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1. Inledning 
Fårö har en unik och intressant historia både när det gäller geomorfologi och kulturhistoria 

och syftet med denna rapport är att genomföra en landskapsanalys över det område som vi 

härefter benämner Friggarsområdet. Området Friggars ligger på den östra sidan av Fårö och 

genomkorsas av väg 148, begränsas i söder av Alnäsavik och i norr av sjön Alnäsaträsk. (Se 

figur 1) 

   

 

 

I landskapsanalysen har vi kartlagt de olika komponenterna i landskapet så som geomorfologi, 

geologi, vegetation och markanvändning. I vår landskapsanalys beskriver vi de processer som 

har format och formar landskapet samt interaktionerna som pågår mellan dessa processer. En 

viktig process att kartlägga i Friggarsområdet har varit kustprocesser då dessa haft en 

dominerande påverkan på Friggarsområdet sedan området höjdes ut havet efter den senaste 

istiden. 

I denna rapport besvarar vi våra centrala frågeställningar med hjälp av de observationer som 

vi gjort under vårt fältarbete i Friggarsområdet. De frågeställningar vi valt syftar till att ge ett 

holistiskt perspektiv i vår analys och rör såväl natur- som kulturlandskapet. 

Vår geografiska avgränsning framgår av ortofotot nedan. Detta ortofoto täcker ca 3 km² (Se 

figur 2). Den avgränsning vi gjort i vår analys är att vi lagt fokus på de storskaliga landformer 

som finns i Friggarsområdet. Det holistiska perspektiv vi tillämpar i vår analys fokuserar 

Figur 1. Orienteringskarta Friggars 
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främst på samband mellan komponenter i landskapet och dess aktörer. 

 

 Figur 2. Ortofoto över Friggarsområdet. 

1.2 Frågeställningar 
Det frågeställningar som utformats är: 

Vilka rumsliga förhållanden finns det mellan naturlandskapsutvecklingen, 

jordartsfördelningen, topografin i Friggarsområdet? 

Finns det belägg för samband mellan topografi, landhöjning och historiska-, mänskliga 

aktivitet i området? 

Finns det, och i så fall på vilket sätt yttrar sig sambandet mellan topografin, vegetation, 

dränering och markanvändning? 

Vad har människor i området för syn på landskapet de bor i? 

Hur kommer landskapsutvecklingen se ut i ett framtida perspektiv utifrån de natur- och 

kulturgeografiska processer som pågår idag? 

2. Bakgrund med tematisk beskrivning av området 

2.1 Geomorfologi på Fårö 

Till skillnad från stora delar av Sverige är Gotland och Fårö uppbyggda av kalksten. För att 

förstå hur det kommer sig att dessa öar inte har samma geologi som Sveriges fastland behöver 

man titta tillbaka till silurperioden. Under denna period, från 439 – 409 miljoner år sen, 

byggdes berggrunden på Fårö. Under silur var Fårö del av en stor landmassa, Baltica, som 

befann sig då strax söder om ekvatorn och hade ett tropiskt klimat. På den tiden befann sig 
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landmassan under ett grunt hav med goda förhållanden för korallrev att utvecklas. Skelett från 

döda organismer komprimerade och formade lager med kalksten. Beroende på komposition 

har kalkstenen olika egenskaper, t.ex. resistens mot vittring (Eliason, 2000).  

Under silur kolliderade Baltica med den stora landmassan Laurentii och blev senare en del av 

superkontinenten Pangea vilket sen rörde sig sakta upp mot nordpolen. Långt senare bröts 

kontinenten upp och Gotland och Fårö blev öar i Östersjön.  

Under de senaste 100 000 åren har Norden gått igenom sex nedisningar vilket har haft stor 

påverkan på Sveriges landskap. Den stora inlandsisen som var flera kilometer tjock var såpass 

tung att den tryckte ner landmassan i jordskorpan (Lindström et. al.2000). Under istider var 

havsnivån ungefär 150 m lägre än dagens nivå, då mycket vatten var bunden i inlandsisen. 

När isen rörde sig över området i en nordlig riktning eroderades bort stora delar av det yttersta 

lagret kalksten. Då skulle man förvänta sig att se ned till lagret under men eftersom de strata 

av kalksten på Gotland och Fårö har en lutning med 2 grader sydöst syns många fler lager, 

med de äldsta lagren exponerade på nordvästra sidan av öarna och de yngsta lagren 

exponerade på de sydöstliga delarna av öarna (Eliason, 2000). 

