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1. Inledning 

Rapporten är slutresultatet av en utförd fältstudie av Bondans-Långhammars-området på Fårö, 

som hädanefter kommer att refereras till som undersökningsområdet, gjord under hösten 2011 

för kursen geografi B på Uppsala universitet. Landskapet har studerats ur ett holistiskt 

perspektiv med en tanke om att en övergripande förståelse för området kan göras genom att 

identifiera de element och den skala som bäst beskriver dess karaktär och utveckling (Skånes, 

1997). 

Resultat i form av kartor, höjdmodeller, tvärprofiler och en konsekvensananlys ska ge en bild 

av hur samband och interaktioner mellan naturliga och antropogena processer har skapat och 

format landskapets utseende och dess markanvändning. Observationspunkter (OP) har satts ut 

på en indexkarta (se bilaga). 

 

Figur 1: Visar var undersökningsområdet ligger på Fårö.  Figur 2. Fastighetskartan över  

Källa: www.hitta.se undersökningsområdet. Källa: www.metria.se 

  

2. Bakgrund 

 

2.1 Geologi 

Under Silurperioden, för ca 400 miljoner år sedan, täcktes Gotland av ett grunt hav i ett 

skålformat område med marint, tropiskt klimat nära ekvatorn. Döda kalkrika växter och djur 

sjönk till botten, packades samman, petrifierades och bildade tillsammans med små eroderade 
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partiklar den kalksten som Gotlands berggrund idag består av. Lutningen på 

avsättningsområdet har lagt grunden för den uppdelning i revartad respektive sedimentär 

kalksten. Nära kusten rådde gynnsamma förhållanden för revbildning vilket har givit en 

hårdare, mer oregelbundet lagrad kalksten i bälten parallella med den dåvarande kusten. På 

djupare vatten har avlagringen skett mer enhetligt och med ett större inslag av 

erosionsmaterial vilket givit en mjukare, mer homogen kalksten, med tydliga växellager av 

lerigare märgel och märgelsten. Avsättningsområdets skålform har givit Gotlands 

berggrundslager en svag sluttning åt sydsydost på 0,2-0,4 grader. (Erlström m.fl, 2009) 

Gotland förflyttades genom tektoniska krafter till sitt nuvarande läge i Östersjön. 

Kvartärperioden vidtog och klimatet blev kallare. En rad nedisningar följde, block och sten 

slets loss och skrapade berggrunden och isens tyngd fick markytan att sjunka.  

Den sista inlandsisen började för ca 10 000 år sedan, till följd av ett varmare klimat, att smälta 

och dra sig tillbaka. Trycket som isen utövat på markytan avtog och en landhöjning 

påbörjades. En stor mängd material som isen transporterat svallades och avlagrades på botten 

av isälvar och forsar. Mindre partiklar sorterades och deponerades som mäktiga lager av grus, 

sand och lera. En stor mängd eroderat, osorterat material avlagrades som ett moräntäcke i 

landskapet. Ursvallade, fina partiklar av kalk som isen tagit med sig deponerades som 

moränlera på flacka områden.  

Under Gotlands stigning ur havet svallades stränderna och strandvallar bildades i samband 

med stormar. Landhöjningen avbröt ytterligare havskontakt och strandvallarna syns som 

rester av tidigare kustlinjer i landskapet. Den hårdare revkalkstenen bildar raukar som står 

kvar efter att den mjukare omgivande kalkstenen eroderats bort.  

Berggrundens lutning skapar olika erosionsvinklar för öns västra och östra sida vilket format 

branta klintar på den förra och långgrunda, mjukare stränder på den senare (Martinsson, 

2001). Under Kambriumperioden, som avslutades för 488 miljoner år sedan, pågick en 

uppsprickning av den baltiska plattan i vilken Gotland ingick. På Fårö indikerar en 

uppkrossning av de kambriska lagren en tektonisk zon i nordnordvästlig riktning, som 

sammanfaller med Fårösund (Erlström m.fl. 2009). Fårösund, liksom Fårös oregelbundna 

västkust med sina många uddar och vikar anses vara en del av ett gammalt, djupt nederoderat 

floddalslandskap (Svantesson, 2008). Tektoniska rörelser som pågick under 

Ordiviciumperioden, som föregick Silur, medförde skillnader i lagermäktighet som skapat 

lokala sänkor och höjdområden, vilket också skapat förutsättningarna för de senare 

sedimentavlagringens lokala skillnader. I sänkor där nederbördsvatten ansamlas och inte 

tillåts dräneras bort kan våtmarker etablera sig.  
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Gotlands siluriska berggrund är förhållandevis lite påverkat av större tektoniska förändringar, 

dock förekommer mindre förkastingar och sprickzoner. Berggrundsfördelningen kan ses 

topografiskt i landskapet där hårdare, mindre lätteroderat material visar sig som höjdryggar 

med litet jorddjup och låglänta delar anger var mer lätteroderade material som märgel eller 

växellagrad kalksten finns (Erlström m.fl, 2009). 

 

2.2 Klimat och hydrologi 

Gotlands klimat har en upräglad maritim karaktär med kalla, nederbördsfattiga vårar och 

varma höstar. Nederbördsmängden hör till de lägre i landet med runt 450 mm/år och antalet 

soltimmar är bland de högsta (Martinsson, 2001). Största delen av Gotlands 

grundvattenbildning sker i de större, sammanhängande kalkstenberggrundsområdena, då det 

sällan finns tillräckliga jordlagersmäktigheter för att kunna hålla någon större mängd 

grundvatten. Direktkontakt mellan nederbörd och grundvatten kan i områden med 

karstvittring och sprickbildning snabbt förändra grundvattennivåer och gör systemet sårbart 

för föroreningar (Svantesson, 2008). Skillnader i berggrundssammansättning mellan den 

svårgenomträngliga rena kalkstenen och den mer genomsläppliga märgelkalkstenen ger olika 

förutsättningar för sprickbildning där vatten kan ta sig fram. Vatten kan därför på ytor av ren 

kalksten inte dräneras annat än genom avdunstning vilket ger en miljö med översvämningar 

vintertid och uttorkning sommartid (Martinsson, 2001). Gotlands grundvattensitutation och 

uttagsmöjligheter anses dock vara god då en stor del av nederbördsmängden direkt filtreras 

ner och ansluter till grundvattnet (Svantesson, 2008). 

