölnor/Broskogs finns det flera fornlämningar. Fornlämningar som 

kalkugnar bevisar att det förekommit mänskliga aktiviteter som inte är jordbruk. 

Gravrösen berättar om att det förekommit kulturella ritualer som behandlar döden. 

Mölnor/Broskogs har endast ett fåtal funna fornlämningar. Rester från fyra 

kalkugnsruiner daterat till nyare medeltid varav endast en är av dem är relativt 

välbevarad med koordinaterna 6428317 / 745518 (SWEREF 99 TM). En grav med 

stensättning och cirka åtta meter i diameter har även hittats sju meter ifrån landsvägen 

i Mölnor med koordinaterna 6428384/745733 (SWEREF 99 TM). Strax utanför vårt 

studieområde fann vi en tjärdal som är daterad till nyare medeltid med koordinaterna 

6430212 / 745219 (SWEREF 99 TM). Den är belägen vid ett stort skogsområde som 

enligt historiska kartor inte har varit någon uppodlad mark så möjligtvis har man även 

tidigare brukat marken för skogsbruk. Mindre än 1 km nordöst om tjärdalen finns en 

bebyggelselämning daterad till samma tid som tjärdalen men det är svårt att hitta 

något historiskt samband mellan dessa två lämningar. 

 
Foto: Den välbevarade kalkugnsruinen 02/10/17 14:25.  
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Foto: Grav med stensättning 02/10/17 14:02 

 
Foto: Bebyggelselämning strax norr om vårt område. 03/10/17 11:50  

 

4.3 Mänsklig aktivitet 

Vårt område har en karta som visar hur jordbruksmarkerna skiftat i storlek mellan åren 

1940, 1977 och 2017. Mycket av jordbruksmarken från 1940 finns kvar till 2017 men 

några åkerarealen har försvunnit. Åkermarkerna på östra sidan på udden fanns kvar 

under 1900-talet men har slutat brukas någon gång före slutet av 2017. På 

åkermarkerna idag finns det enstaka enbuskar. Buskarnas ringa storlek tyder på att det 

inte vuxit länge vilket kan vara ett bevis på att åkrarna inte slutade brukas allt för 

länge sedan.  
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En stor area i det nordöstligaste hörnet av vårt område visar att det finns agrarlandskap 

på tunna jordarter 1Aa. Dessa marker fungerar att odla på och under 1940 och 1977 

har det funnits åker på denna plats. Men någon gång mellan 1977 och 2017 har 

åkrarna inom detta område upphört. När marken besöktes så stämde det på kartorna 

att det inte fanns åker där idag. Istället var det en inhägnad till hästbete. Anledningen 

till varför åkrarna har bytts ut mot hästbete är att det inte längre är ekonomiskt 

vinnande att odla eget foder till djuren då foder är billigare att inhandla idag från 

andra platser i världen som har bättre odlingsmarker med högre avkastning. 

 

 
Figur 7. Utbredningen av åkermarken i området över tid. De mörkaste bruna 

områdena är åkermark som tillkommit sedan 1977, de ljusaste bruna och gula är 

områden som slutat odlas sedan 1940 respektive 1977. Kartmaterial: 

Fastighetskartan 2017, Ortofoto 2016 ©Lantmäteriet. Lantmäteriets historiska kartor: 

ekonomiska kartan 1940, ekonomiska karta 1977.  
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Figur 8. Höjdkarta med två tvärprofiler och fyra fornlämningar. Källmaterial: 

Höjddata i rasterformat 2017 ©Lantmäteriet. Fornlämningar från 

Riksantikvarieämbetet. Väg- och byggnadslager från GSD Fastighetskarta 

©Lantmäteriet.  
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4.4 Tvärprofiler 

Två tvärprofiler har dragits i landskapet för att illustrera landskapets karaktär (se figur 8 

s. 25, figur 9 s. 27, figur 10 s. 34). De två tvärprofilerna i Mölnor/Broskog sträcker sig 

från kusten in en bit på landet. Dessutom finns det en udde och två skyddade vikar och 

då blir två profiler nödvändiga för att få med så mycket som möjligt av landskapet. 