Den sista istiden tog slut för ungefär 10 000 år sedan och efter det har landhöjning pågått, 

samtidigt som havsnivån har ökat när isen smälte bort. Gotland och Fårö har varit nedtryckta i 

jordskorpan som resten av norden, och har under de 10 000 år sedan sista istiden kommit upp 

ovanför havsytan på grund av landhöjning, isostatiska rörelser och även ändringar i 

havsnivån, s.k. eustatiska rörelser. Fårö är relativt ung då den högsta delen av ön kom upp ur 

för havet ungefär 9000 år sedan (Svantesson, 2004). 

2.2 Kustprocesser på Fårö 

Då hela Fårö är uppbyggd av kalksten vilket kan vara väldigt erosivt är kustprocesser en 

viktig del av öns utveckling både i ett historiskt perspektiv och för framtiden. Hur kusten har 

utvecklats beror på vilken typ av kalksten berggrunden består av, och även inkommande 

vågenergi. Där man har mer resistent berggrund som t.ex. rev-kalksten har dramatiska klintar 

och raukar formats efter att mindre resistent material eroderats bort. Där berggrunden är 

mindre resistent finner man plana kuster antigen med klappersten i vallar eller sandstränder 

(Eliason et.al. 2010). Den inkommande vågenergin varierar beroende på vind och position. De 

delar av ön som ligger på nordvästra sidan av ön påverkas av stark vågenergi och det är på 

den här sidan man finner raukfält och andra branta kuster där det finns resistent berggrund. På 

läsidan är vågenergin mindre och kusten är något skyddat. Kustprocesser påverkas också av 
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kustplattformer. Där en resistent kustplattform finns bryts vågorna inte direkt på kusten vilket 

minskar erosion. 

2.3 Beskrivning av Friggarsområdet 

Friggarsområdet var det sista området som steg ur havet och där vi idag har Alnäsa träsk har 

tidigare varit en sund fram till ungefär 1000 år sedan, och är idag den lägsta delen i vårt 

område (se Landhöjningsmodellerna). De högsta delarna i vårt område steg över havsytan för 

mellan 4000- 5000 år sedan, och de är de delar som består av rev-kalksten, där tydliga rester 

av gamla kustlinjer finns, i form av strandvallar av klapper och även klint. När sunden 

stängdes igen helt för ca 1000 år sedan började en strandsporre (eng. spit) utvecklas. 

Utveckling av strandsporrar uppstår när sediment avlagras i samma riktning som inkommande 

vågor och sediment avlagringen ackumuleras tills den förändrar kusten (Woodroffe, 2003). I 

Friggarsområde var det en kombination av eustatiska processer, isostatiska processer och en 

strandsporreutveckling som resulterade i att sundet stängdes igen och Alnäsa träsk (sjö) blev 

till. 

2.4 Bergarter 

En bergart är en kombination av mineraler i fast form bildade genom geologiska processer. En 

bergart kan bestå av en eller flera mineraler, ibland i kombination med rester av andra 

bergarter eller organiskt material. Bergarter klassificeras efter hur de är sammansatta och efter 

hur de bildas (Strahler & Strahler, 2005). 

Materialet i sedimentär berggrund kan bestå av organiskt material och nedbrutna partiklar av 

annan berggrund som när det blivit transporterat kallas sediment. Sedimentet har under lång 

tid blivit utsatt för tryck och därmed bildat en sedimentär bergart (Strahler & Strahler, 2005). 

Sediment som packats på havsbotten tillsammans med rev från perioden silur är det material 

som berggrunden på Gotland består av (Martinsson, 2001). 

Till sedimentär berggrund hör kalksten som är den dominerande grunden i Gotlands 

uppbyggnad och Geologi. Den består av fragmentmaterial som bildats genom kemisk eller 

mekanisk nedbrytning av material som avlagrats på land eller på havsbotten. Utfällningen kan 

även vara biologisk. Sedimentära bergarter är produkten av de processer sediment genomgått 

för att sammansvetsas (Loberg, 1993). 

De sedimentära bergarterna kan delas upp i klastiska och icke klastiska och 

kategoriserautifrån vilka typer av fragment som dominerar sammansättningen. Kalksten hör 
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till den sistnämnda och består till störst del av marina kalciumkarbonatackumulerade 

organsimers hårda delar. Utfällningen och sedimenteringsprocessen sker effektivast i tropiska 

och subtropiska förhållanden (Loberg, 1993). 

Slitegruppen är den formationsgrupp som Friggarsområdet på Fårö tillhör. Slitegruppen bildar 

berggrund i ett omkring 2 mil brett område från Karlsöarna i sydväst till Fårö i nordöst 

(Lindström et. Al, 2000). Slitegruppen har en maximal tjocklek på 100 meter och består av 

flera olika typer av kalksten som formats under olikartade förhållanden (Eliason et.al, 2010). 