 

2.3 Jordarter 

Gotlands kvartära jordlager har skapats av inlandsisens deponeringar och av vågornas 

eroderande kraft efter avsmältningen. Glaciala avlagringar av grovt, osorterat material bildar 

morän. Smältvatten transporterade och sorterade material som avsattes i sin grövre 

kornstorlek (sten, sand, grus) nära iskanten medan finare partiklar (silt, lera) avlagrades längre 

ut i lugnare vatten (Svantesson, 2008). De post-glaciala jordarterna bildades genom avsättning 

av vågeroderat material som svallades ur under Gotlands höjning ur havet (Martinsson, 2001). 

Svallsedimentavlagringarna (svallgrus, svallsand, klappersten) återfinns främst längs kusten 

där de bildar uppkastade strandvallar. Skillnad i mäktighet kan kopplas till stormar och till 

perioder av transgression och regression påverkat av kontakt eller avskiljelse från havet vid 

Danmark, som då tillåtit havsytan i nuvarande östersjöområdet att en längre tid stå på konstant 

nivå. Sjösediment, svämsediment och torv- och blekeavlagringar är yngre typer av jordarter 
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som genom svallning eller vattendragstransportering formats i sjöar och våtmarker efter att 

landet höjts ur havet. Den jämna, horisontella sedimentpackningen gör att ytor med endast ett 

tunt, osammanhängande jordlager  eller med den siliuriska berggrunden direkt exponerad, 

återfinns på stora delar av Gotland. Jordtäcket består oftast av vittringsjord eller morän, eller 

på sina håll av rent svallsediment, som bildar stora alvarliknande områden (Svantesson, 

2008). 

 

3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att göra en landskapsklassificering av undersökningsområdet, 

åldersbestämma landskapet och att studera historisk markanvändning jämfört med dagens. Att 

se, analysera och tolka samband och samspel mellan de processer som formar landskapet för 

att kunna föra en diskussion om framtida utveckling. Följande frågeställningar har utgåtts 

från: 

 Var finns strandvallar och vad säger dessa om landskapets kustutveckling och ålder? 

 Hur har användning av åkermarker sett ut historiskt och hur ser det ut idag? 

 Vilka faktorer är avgörande för dagens markanvändning?  

 Vilka processer formar landskapets utseende? 

 Vilka likheter och skillnader finns mellan havets kustlinje och insjöarnas strandlinjer?  

 

4. Avgränsning 

Alla fältobservationer har gjorts inom områdets ram av ca. 2 x 3 km. Syftet med studien 

kräver en försakning av detaljerade undersökningar och mätningar på liten skala för att skapa 

en helhetsbild där tonvikt läggs på att hitta de karaktäristiska landskapselement som kan ligga 

till grund för en landskapsklassificering. Generellt har inga områden mindre än 20 x 20 meter 

karterats, om dessa inte varit punktmarkeringar på de skapade kartorna. Fältundersökningarna 

gjordes under sju dagar i början av oktober och tar inte hänsyn till faktorer som förändras med 

väder och årstid. 

5. Metod 

Inför fältstudien samlades och studerades relevant instuderingsmaterial i form av kartor, 

litteratur, artiklar och internetsidor in. En projektplan med preliminära frågeställningar och 

undersökningsmodell skapades för att tidseffektivisera fältarbetet. En områdesavgränsning 
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och preliminär landskapsindelning gjordes baserat på kartmaterial och tolkad 

markanvändning. På plats utfördes fältobservationer med understöd av kartmaterial som dels 

använts för navigering, dels för att upptäcka och jämföra skillnader mot dagens verklighet. 

För att kunna genomföra en landskapsklassificering har platser som inte kunnat tydas direkt ur 

flygfoton eller kartor besökts. Historiska odlingsområden som inte syns tydligt på flygfoton 

har försökt lokaliserats med hjälp av observationer av rester så som diken, hägnader och 

odlingsrösen. Områden som är karaktäristiska för undersökningsområdet och  där ingrepp har 

skett som kan haft betydelse för landskapsutvecklingen har ägnats mer tid i fält, samt 

återkopplats till relevant bakgrundsmaterial. Intervjuer har gjorts med personer som är väl 

bekanta med området och dess historia. Foton har tagits för att förankra och illustrera 

fältbeskrivningarna. GIS-karteringar (Geografiskt Informationssystem) över 

undersökningsområdet har gjorts för att tydliggöra och tolka samband mellan olika natur- och 

kulturgeografiska fördelningar. Enkla tvärprofiler har skapats för att visa hur valda 

landskapsklasser ligger i ett topografiskt sammanhang. 

6. Resultat 

6.1 Områdesbeskrivning 

Undersökningsområdet ligger på nordöstra delen av Fårö i Gotlands kommun. Det avgränsas i 

nordväst av havskust, i väst och sydväst av Bondans träsk och Norrsund, områdets två stora 

insjöar. I nordväst ligger också Långhammarsviken, tidigare kallad Aursviken, som stundtals 

är öppen mot havet. I norr finns ett öppet hällmarkslandskap och i söder breder stora 

hällmarksområden ut sig. Kalbjärga träsk samt ett större skogsparti bildar 

undersökningsområdet östra gräns. Det finns två större våtmarker, Västerträsk och Kalbjärga 

träsk. Västerträsk ligger i centrum av undersökningsområdet och Kalbjärga träsk ligger öster 

om denna. Det finns flera utspridda, mindre våtmarker av varienerande storlek och 

igenväxning. Det mesta av undersökningsområdet används för fårbete men det finns en del 

åkermark samt ett område i öst som betas av nötkreatur när vallodlingen är skördad. I 

undersökningsområdet ligger tre gårdar med varierande markinnehav och storlek. Södra 