Första profilen drogs i en nordlig riktning och denna profil drogs för att få med 

kustplattformen till att efter profilens gång öka i höjd till att gå igenom 

odlingslandskap och tallskog till att nå våtmarker och mölnor träsk som är den enda 

sjö som finns i området. Den andra tvärprofilen drogs i en nordvästlig riktning och 

valet att dra en profil just inom den ledden motiverades med de markanta 

höjdskillnaderna från kustplattform och in i landet vilket kan ses på höjdkartan. På 

tvärprofilen ser man tydligt höjdskillnaderna. Inom tvärprofil ett och två finns det 

olika berggrund och jordarter som även kan påverka höjdskillnaderna (se figur 8 s. 25, 

figur 9 s. 27, figur 10 s. 34). 
 

4.4.1 Profil 1 

Den första tvärprofilen drogs i en nordlig riktning och går från den östra viken i 

Mölnor/Broskogs till att avsluta i Mölnor träsk. Profilen är totalt ca 600 meter där de 

första 15 meter består av sedimentär berggrund som finns vid strandkanten till att sen 

övergå till en 200 meter lång klapper jordart som är vanligt vid kustlandskap eller 

tidigare kustlandskap. Ytterligare 200 meter övergår jordarten till postglacial sand 

som finns under tallskogen som profil ett går igenom. Det är vanligt att det finns 

postglacial sand under tallskogar i Mölnor/Broskogs. I viken där profil ett startar har 

det tidigare varit en farled genom hela Fårö där vattnen kunde passera igenom. 

Farlederna dammades igen av sedimentering och landhöjningen någon gång under sen 

medeltid.  
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Figur 9. Tvärprofil 1. 
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Bild 1. 29/9-17 Koordinater: N6428939 E0746695. 1Ab. Första bilden från tvärprofil 1 

är tagen vid kusten, ett skyddat område som består mestadels av berggrund och sand. 

Tvärprofilen sträcker sig direkt norrut från kusten in mot landet och de första 125 

metrarna från kusten består av klapper och växtligheten är enbuskmarker, gräs och 

enstaka tallar fram till landsvägen och ett par meter ytterligare. 
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Bild 2. 29/9-17 Koordinater: N6429034 E0746698. 1Bb, 1Ab. Här syns enbuskmarker 

precis norr om kusten och söder om landsvägen. Jordarten är klapper och är ett 

skyddat område i en vik och efter landsvägen kommer en åkermark som vanligtvis 

ligger något år i träda som  däremellan används som betesmark till lammen. 

Marklutningen stiger även långsamt ju längre norrut man kommer. 
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Bild 3. 29/9-17 Koordinater: N6429269 E0746710. 1Ab. Den tredje bilden är tagen i 

sydlig riktning längst profilen och visar oss den betade åkermarken som består av 

klapper till en början men mestadels består av postglacial sand. Jorddjupet på åkern är 

cirka 17 cm och inhägnat med staket men lammen får även tillgång till att beta ända 

ner till Alnäsa träsk som man finner cirka 120 meter norrut från åkermarken.  
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Bild 4. 29/9-17 Koordinater: N6429318 E0746715. 1Bb, 1Ab. Bild nummer fyra är 

tagen mellan träsket och åkermarken och växtligheten är lite blandad ströskog med 

mestadels tallar och björkar och mycket gräs. Strax norrut börjar våtmarken och en 

viss del av ett översvämningsområde på våren men som i september är torrt. 
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Bild 5. 29/9-17 Koordinater: N6429345 E0746715. 1Bb, 1Ab. Fotot är taget strax innan 

Alnäsa träsks början, men vegetationen börjar bli mera mossig och mycket gräs som 

trivs i våtmarker.Träden börjar bli glesare och marken fuktigare. Jordarten är 

fortfarande postglacial sand och jorddjupet cirka 12 cm. Ungefär hälften av det 

översta lagret består av organiskt material alltså cirka 6 cm.   
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Bild 6. 29/9-17 Koordinater: N6429419 E0746718. 1Eb, 1Ab. Växtligheten är nu 

endast mossa och en kortare vass liknande växt med mindre än 2% buskvegetation. 

Fuktig mark och mindre än 50 meter kvar till Alnäsa träsk. Vassen blir längre ju 

närmare träsket man kommer och jorddjupet är runt 22 cm beståendes av mest 

blöt/fuktig sand. 

 

 
 

 

 

 
 

4.4.2 Profil 2  

Profil två drogs från sydost i nordvästlig riktning och sträcker sig från kusten på 

udden till att avsluta på en åker på vårt områdes västliga gräns. Profilen är cirka 1200 

meter och består till en början av klapper, ungefär en fjärdedel av hela profilen. 