Öst om den norra änden av Alnäsaträsk uppgår kalkstensskikten till ca 3.5 meter av 

Kalbjergakalkstenen, som är ett led i slitegruppen, men även inom de övriga delarna av 

stråket ner till Fårösund träder ledet rikligt i dagen. Detta är bla synligt vid Friggars norra gård 

till mitten av Alnäsaträsks västra strand (Munthe et. al. 1936). 

2.5 Jordarter 

Jordarter klassificeras genom bildningssätt och sammansättning. I bergarterna är de olika 

beståndsdelarna fast förenade med varandra. Då materialet inte sitter ihop utan faller isär i 

större eller mindre beståndsdelar så kallas det lösavlagringar vilket är ett annat ord för 

jordarter (Lundquist, 2006). Jordarter har inga kemiska bindningar mellan de fasta partiklarna. 

Materialet består av mineral- och berggrundsmaterial eller av organisk substans (Adrielsson, 

2001). Jordarterna på Gotland formades då isen från den senaste istiden smälte bort samt med 

den svallning som ön utsattes för då den steg ur havet efter att inlandsisens tyngd lättat från ön 

(Martinsson, 2001). 

Bergarterna på Gotland präglas av den lokala kalkberggrunden som ligger till grund för 

vegetationen och myrarna. Då grunda sjöar växer igen uppstår kalkkärr med en mängd 

kalkkrävande växter (Lindström et. al. 2000). Minerogena jordarter bildas genom fysisk 

nedbrytning av berggrunden med hjälp av t.ex. vågor, rinnande vatten, vind eller glaciäris 

(Adrielsson, 2001). 

Svallsand (0,2-2mm) har uppstått genom inlandsisens nedbrytning av material samt av 

vågornas arbete mot stranden som finfördelat större material till sand. (Martinsson, 2001) 

Vittrings- och erosionsprocessen går relativt fort på Gotland då den sedimentära 

kalkberggrunden är lätteroderad. Sanden förs ut från stranden och avsätts som 

grundbottensediment (Lindström et. al. 2000). 
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Svallgrus (2-6mm) uppstår genom att vågorna slår mot stranden och finfördelar större 

partiklar till grus. Den senaste istiden hade också haft inverkan på kalkstenens nedbrytning till 

svallgrus på Fårö. Grusavlagringarna på Fårö återfinns längs med stränderna då lösa jordlager 

inåt ön svallades ur vid regression. Gruset har svallats av vågorna och lagts i vallar 

(Martinsson, 2001).  

Klapper (2-20cm) har precis som svallsand och svallgrus uppstått genom vågornas rörelser 

mot stranden (Adrielsson, 2001). I svallzonen sköljs de finaste partiklarna bort medan de 

grövre lösavlagringarna grus och klapper blir kvar som strandavlagringar (Lindström et. al. 

2000).  

Kalkstensberget påverkas av stranderosionen genom att hålkäl utbildas i själva svallzonen. 

Hålkälen försvagar berggrunden underifrån så att ovanliggande berg som står kvar som en 

brant klint (Lundqvist, 2006). Organogena jordarter bildas genom biologisk produktion när 

nedbrytningen av det organiska materialet avstannar innan nedbrytningen är fullgången 

(Adrielsson, 2001). 

Torv uppkommer i mossar och kärr som blidas genom försumpning av fuktig fastmark eller 

igenväxning av öppet vatten. Då torvbildning sker i öppet vatten eller i grunda havsvikar 

avsätts finfördelat organiskt material på bottnen som gyttja. Vattnet grundas upp och växter 

bosätter sig i de grunda delarna tills det öppna vattnet är helt igenväxt till ett kärr (Lundqvist,  

2006). 

Sjöstrandängar är ovanliga på Gotland men förekommer på Fårö bla vid Alnäsaträsk. Dessa 

våtmarker kräver finkornigt material och en flack terräng för att kunna utvecklas. 

Sjöstrandängarna utgör en artrik miljö med en riklig mängd arter kärlväxter (Martinsson, 

2001). 