Bondans ligger sydligast, Bondans stamgård i väst och slutligen Långhammars båda gårdar i 

norr. Största delen av undersökningsområdet innefattas av Långhammars naturreservat. Två 

asfalterade vägar och flera mindre oasfalterade vägar korsar landskapet.  
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6.2 Våtmarker 

De flesta våtmarker i undersökningsområdet är nästan helt igentäckta av vattenväxter med 

endast en liten del av synligt öppet vatten. Sådana är till exempel våtmarkerna norr om 

Långhammars och söder om södra Bondans. Dessa områden har relativt stora arealer av 

vattenväxter samt ett vått täcke av gräs och mossa. Det finns ett tunt lager av vegetation och 

berggrunden döljer sig inte långt under. De är alla mycket grunda. Från nordost i 

undersökningsområdet rör sig ett bälte av våtmarker i sydvästlig riktning. Dessa ser till 

utseendet likadana ut som föregående exempel men ligger på en högre höjd i landskapet. 

Våtmarkerna i detta område ligger omgärdade av hällmark och runt de två sydligaste finns 

viss vegetation i form av tall och en. Sydöst i undersökningsområdet ligger tre våtmarker som 

har samma förutsättningar som de tidigare nämnda. 

 

Bild 1: Västerträsk med tydlig vattenlinje på           Bild 2: En av de mindre våtmarkerna. 

flyttblock och skarp trädgräns i horisonten.                  Tydlig invasion av vattenväxter (OP 1). 

 

De två största våtmarkerna är Västerträsk och Kalbjärga träsk.  Av Kalbjärga träsk har bara 

den västliga delen undersökts. Västerträsk ligger i centrum av undersökningsområdet och 

täcker en stor yta. Våtmarken har en väldigt liten del öppet vatten i mitten av dess område, 

och stora delar av dess ytterkant är invaderad av vattenväxter. Tall och en följer våtmarkens 

gränser och på den östliga delen där tidigare åkermark har legat är en del av vegetationen 

brun. Stor del av Västerträsk har exponerad berggrund och på en del platser ligger det 

utspridda större urbergsstenar. En sprängd kanal ansluter till våtmarkens östligaste del och i 

denna finns en stängd dammlucka (OP 2). Kalbjärga träsk påminner mycket om Västerträsk i 

vegetation och andel öppet vatten. I denna våtmark finns flera områden med exponerad 

berggrund och på denna ligger det på många platser urbergstenar utspridda. Den öppna 

berggrunden har på vissa platser brutits upp i stora horisontella skikt och flak. På flera platser 
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finns nedbrutet organiskt material. Den kanal som går in i Västerträsk går även längs 

nordvästra delen av Kalbjärga träsk.  

Runt de två sjöarna i västliga delen av undersökningsområdet finns vattenväxter som följer 

kusten. Dessa har inte invaderat lika mycket som vid de våtmarker som ligger mer centralt i 

området. Vid Bondans träsk är vattenväxterna mer utbredda i de östliga och nordliga delarna 

och det går ett bälte med öppnare, tuvig mark parallellt med sjökusten. 

6.3 Kust 

Längs havskusten ligger en kustplattform som sträcker sig ut med varierande längd, ca 25-35 

m från kusten. Den är bredare längre norrut än söderut. Den djupaste delen av plattformen 

ligger på ca 6 m djup innan det brant sluttar nedåt (Svantesson 2008). Kustplattformen ligger 

helt under vatten fram till strandkanten förutom vid den nordligaste delen utanför 

Långhammarsviken där den är exponerad. Kustplattformen består av märgelkalksten och 

några enstaka flyttblock syns på vissa ställen ovanför vattenytan.  Strandkanten består ytterst 

av en tydlig, brant vall som höjer sig ca. 3 - 4 m över havet och följer hela kuststräckan fram 

till Långhammarsviken där den blir lägre. I nordvästra delen av viken där strandvallarna 

avslutas tar ett område vid av dels exponerad berggrund dels av gräsbeklädda platåer. Endast 

en liten öppning finns för vattentransport mellan vik och hav. Kornstorleken på första 

strandvallen varierar, med mindre, rundade stenar närmast vattnet och större och kantigare på 

baksidan av vallen.  

 

Bild 3: Strandvall närmast hav (OP 3)         Bild 4: Gränsen mellan Långhammarsviken och Östersjön. Strandvall 

                    i förgrunden av bilden (OP 4). 
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Ca 100 meter från kusten och in mot land böljar ett landskap av strandvallar vars sträckning 

går parallellt med kustlinjen. Alla dessa har en tydligt brantare vinkel på sidan mot havet och 

en mindre sluttningsvinkel på baksidan. De finns ett tunt lager av vittrad kalksten över hela 

vallen. Under detta lager syns större stenar som inte är lika vittrade. På den brantare sidan och 

på toppen av vallarna finns ett mer finkornigt material än mellan vallarna och på dess flackare 

sida. Längst från kusten i detta område har vissa vallar blivit delvis täckta av gräs på toppen. 

De vallar närmast kusten har en ljusare nyans än de vallar längre ifrån vattnet som täckts av 

lavar. Vid strandvallarna närmast havet har stenarna en mer rundad form än längre inåt land, 

stenar av revkalksten syns på vissa ställen. 

Längs båda sjökusterna ligger våtmarksområden med nedbrutet organiskt material. Det finns 

inga tecken de närmaste 100 metrarna från vattnet på strandvallar och det är en jämn lutning 

uppåt från vattnet. Det finns gott om vegetation i form av tallar och berggrunden täcks av ett 

ca 20 cm tjockt jordlager. Undantaget är Bondans träsk som i den nordliga delen gränsas av 

ett brett område öppen mark. Båda sjöarna har ett största djup på 0,5 m till 2 m (Martinsson, 

2001). 

 

Bild 5: Bondans träsk. Det syns tydliga vattenlinjer på urbergsstenen, 

Organiskt material längs kusten och på botten av den grunda sjön. 