Moränlera utgör två fjärdedelar och den resterande fjärdedelen är berggrund och 

postglacial sand. Denna profil är till för att dels se en av våra högsta punkter i området 

och för att passera genom de skyddade moränleråkrarna.  
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Figur 10. Tvärprofil 2. 
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Bild 1. 29/9-17 Koordinater: N6428075 E0746391. 1Ac, 1Bb, 1Db. Bild 1 visar 

profilens startpunkt. Startpunkten är belägen vid kusten och det är tydligt att släken 

som förts in mot land av havets vågor har gett näring till att tillåta gräset etablera sig. 

Från denna bild och fram till nästa bild cirka 200 meter bort är det en blandning av tall 

och enbuskar som mest är en form av ströskog.  
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Bild 2. 29/9-17 Koordinater: N6428155 E0746256. 1Ac. I denna bild har vi precis 

klättrat över en mur som inhägnar en klapperstensåker som för tillfället ligger i träda. 

Berggrunden är också synlig på just denna plats. Fortsatt i nordvästlig riktning 

fortsätter det med en stor odlingsåker som består av moränlera. Markhöjden börjar nu 

sjunka och längre fram cirka 40 meter kommer en sänka där nästa åker ligger. 
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Bild 3. 29/9-17 Koordinater: N6428209 E0746192. 1Ab. Bilden är tagen över åkern 

som består av moränlera och vi står nu i sänkan. Jorddjupet på denna åker är cirka 15 

cm. För tillfället används åkern till bete för lammen men marken har tidigare under 

året varit uppodlad. I slutet av åkern står det en hel del tallar som sedan blir avgränsat 

av en hustomt. 

 

 
 

 

  



 

 39 

 

Bild 4. 29/9-17 Koordinater: N6428385 E0745932. 1Ab, 1Bb. Fotot är taget på den 

nordliga sidan av hustomten med blicken tillbaka mot åkern. Där tallarna står på rad 

var jorddjupet cirka 20 cm men på denna sida av tomten är jorddjupet endast 10 cm 

och moränleran har upphört. Höjden på marknivån börjar nu stiga och vi närmar oss 

en av våra högsta punkter. I fortsatt nordvästlig riktning från hustomten växer det 

nästan bara enbuskar med enstaka tallar. Efter cirka 50 meter syns landsvägen och en 

mur att klättra över som inhägnar en åker som ligger i träda. 
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Bild 5. 29/9-17 Koordinater: N6428469 E0745775. 1Ac. Nu syns en åkermark som 

ligger i träda bakom muren. Åkern fanns inte 1940 men 1977 var den mycket större än 

vad den är i dagsläget. Ungefär dubbelt så stor. Jordarten är en blandning av klapper 

och postglacial sand. Inga enbuskar syns till på åkern, endast gräs och nyponbuskar. I 

slutet av åkern börjar enbuskarna  som syns på nästa bild. 
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Bild 6. 29/9-17 Koordinater: N6428495 E0745726. 1Ac, 1Bb. Här syns enbuskar och 

strax därpå kommer en hustomt med blandad vegetation. Tallar, enbuskar, björkar och 

andra lövträd.  
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Bild 7. 29/9-17 Koordinater: N6428625 E0745434. 1Aa. Slutet av vår andra tvärprofil 

med bilden tagen i sydostlig riktning tillbaka mot kusten för att få en överblick över 

åkern som börjar precis efter hustomten. Denna åker har odlats på tidigare under året 

och används nu till bete åt lammen. Jorddjupet på denna åker är cirka 12 cm och 

jordarten är på den sydligaste delen närmast husen i bakgrunden postglacial sand, men 

till största delen moränlera. 

 
 

4.5 Intervjuer 

Förutom vår planerade intervju lyckades vi ordna fram spontana intervjuer med 

människor som bor inom vårt område. 

Vi träffade på Erik Andersson på traktor vid fårbetet. Han berättade för oss att han 

brukade marken runt sin ladugård och hade betande lamm och odlingsmark väst och 

syd från Alnäsa träsk. Alla ytor betar lammen på och han odlar på nästan alla av dem. 

Nästan alla åkrar ligger i träda mellan ett till fem år, endast enstaka åkrar odlas på 

varje år. 