 

6.4 Skog 

I undersökningsområdet finns det fyra större skogsområden. Två av dem ligger vid de två 

sjöarna, ett i nordöstra delen och det sista området mellan Västerträsk och Kalbjärga träsk. 

Stora delar av alla dessa områden har en tydligt markerad trädgräns mot ett öppet område. Få 
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ytor har en successionsövergång av vegetation från öppen mark till tall. Området i nordost har 

sin högsta punkt ca. en meter under  undersökningsområdets högsta punkt på 7,85 m.ö.h. Där 

den högsta punkten i skogen ligger finns ett helt kalt område med kantigt, grovkornigt 

material (OP 5). På båda sidor om detta ligger skogen tät och sluttar nedåt i både östlig och 

västlig riktning. Längs båda sidorna finns tydliga strandvallar i nordsydlig riktning som täcks 

av ett tunt jordlager. Vegetationen består främst av tall, spridda enbuskar och undervegetation 

av högt, obetat gräs. 

  

Bild 6: Strandvallar i skogen öster om Bondans träsk          Bild 7: Genomskärning av skogsstrandvall. Rundat 

(OP 6).                    material syns under det yttersta vittrade lagret (OP 7). 

 

Skogen i området av Bondans stamgård ser snarlik ut den i nordost men har ett tjockare 

jordlager och tätare markvegetation. Skogen mellan Västerträsk och Kalbjärga träsk är även 

den tät och dominerad av tall. Det finns inga tydliga strandvallar i området och landskapet är 

flackt. Skogens gräns mot omgivande mark är skarp och kantas av åker och träsk. Jordlagret 

är tunt och markvegetationen sparsam. Skogen vid Norrsund är till täthet och jordlager väldigt 

lik den vid Bondans stamgård. Den stora skillnaden är att där inte finns tydliga strandvallar 

och att marken sluttar jämnt och mjukt ner mot sjön. Det finns några öppna ytor med högt 

gräs och tuvor där det vittrade svallgruset syns. Den nordligaste delen av skogen övergår 

mjukt i ett landskap av enar medan resten har tydliga gränser. 

 

6.5 Åkermark 

De få åkermarker som fortfarande används i undersökningsområdet är endast lämpliga för råg 

och vall. Det finns två större åkerområden samt en liten åkermark. Den lilla åkermarken ligger 
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norr om södra Bondans och används för att odla råg. Grovkornigt material är väl synligt 

genom det spridda täcket av gräs. Det ena av de större åkerområdena (OP 8) börjar i norr av 

undersökningsområdet och följer sedan strandvallarna i sydvästlig riktning ner till Bondans 

stamgård och Bondans träsk. Åkrarna längs detta bälte varierar i utseende. De tre första,  norr 

ifrån sett,  har ett tunnare jordlager ovanpå grovkornigt material. Det mittersta ansluter till ett 

lägre liggande område i öster där tall och en har invaderat. Den åkermark som ligger nära 

centrum av undersökningsområdet är mindre än de övriga och har samma jordlager som den 

tidigare nämnda rågåkern norr om södra Bondans. Den sista åkern längs med bältet av 

åkermark ligger i anslutning till Bondans stamgård och har ett tjockare jordlager.  

 

Bild 8:Rågåker som ej längre brukas (OP 9).                 Bild 9: Vallåker där kor och får betar efter skörd (OP 10). 

 

Den andra av de större åkerområdena (OP 10) ligger på den plats där medeltida Långhammars 

gård legat. Den har ett tunt jordlager där berggrunden på sina ställen är exponerad. Ett stort 

röse av stenar, blandat med jord och vegetation, finns i mitten av åkermarken. Hela området 

har öppna diken som leder mot kanalen på östra sidan. På dessa åkermarker betar får och kor 

när vallen är skördad. 

 

6.6 Öppen mark 

Undersökningsområdet består till största del av öppen mark. Den öppna marken innefattar all 

mark som inte är täckt av tät vegetation, våtmark eller odlingsmark. Den öppna marken 

sträcker sig från norr till söder  genom mittersta delen av undersökningsområdet. I dom 

sydliga delarna sträcker sig den öppna marken från öster till väster fram till skogen vid 

Norrsund. I de nordligaste delarna av den öppna marken är landskapet väldigt platt och bryts 

bara av en del våtmarker i mitten av området som ligger något lägre topografiskt. 

Berggrunden ligger på vissa platser exponerad eller täcks av ett tunt lager av vittrad kalksten 
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och spridda moränstenar. Mer centralt i undersökningsområdet är den öppna marken täckt av 

gles vegetation i form av tall och en. Berggrunden är även här synlig på vissa ställen och täcks 

endast av ett tunt lager vittrad kalksten. 

 

Bild 10: Öppet landskap med exponerad berggrund.        Bild 11: Öppet landskap med vegetationsklädda vallar. 

 (OP 11).               (OP 12). 

 

I öster ligger ett öppet område med flacka vallar (OP 12). På dessa finns det  vegetation i form 

av tall och en på krönen samt ett lite tjockare lager av markvegetation. Mellan dessa vallar är 

kornstorleken på materialet tydligt större än materialet på vallarna. Berggrunden är även här 

synlig på vissa ställen. I söder av undersökningsområdet ligger ett öppet markområde (OP 13) 

som skiljer sig en aning från de övriga. Här finns fler urbergsstenar och vegetationen är mer 

oregelbunden. I det här området finns inga vallar och landskapet är flackt med ett tunt 

jordlager och exponerad berggrund på många platser. Många ytor är täckta av vittrad kalksten. 

Området som sträcker sig från centrum av undersökningsområdet till Norrsund är också ett 

öppet landskap men med ett tjockare jordlager. Vegetationen består till stor del av en och på 

många platser syns stubbar av tall. Jordlagret består av ett finkornigare material än i de 

tidigare beskrivna. Här finns inga våtmarker. 

6.7 Historisk markanvändning 

I undersökningsområdet finns fornlämningar (se bilaga) av olika slag och ålder koncentrerat 

till området norr om de två stora våtmarkerna – Kalbjärga träsk och Västerträsk 

(Riksantikvarieämbetet, 2011-10-23). Här har utgrävningar gjorts i flera omgångar och bland 

annat husgrunder av medeltida ursprung har hittats. Dessa tros vara rester efter den 

ursprungliga Långhammarsgården som vid 1500-talets början flyttades ut mot kusten och 

klyvdes i vad som senare blev Bondans stamgård och nuvarande Långhammars gård (se 

bilaga). Jämförelser mellan äldre historiska jordeböcker (med start 1692), skifteskartor och 
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ekonomiska kartor visar en avvecklingstrend av de odlingsområden som använts historiskt, 

med vissa perioder av små utökningar eller tillkommande åkermark vid utdikning av träsk. 

Genom historien har två gårdar varit ägande brukare i området - Bondans och Långhammars. 

Tidiga kartor visar ett delat ägande/brukande av marken med senare klyvningar och 

utflyttning. Även jakt och fiske var samskiftat. Mark har brukats i direkt anslutning till 

gårdstomterna, i området mellan de två träsken och i området kring medeltida Långhammars. 

Man har även haft tillgång till skogsallmänning på Avanäset, som både Bondans och 

Långhammars sedan fick tegar i när skiftning gjordes på 1800-talet, vilket gav ett 

välbehövligt tillskott av bränsle och virke då marken uppe vid gårdarna inte hade mycket 

utbredd skogsmark. Kalkugnsruiner, kalkbrott och tjärdal (se bilaga) vittnar om de få 

protoindustrier med kalkbränning och tjära som enda ekonomiska näringar för export i 

området. Det enda som historiskt lämpade sig för odling var den gotländska rågen och 

vallodling, vilket är fallet än idag. Stenhägnader finns kvar i olika intakta stadier längs med 

nuvarande åkermarker som rester från tidigare odlingslandskap. Fiske och säljakt bedrevs dels 

i nuvarande Långhammarsviken, som då stod öppen mot havet, och vid Helgumannen. Jakt på 

Gotska sandön delades upp skiftesvis på östra och västra Fårö för att det alltid skulle finnas 

män kvar att säkra ön (samtal med Ohlsson 2011-10-05, Rimfors 2011-10-09). 

Två utdikningar av Västerträsk samt Kalbjärga träsk har gjorts för att frilägga mer yta till 

odlingsmark. Dock har på senare tid beslutet tagits att stänga av den sprängda kanalen med en 

dammlucka då hela området närmast betecknas som torrlagt impediment och hellre ses få ett 

mer estetiskt tilltalande utseende. (Rimfors 2011-10-09) 

Större delen av undersökningsområdet är idag naturreservat och ägs av Länsstyrelsen samt två 

privata fastighetsägare, var av en äger och bor på södra Långhammars gård. Det säregna 

fårbeteskulturlandskapet har inte ändrats mycket i utseende sedan 1600-talet vilket 

reservatbildandet är tänkt att skydda. Större delen av området används av arrendatorer till 

fårbete, åkermark i norr och vid medeltida Långhammars gård till vallodling. Alla gårdar är 

privatägda och ligger utanför reservatets gränser. Bondans stamgård bedriver vallodling på en 

mindre åker i anslutning till gårdstomten, övrig mark är obrukad. Södra Bondans (se bilaga) 

brukar råg på en mindre åker norr om gårdstomten, växelvis på en av åkrarna längre norrut 

samt har tidigare brukat den utdikade åkern öster om Västerträsk. Efter ditplacering av 

dammluckan har denna åker blivit för fuktig för forsatt brukning. 

Norra Långhammars är sommarboende och har gått i arv i samma släkt sedan 1500-talet. 

Kusiner till de boende arrenderar och brukar den nordligaste åkern, samt använder en bit av 

marken i direkt anslutning till gården för fårbete. 
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Naturreservatet hindrar inflytt och nybyggande av hus inom dess gränser. Utanför reservatet 

ligger tre fritidshus; två på östra sidan, ett på västra sidan söder om Bondans träsk. 

Fårbete har uteslutande varit den mest använda form av markanvändning i området. De karga 

markerna har inte varit dugliga till mycket annat. Det har dock avtagit i intensitet i samband 

med ökad konkurrens inom köttindustrin. Tidigare har fåren gått ute på vinterbete och då 

hållit nere en igenväxning av bland annat en. Numera hålls de få djur som på sommaren är ute 

och betar inomhus under vintern. Då lammen inte gärna äter den beska enen på sommaren när 

annat bete finns att tillgå får vegetationen en chans att breda ut sig. (Ohlsson 2011-10-05)   

 

7. Analys 

7.1 Landskapsklassificering 

Landskapsklassificeringen visar en indelning av undersökningsområdet i sju klasser med 

tillhörande underkategorier (se figur 3). Indelningen har baserats på jordartstjocklek, 

kornstorlek, berggrundstyp, ursprung och topografiskt läge. Ett vegetationsskikt har lagts in 

för att ge underlag till en diskussion kring de förutsättningar och samband som de tidigare 

nämnda faktorerna skapar för växtlighet. Linjer har karterats ut för att illustrera tydliga 

strandvallar i landskapet. Undersökningsområdets högsta punkt (7,85 m.ö.h) ligger vid 

väderkvarnen öster om Långhammars. 

1 a – hällmark med exponerad berggrund eller ett jordlager tunnare än 20cm 

1b – hällmark med berggrund täckt av ett tunt lager vittringsjord/ morän/ svallgrus 

2a – klapperstenssluttningar med en mäktighet av max 2 m, kornstorlek under 4 cm. 

2b – svallgrussluttningar med en mäktighet av max 2 m, kornstorlek 2-4 cm. 