Baljväxter odlar han för lammen att beta för det var enkelt, gav bra näring och krävde 

inte så mycket skötsel. 

Han berättade också att de små grusvägarna från asfaltsvägen ner mot kusten var vägar 

så traktorer lätt ska kunna komma ner och hämta släke. Släke för att lägga på åkrarna. 

De fick även betalt för att hämta det till viss del. Han sa också att det fanns "regler" på 

hur husen runt om skall se ut när de byggs nya. Att hus som byggs nära skog eller i 

skog ska vara av mörkt trä och inte vita stenhus som en granne nyligen byggt.  
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Efter samtal med en man som är jordbrukare i vårt område har vi fått reda på att det är 

ekonomiskt svårt att odla på markerna. Mestadels på grund av den karga marken och 

att vinsten är för liten i jämförelse med priset för att inhandla foder till lammen från en 

annan plats. Det ger helt enkelt för liten avkastning och man sparar mer pengar på att 

låta lammen beta på markerna istället och låta marken ligga i träda flera år i sträck för 

att göra marken tillräckligt bördig för odling. Han berättade också att skinnet från 

lammen är det som ger mest betalt och att köttet har ett mindre värde. 
 

Anders som är jordbrukare och har kor och tjurar berättade att det är möjligt att odla råg 

på klapperåkrar. Dels för att råg är lättare att odla och att de vitkindade gässen som 

gärna äter från åkrarna inte äter råg. Hans fru Olla-Karin Ekström som kallas Kajsa 

berättar att boskapen på Fårö består mest av får, kor och hästar. 

Kajsa och hennes sambo är bönder och hanterar en bondgård med uppfödning och 

odlingar av grödor. Kajsa berättar att EU-bidrag för jord och boskap formar vad 

bönderna odlar och föder upp. Kajsa berättar att EU-bidraget inte tar hänsyn till 

odlingsmarkens kvalité, utan bidraget ges ut ifrån kvantiteten på odlingsmark en 

bonde äger. Det betyder att de som har lite land men med hög avkastning får lite 

bidrag och de med mycket mark får mer bidrag trots att den marken inte ger någon bra 

avkastning. Detta blir en problematik för en del bönder som därför blir tvungna att 

skaffa ett extrajobb. Kajsa jobbar extra som städerska för kommunen för att få ihop 

tillräckligt med pengar. 

Man planerar planteringen av grödorna efter underlaget i marken och efter vilka djur 

som lever vilt i området. Många bönder odlar grödor och föder boskap samtidigt, 

något som är bra för att kunna sälja vardera vara till olika priser då marknaden för 

boskap och grödor skiljer sig åt. Går det dåligt att sälja grödor kan man därför sälja 

boskap. På så sätt kan bönderna på Fårö få ihop pengar när marknadspriserna skiftar. 
 

Anette är en hästägare som bor i Mölnor på Fårö. Anette berättar att kor kan trampa ner 

och skada enbuskar. Genom att korna trampar ner enbuskarna så minskar antalet 

enbuskar i hagar som har kor i sig. Hästar och får gör mindre skada på enbuskarna och 

därför kan det finnas flera enbuskar kvar i hagar med häst eller får. Anette berättade 

också att anledningen till varför det inte finns så mycket enbuskar i hennes hagar är 

för att de själva har rensat bort dem. 
 

Sigrid, som är född i Visby men uppväxt i Lansa på Fårö, ärvde sin fars mark på Fårö 

efter faderns bortgång. På åkermarken hade tidigare råg och potatis odlats - en 

tradition som förts vidare. Hon minns hur det var förr, när familjebruket sålde vidare 

sin överskottsavkastning privat för att köpa eller byta till sig de varor som hushållet 

kunde tänka behöva. Det är annorlunda idag då avkastningen går via företag. 

Fadern ägde även ett par kor och draghästar. Dessa har sedan dess sålts eller slaktats. 

Dels på grund av sjukdom, dels på grund av dålig lönsamhet i det alltmer 

moderniserade jordbruket. På grund av sin ålder har idag Sigrids äldste son istället 

tagit över brukandet av marken. Sigrid berättar att marken är så pass fattig att den 

knappt duger till fårbete. Därför tvingas sonen köpa in foder till djuren för att de ska 

klara vintrarna.  