3 – större klapperstensavlagringar vid kusten med en mäktighet över 2 m 

4b – berggrundskustlinje av lagrad kalksten/ märgelkalksten 

5a – kustplattform 

6a – våtmark/ akvatisk vegetation vid sjö/ torv 

6b – våtmark/ akvatisk vegetation på hällmark/ berggrund 

7a – sjö 

7b – hav 
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I figur 3 återfinns hällmarksytor med exponerad berggrund till största del i mitten av 

undersökningsområdet, dessa ytor är flacka och ligger högt i landskapet. Enbart gles skog 

finns på denna mark. Hällmarksytor med ett tunt jordlager ligger i anslutning till 

våtmarksområden och sjöar som i sin tur ligger lägre än omgivande landskap. Här finns 

områden med både tät och gles skog. De två områdena med klappersluttningar skiljer sig i 

vegetation, på det östra finns tät skog medan det västra står utan. På svallgrussluttningarna 

syns tydliga strandvallar och tät vegetation. De mäktigaste klapperstensavlagringarna 

återfinns nära havskusten i tydliga strandvallar utan vegetation. Berggrundskustlinjen ligger 

exponerad i området där öppningen mellan Långhammarsviken och Östersjön finns. 

Kustplattformen har en mer bredare och jämnare form längre bort från viken i östra delen av 

undersökningsområdet. Bältet av mindre våtmarker i den norra delen av 

undersökningsområdet ligger parallellt med strandvallarna, på områden med kal hällmark i 

den norra delen. De två större våtmarkerna ligger på eller i anslutning till hällmark med tunt 

jordtäcke och är åt flera håll omgivna av både gles och tät skog. Våtmarkerna i anslutning till 

sjökust flankas på andra sidan av hällmark med tunt jordtäcke, både täckt av tät skog och helt 

utan. Våtmarken i nordväst omges högre upp av obevuxna strandvallar och närmare kusten av 

öppen hällmark med tunt jordlager. Man kan se tydliga samband mellan vegetationsgränser 

och jordartsövergångar. 
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Figur 3. Landskapsklassificering i undersökningsområdet med tillhörande vegetation. 

7.2 Markanvändning 

I figur 4 visas dagens markanvändning för undersökningsområdet. Mark vars användning ej 

kunnat specificeras har klassats som allmän mark. Fastighetsgränser och dikning som 

observerats har karterats ut. I jämförelse med figur 3 ser man att hällmarker sammanfaller 

med betesmark, som är den typ av markanvändning som är störst till ytan. Åkrarna i norr 
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faller inom gränsen för klapperavlagringar. Resterande åkrar återfinns på hällmarksytor med 

tunt jordlager. Övergivna åkrar finns i anslutning till de tidigare utdikade träsken. 

Dikningarna i det södra åkerområdet mynnar ut i kanalen. Skarpa gränser i skogsområden 

sammanfaller med fastighetsgränser. 

  

Figur 4: Illustrerar markanvändningen i undersökningsområdet. Det finns tydliga samband med 

landskapsklassificeringen. 
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7.3 Historiska odlingsområden 

I figur 3 har odlingsområden från historiska kartor och fastighetskartan använts för att visa 

förändring i undersökningsområdets åkerareal över tid. Övergripligt sett har de områden som 

idag används till åkermark brukats sedan 1940-talet eller tidigare. Sedan dess har endast ett 

fåtal nya marker tagits i bruk. Fler har övergivits eller skiftat markanvändning. 

 

Figur 5: Visar åkerarealernas historiska förändring i undersökningsområdet baserat på kartmaterial sedan 1692. 
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7.4 Tvärprofiler 

Två enkla tvärprofiler har ritats för att visa en vertikal skärning av området kopplat till de 

valda landskapsklassificeringarna. Båda profilerna har utgått från lägst liggande område 

utmynnande i hav respektive sjö och sträckts till undersökningsområdets högsta punkt på 

sådant sätt att alla indelningsklasser finns representerade. 

 

Figur 6. Tvärprofil från väderkvarnen i anslutning till undersökningsområdets högsta punkt ner till Norrsund. Se 

bilaga. 

 

Figur 7: Tvärprofil från tidigare nämnda kvarn ner till Östersjön via Langhammars viken. Se bilaga. 
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7.5 Höjdmodell och åldersbestämning 

Med utgångspunkt från undersökningsområdets höjdkurvor har en modell över landskapets 

höjning ur vattnet skapats för att göra en åldersdatering och tydliggöra var strandvallar finns 

(se figur 8-11). 

                            
Figur 8: Ca 3250 år sedan. Ca 6.4 m.ö.h.  Figur 9: Ca 2750 år sedan. Ca 5.5 m.ö.h.  

                           
Figur 10: Ca 2000 år sedan. Ca 4.7 m.ö.h.  Figur 11: Ca 1000 år sedan. Ca 2.4 m.ö.h.  
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7.6 Kustutveckling 

Undersökningsområdets stigning ur havet visas också i figur 12. Här illustreras historiska och 

nuvarande kustlinjer kopplat till skillnad i höjd över havet för att ge en överblick över 

landhöjningens avtagande takt och kopplingen till områdets topografi och jordartslager. De 

olika kustlinjerna följer tydligt de fältobservationer av strandvallar som gjorts. Kustlinjerna 

följer också överlag de övergångar mellan valda klassificeringsindelningar (jmf figur 3) vilket 

bekräftar dessas ursprung.  För varje steg tillbaka i tiden från idag ökar  polygonernas yta trots 

att tidsintervallen dessa emellan är mindre, och dess topografi blir flackare. 

 

Figur 12: Kustutvecklingen i undersökningsområdet. 
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7.7 Konsekvensanalys 

Baserat på tendenser som framkommit genom fältobservationer, genom tolkning av historiskt 

material samt genom gjorda intervjuer, kan en prognos för framtida utveckling göras. Med en 

fortsatt landhöjning kan tänkas att sjöarna i västra delen av undersökningsområdet, som 

tidigare legat öppna mot havet, fortsätter att minska i yta. Fortsatt avlagring av sediment vid 

Långhammarsviken kommer inom en snar framtid avsnöra viken helt från havet året runt.  

Våtmarkerna inåt land fortsätter sin igenväxning om inte insatser görs för att hålla dessa 

öppna. En fortsatt vegetationsinvandring på hällmarksområdena är trolig, om än möjligen 

långsam, då aktiv röjning av vegetationsutbredningsområden görs både inom och utanför 

naturreservatets gränser. Fårbetet inom området ser inte ut att utökas eller hållas ute på 

vinterbete, vilket kunnat bidra till att hålla undersökningsområdet öppet. Å andra sidan är 

kanske de EU-bidrag som ges till markägarna, baserat på en maxantal träd och buskar per 

hektar, tillräckliga för att röjningen ska vara mödan värd. Naturreservatet sätter stopp för 

användning av marken till utökad bebyggelse. Däremot skulle permananet-boendet på de 

privatägda gårdarna kunna ändras till fritidsboende när det nuvarande ägandet förändras, och 

en eventuell uppstyckning kanske skulle ske. Trenden mot en minskning i åkerareal i 

undersökningsområdet spås fortsätta. Ingen vinst finns i att odla marken. Vall och råg är det 

som lämpar sig för odling, och med en minskning av djurhållning blir vallen inte längre 

nödvändig. Råg odlas idag enbart på små ytor för eget bruk. 

8. Diskussion 

8.1 Kust 

De strandvallar som ligger närmast kusten har en ljusare färg och en rundare form än de som 

ligger längre ifrån kusten, det tyder på att de ligger i en aktiv zon där materialet fortfarande 

påverkas av vågornas rörelse och nöts mot varandra, vilket hindrar lavar från att etablera sig. 

Kornstorleken är stor vilket gör att vattnet snabbt dräneras under och att vegetation inte får 

fäste. Den typiska strandvallsformen som är tydlig i de aktiva zonerna ute vid kusten, med en 

brantare sluttning mot tidigare kustlinje och en flackare sida på landsidan har använts för att 

identifiera former längre in i landet som faktiska, äldre strandvallar. Strandvallarna som ligger 

bakom den första aktiva zonen har en får en mörkare färg när lavar etablerar sig. Formen på 

materialet i ytlagret har av mekanisk vittring fått en kantigare form. Materialet är fördelat så 

att finkornigt, lättare material som kräver mindre lyftkraft  lägger sig på toppen och större 

material på läsidan och mellan strandvallarna. Ett finkornigare material gör det lättare för 
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vegetation att etablera sig vilket tydligt syns på de stråk av gräs och låg en som är den 

växtlighet som återfinns närmast havet, då på strandvallarnas ryggar. Strandvallsområden 

äldre än 1000 år som återfinns längre in i landskapet har haft en längre pågående 

vittringsprocess som gjort ytlagret tillräckligt finkornigt för att vegetation ska kunna etablera 

sig och täcks av ett jordlager som på sina håll överstiger 20 cm. Marken täcks då av tall och 

en, samt undervegetation av tät mossa. Vid genomskärning av de äldre strandvallarna syns 

dock att det under det yttersta vittrade lagret material finns ljusare, rundat material som liknar 

det material som återfinns ute vid kustens aktiva strandvallar, vilket bekräftar dess tidigare 

läge vid en aktiv kustlinje (se bild 7). Det bälte av odlingsområden som ligger söder och öster 

om Långhammars följer ett område av klappersluttningar. Detta troligtvis för att 

sedimentavlagringarna här är tillräckligt mäktiga för att kunna odla på, till skillnad från på 

många andra platser i undersökningsområdet där berggrunden ligger väldigt nära markytan. 

På dessa platser lämpar sig dock bara odling av råvaror som kräver mycket lite näring 

eftersom det är stor genomsläpplighet i det relativt grovkorniga strandvallarna.  

I figur 12 syns tydligt att de mest markerade strandvallarna finns i områden där det är en 

relativt brant topografisk skillnad och havsnivån har stått på ungefär samma nivå under längre 

tid. Detta syns tydligt där undersökningsområdet är flackt och kustlinjen har flyttats snabbt, i 

dessa områden, främst mitten av undersökningsområdet, finns inga strandvallar. 

Långhammarsviken var helt öppen för ca 300 år sedan (Avmätningskartan 1692, Ohlsson 

2011-10-05). Den snabba avstängningen tyder på en stor sedimenttransport i norrgående 

riktning längs med kusten. Eroderat material från udden till väster om undersökningsområdet, 

transporteras och avlagras i den förlängning av strandvallarnas område som avgränsar 

Långhammarsviken. Den norrgående riktningen på strömmen i viken stärks av att 

observationer av revkalksten i undersökningsområdet vilka troligtvis eroderats och 

transportats från området väster om undersökningsområdet.Formen påminner om en spit. En 

spit byggs upp av avlagrat havsediment, denna formation har istället till stor del skapats av 

avlagrat erosionsmaterial från den intilliggande kustplattformen. På spridda ställen finns 

platåer av gräsbeklädda jordlager. För att gräs ska kunna etablera sig måste det finnas en 

avlagring i detta område av finkornigt sediment. Området är växelvis under och över vatten. 

Detta ger en tillräcklig vattentillgång för vegetation att överleva, men vågornas påverkan är 

inte så konstanta att jordlager eroderas bort.  
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Parallellt med sjökusterna finns inte de strandvallar som återfinns längs havskusten då 

vågenergin i de skyddade sjöarna är mindre. Längre inåt land kan dock ses tydliga 

strandvallsformationer vilket tyder på att de två sjöarna tidigare varit öppna mot varandra och 

havet (se figur 9, 10). Sluttningen ner mot sjökusten är mjukare än vid havskusten då en lägre 

vågenergi har svallat ur finkorning sediment som jämnare avlagrats på sjöbotten och hamnat 

ovanför vattnet med landhöjningen. Dessa områden med sitt finkorniga, relativt tjocka lager 

jord  med bra vattenhållande egenskaper lämpar sig för odling (jmf figur 5). 

8.2 Våtmarker 

Parallellt med sjökusterna sträcker sig band av våtmarker och längre in öppna tovigare 

områden som vittnar om tidigare våtmarksbälten parallella med tidigare sjökuster (se figur 8). 