Vad gäller fiske berättar Sigrid om krigsvintrarna (andra världskriget) då ransonering 

var mer eller mindre lag. Under denna tid såg Fårös fiske ett uppsving, då många 

fåröbors enda proteinkälla var just den lokala fisken. Sedan dess menar Sigrid att 
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fisket på Fårö endast varit för eget bruk, med undantag för en restaurang på norra 

kusten. 

Kring de åkermarker som idag inte sås kan Sigrid endast spekulera. Hon tror att dessa 

marker helt enkelt inte har ansetts värda mödan. Jordmånen är för dålig och 

avkastningen minimal. Hennes åsikter bekräftas av uttalandena från de jordbrukare vi 

stött på under fältstudierna.  
 

5. ANALYS 
Studiens första frågeställning berörde hur berggrunden, istiden och landhöjningen 

manifesterar sig i landskapet. Fältstudien har gett oss ny information om vad som 

finns i området. Klintar och strandvallar som inte varit synliga från flygfoton och 

jordarter som inte har stämt från tidigare jordartskartor. Jordarterna på vårt område 

finns där på grund av istiden som tittats närmare på ute på fältet för att se att det 

stämmer. Landhöjningen har skapat topografiskt skyddade områden där moränleran är 

svårpåverkad av transport och kan därför ligga kvar i bland annat sänkor. Tusentals år 

senare kunde människan bruka marken för odling.   

Det har varit intressant att undersöka de platser i vårt område som har oidentifierad 

jordart. Inom dessa områden har det varit som ekotoner av jordarter som blandats med 

varandra mellan två olika områden som gränsar till varandra. De oidentifierade 

områdena har oftast alla sedimentär berg under sig och är oftast svår att få mer än ett 

tio centimeter djupt jordprov. Det visade sig också att en del platser på området som 

inte var oidentifierade var felklassificerat. Det var moränleran som var markerad på 

jordartskartan som inte alltid  stämde efter att jordprov tagits. Det kan möjligtvis ha 

varit så att på grund av mycket växtlighet som flygfotot visat så antog man att det var 

moränlera men i vårt prov visade det sig oftast vara ett tjockt lager med organiskt 

material beblandat med en aning sand. Därav den rika växtligheten på höga tallar och 

mossig mark. 

Att strandnivån har förändrats genom årtusendena beror mycket på landhöjningen. 

För våra ögon är det klintar och strandvallar som bevisat det. I våra kustliga områden 

har en hel del strandvallar setts som kan sträcka sig allt från 2 meter till 250 meter upp 

mot land. Ibland är klappret i strandvallarna synliga och ibland är de helt täckta med 

vegetation. Vid udden av vårt område som är mest exponerat är växtligheten 

mestadels enbuskar och klapperstenarna är synliga med endast lavar som kunnat 

etablera sig. Det organiska materialet förs bort med vinden, men vid de mer skyddade 

kusterna har växtligheten lyckats etablera sig och tall är den mest dominerande med 

mycket mossa och organiskt material som täcker klappret. 

Klintar finner man i olika storlekar. De som hittats i området har varit allt från ett par 

meter långa upp till ett hundratal. Det har varit tydligt när man följt klintarna från start 

till slut hur kusten tidigare har legat och genom att titta på kartor hur strandlinjen kan 

ha legat för cirka 2500 år sedan eller tidigare så stämmer klintarnas placering ganska 

bra. För 4500 år sedan steg området upp ur havet och 500 år senare skapades 

förmodligen vår topografiskt högsta klint och sydligaste klint. Genom att titta på 

kartgeneratorn från SGU och jämföra med vår egenskapade karta över områdets 

klintar så tycks det stämma. Enligt SGUs kartgenerator fanns det två farleder som 

passerade vårt område, med en öppning där våra vikar idag ligger. Enligt Fårömuséet 

och hörsägen ska dessa två farleder ha dammats igen under sen medeltid. Då uddarna 

på sidorna om vikarna kantas av klintar och strandvallar, medan området ovanför 
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vikarnas mitt saknar sådana, är det rimligt att se detta som bevis för farledernas 

existens. Området har inte eroderats av vågor, utan har istället utsatts för sedimentär 

deposition. Detta i samband med landhöjningen är processerna som dammat igen 

farlederna.   

Våran andra frågeställning berörde människans anpassning till landskapet. Fårö är 

som sagt känt för sitt karga landskap med inte mycket jordtäcken att skryta om. 