Våtmarker etablerar sig vid sjökusterna där tillgång på finkornigt sediment är god och en låg 

vågenergi inte sveper bort begynnande vegetation. Våtmarker som återfinns längre in i 

landskapet bildas där geologiska sänkor, med endast ett tunt jordlager och en ytnära, 

svårgenomsläpplig berggrund hindrar nederbörd från att dräneras bort annat än genom 

avdunstning. Där sådana områden inte har en tillrinning av vatten invaderas de av 

vattenväxter och en igenväxning påbörjas. Historiskt har våtmarkernas vegetation slagits och 

använts till agtak, vilket hållit dem öppna. Idag hålls den traditionen till viss mån vid liv, men 

inte i tillräckligt stor utsträckning för att hindra igenväxning. De två stora våtmarkerna i 

undersökningsområdet, Västerträsk och Kalbjärga träsk, har i flera omgångar utdikats för att 

skapa mer åkermark. Dessa brukades en kort period men blev snart för torra för fortsatt odling 

och övergavs. Beslut togs att stänga igen den sprängda kanalen för att åter höja vattennivån i 

träsket. Åkermarkerna blev då istället för blöta för att odlas och står fortfarande obrukade. 

8.3 Öppen mark 

Den öppna marken är flack och ligger högt i landskapet. Den bildades under en period av 

snabb landhöjning (se figur 12) eftersom vågornas energi inte hann skapa tydliga vallar i 

landskapet. Materialet är grovkorningt och kantigt vilket tyder på ursvallning och mekanisk 

vittring. På många håll är berggrunden exponerad, eller täcks bara av ett tunt ytlager vittrad 

jord. Lågt näringsinnehåll, grov kornstorlek samt ett historiskt intensivt fårbete och på senare 

tid aktiv röjning av inflyttande vegetation har fortsatt att hålla dessa områden öppna och 

karga. 
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Stora områden av den öppna marken som historiskt använts till fårbete fortsätts att hållas 

öppna för att bibehålla och skydda detta kulturlandskap. Om inte detta gjordes skulle 

landskapet täckas av vegetation eftersom fårbetet har minskat i området samt ej är aktivt 

under vintern. Anledningen till detta är att det är ekonomiskt ohållbart att låta fåren beta året 

runt tills de är tillräckligt stora för att slaktas då markerna är så näringsfattiga. Det finns alltså 

ingen praktisk anledning till att hålla landskapet öppet. Då återstår estetisk eller ekonomisk 

anledning. Ett turistintresse hålls uppe om landskapet bevarar sitt unika utseende och 

historiska prägel. EU-bidrag ges till markägare som bevarar öppna kulturlandskap, vilket i sin 

tur kan leda till att mark som ursprungligen inte tillhört denna typ av kulturlandskap röjs 

enbart för ekonomisk vinning. I de vägar som korsar det öppna landskapet kan man observera 

skillnader i jordlager. Små åsar med ytavlagringar av mindre grovt material avlöses av 

omåden med exponerad ovittrad berggrund. Trots att landskapet är flackt och att kusten har 

rört sig snabbt över det öppna området finns då tecken på att området relativt nyligt påverkats 

av vågursvallning. 

8.4 Odlingsområden 

Det stora odlingsområdet kring medeltida Långhammars är det bördigaste i 

undersökningsområdet (OP 10). För att det brukats kontinuerligt under så lång tid och näring 

hela tiden tillförts har ett tjockt jordlager bildats vilket ger goda vattenhållande egenskaper. 

Åkermarker har avtagit i yta för att det inte är ekonomiskt hållbart att bruka jorden. Tidigare 

har odling bringat foder till det större antal djur som hållits i undersökningsområdet samt för 

eget bruk som komplement till jakt och fiske. De få åkermarker som finns kvar brukas snarare 

av personligt intresse  än av ekonomisk nödvändighet. 

9. Slutsatser 

Strandvallar ligger i branta områden i landskapet. Där har havsnivån en längre period stått på 

samma läge än i flackare områden och strandvallar har haft förutsättningar att bildas. 

Strandvallar kan användas för att studera landskapets ålder och kustutveckling då de består 

länge i landskapet och direkt anger var tidigare kustlinjer legat. Strandvallarna som ligger 

parallellt med Bondans träsk och Norrsund visar att det tidigare varit öppet ut mot nuvarande 

Östersjöområdet, då det krävs en stor vågenergi för att sådana ska bildas. Åkermarker har, 

förutom ett fåtal områden, generellt tagits ur bruk sedan 1940-talet. Detta beror främst på att 

den ekonomiska vinningen är för liten för att upprätthålla ett intresse för fortsatt bruk. De 

flesta åkermarker som används idag ligger på samma platser som de gjort i ett historiskt 
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perspektiv. Idag odlas råg och vall, precis som det gjorts historiskt, då de karga markerna inte 

tillåter mycket annat. 

Topografin är en av de faktorer som haft störst inverkan på landskapets markanvändning. 

Sedimentavlagringstakten och den tid som marken påverkats av ursvallning är beroende av 

landskapets topografi, vilket skapar olika mäktigheter av jordlager. Landskapets ålder är 

avgörande för hur långt vittringsprocesser påverkat kornstorlek och jorddjup. Dessa två 

faktorer är de som skapar förutsättningar för markgenomsläpplighet och kornstorlek som i sin 

tur avgör var och hur vegetation kan etablera sig och anger förutsättningarna för vilken typ av 

markanvändning som lämpar sig.  

Fårbetet har i undersökningsområdet varit en annan stor och avgörande faktor då det historiskt 

sett varit avgörande för vegetationens utbredning. Idag krävs en insats i form av röjning av 

vegetation för att fortsätta hålla landskapet öppet, så som fårbetet gjorde tidigare.  

Havets kustlinje och insjöarnas strandlinjer skiljer sig främst i fråga om i vilken grad de 

påverkas av vågornas krafter. Den höga vågenergin vid havet skapar tydliga strandvallar och 

den låga vågenergin vid sjöarna skapar våtmarker och jämna sluttningar. Detta skapar i sin tur 

olika förutsättningar för markanvändning med finkorningare avlagringar vid sjökusten och 

större kornstorlek vid havskusten. (se figur 6,7).  
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