Människan har anpassat sin försörjning på föda efter det som finns. Det vill säga 

havet, boskap och odling. Fisket var större för 100 år sedan men det var den färska 

födan man hade under vintrarna förutom lammen, men med lammen var det ofta svårt 

eftersom man inte hade tillräckligt mycket föda för att få dom att växa till sig riktigt 

stora. Man kan se mycket betade enbuskar från förr då det ibland var det enda som 

fanns för lammen att beta. Tecken på lammbete är oftast enbuskar som saknar 

beväxning på nedre delen av stammen och detta har varit synligt i de flesta hagar eller 

skogsdungar i området. Så de flesta marker tycks ha varit betesmarker åtminstone 

någon gång, även om det inte alltid är fallet idag. 

Åkrarna hade fattigt med näring så man hämtade släke från kusten för att gödsla med, 

det gör man än idag. Så kusten har haft och har fortfarande betydelse för bönderna. 

Det är endast ett fåtal platser på området som faktiskt har bördig moränlera att odla på 

eller lager med postglacial sand som man kan tacka istidens transport av sediment för. 

Man anpassade även vad man odlade efter hur marken såg ut. Som sagts tidigare 

fungerade råg att odla på klapper och grus där inte mycket annat trivdes att gro. 

Träsken i området har varit och är fortfarande en resurs som används. För att kunna 

odla lättare på åkrar har man dikat ut markerna från träsken till åkrarna. I nutid så 

ligger marken i träda allt mellan 1-5 år och det mesta används till betesmark. Det är 

inte tillräckligt bra avkastning att odla på dessa karga marker när fodret till djuren är 

billigare att importera. 

Fornlämningarna som finns i området är som tidigare benämnt oftast från nyare 

medeltid. I detta fall är det kalkugnsruinerna det fokuserats mest på. 

Kalkugnsruinerna på området Mölnor/Broskogs står inte långt ifrån Fårös kyrka. Det 

är inte orimligt att tänka sig att dessa kalkugnar kan ha använts till att mura upp 

kyrkan eftersom de är från ungefär samma tid. 

Utanför vårt område finns det en bebyggelselämning och en tjärdal. Det är inte heller 

omöjligt att tänka sig att dessa två lämningar har haft ett samband sinsemellan 

eftersom dessa är knappt 1 km ifrån varandra, men det har inte hittats några direkta 

bevis på det. Däremot finns det tecken på trädavverkning i området runt tjärdalen. Det 

är mycket möjligt att dessa träd avverkats för tjära. 

År 1916 startades en kalkbrytning på Fårö men som redan efter 3 år lades ned, alltså 

var kalkbrytningen inte alls speciellt lyckad på Fårö och kalkugnsruinerna som hittats 

från nyare medeltid användes förmodligen för eget bruk eller åtminstone i mindre 

skala till att mura enklare hus och murar. Med detta sagt så innebär det inte att 

kalkbrytning inte har varit lyckad på andra platser på Fårö, men det bevisar 

åtminstone att människan tagit vara på resurserna som funnits på området 

Mölnor/Broskog, det vill säga kalksten. Också kusten såsom fisket och släke, och 

valet att odla grödor som passar bra för marken man har. 

Istiden har givit Fårö sina förutsättningar. Som det står i Fåröboken bebyggt land så 

är jordtäcket tunt och inte speciellt bördig, men det har varit tillräckligt för att ge 

lammen bete och det har man istiden att tacka för. Istiden förde med sig jordarter som 

människan senare har kunnat bruka. Människan har sedan långt tillbaka funnit de 

bördigaste platserna och utnyttjat den marken för odling. I de skyddade områdena på 
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Fårö har ibland moränlera stannat kvar som varit skyddade för vågornas erosion under 

landhöjningen. 

Eftersom Fårö har mycket kust så har även människorna haft tillgång till en hel del 

släke. Släken har hjälpt till att få marken mer näringsrik, vilket har möjliggjort odling 

på de näringsfattiga markerna. 
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6.5 Bilaga A  

 
 

Figur 11. Klassificeringsstruktur av Fårös landskap. 
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6.6 Bilaga B 
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Figur 12. Olika terränger som studieområdet har beläget på Fårö. 

Kartmaterial:  Terrängkarta i vektor och raster © Lantmäteriet  