2.6 Insjöar 
Fårö är den del av Gotland som är allra rikast på sjöar varav Alnäsaträsk är en. Karaktäristiskt 

för träsken är att de är grunda (0,5-2 m), att de har sedimentbankar i mitten av sjön och 

djupare rännor längs sjöns kanter samt att vattnet är klart, har en hög kalkhalt samt en hög 

alkalinitet. Vegetationen i träsken består till stor del av vass och ag och i Alnäsaträsk finns 

relativt gott om fisk. I Alnäsaträsk finns även gungflyn som är ett vattenindränkt växttäcke 

som ofta underlagras av torv och dy och utgör ett tillhåll för häckande fåglar (Martinsson, 

2001). 
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2.7 Jordmåner 
Enligt SLU:s jordmånskarta har Friggarsområdet på Fårö en humuskarbonatjordmån vilket 

sätts i direkt samband med alvarmark. Denna jordmån räknas som calomorf som kommer av 

det latinska ordet för kalk och det grekiska ordet för form. Calomorfa jordmåner har sitt 

ursprung på kalkrik berggrund där jordmånslagret är tunt. Vidare präglas jordmånen av en 

hög halt kalciumkarbonat och begränsad vattentillgång. I UNESCO:s jordmånsklassifikation 

motsvaras denna jordmån av leptosols och rendzina. På Gotland är dock jordmånen mer 

urlakad än i sin typiska form pga. förhållandevis fuktigt klimat (SLU jordmåner). 

2.8 Vegetation 
Skogen på Fårö breder ut sig runt alvarmarker, träsk och myrar. Skogen växer på ett något 

tjockare jordtäcke som består av moränavlagringar och avlagringar från moränmärgel. 

Eftersom tallen är ett uthärdligt trädslag så är den det dominerade trädslaget på ön. Andra 

trädslag i skogarna är oxel, ask och rönn (Martinsson, 2001). 

2.9 Arkeologi och fornlämningar 
Då Fårös historia är avsevärt mycket yngre än resterande Gotlands och dess topografiska 

struktur mindre framträdande så tillhör Friggarsområdet med sin låga höjd över havet (ca 1,5 

m vid dess lägsta punkt) till ett av de områden som steg upp sist ur havet vid landhöjningen 

efter den senaste istiden. Vid Littorinahavets förekomst för 6500 år sedan stod exempelvis 

havsnivån 25 över nuvarande vilket kan jämföras med Friggarsområdets högsta punkt som 

mäter ca. 15 m.ö.h. (Munthe et. al, 1936). 

Detta återspeglas inte enbart i naturmiljön utan även i de kulturhistoriska lämningar som finns 

att att notera och dess unga karakatär. I Friggarsområdet finns fynd och lämningar 

registrerade som kan dateras till medeltiden och dessa består av bland annat en kam av ben 

upphittad år 1883 av en husbondeänka bosatt i området. Även en vikingatida silverskatt 

bestående av 213 arabiska mynt har hittats år 1893 i Båta. Dessa lösfynd ger dock inga 

indikationer på direkt boplatser utan är endast ett tecken på mänsklig aktivitet (Östergren, 

2003).  

Beträffande de bosättningar som finns i området uppkom dessa i senare tid när de olika 

grannlagen dominerade sammhällsstrukturen på ön under medeltiden och fram till 1700-talet. 

Att bryta upp bebyggelse och flytta hela gårdar var vanligt under den tidsperioden och 

anledningen tros vara att ny odlingsmark och nya betesmöjligheter i det karga landskapet. I 

vissa fall övergavs gårdar en period för att sedan tas i besittning igen. Ett exempel på detta är 
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Friggars och Nystugu. När Gotland åter blev svenskt, år 1645 efter den danska invasionen 

fick många bönder  svårigheter att betala skatt gjorde att nästan 25 procent av gårdarna på 

Fårö blev så kallade kronogårdar dvs. övertogs av staten vilket var fallet med Lilla Hoburga 

som innan hemmansklyvningen hette enbart Hoburga (Östergren, 2003). 

2.10 Kalkbränning och kalkugnsruiner 
De lämnaingar som finns bevarade i Friggarsområdet sträcker sig endast ett par hundra år 

bakåt i tiden och består av två stycken kalkugnsruiner varav den ena mer kan betecknas som 

resterna av en ruin. Enligt Riksantikvarieämbetet så skall det även ha funnits spår av äldre 

ristningar vilka nu inte finns kvar som en möjlig följd av stenhuggeri och bortforsling av 

material. 

De både kalkugnar som dock finns synliga i landskapet är belägna på varsin sida om det före 

detta sundet i Alnäsavik (observationspunkt 46). 

Kalkbränning tros ha förekommit på Gotland sedan medeltiden om än i mindre skala vid 

exempelvis framställning av murbruk som kan återfinnas i ringmuren runt Visby (Nyström, 

2001). Vid den tiden skedde bränningen inte i någon större indutriell omfattning utan detta har 

inte noterats förrens på 1600-talet.  

Det var inte vem som helst som fick låta bygga och driva en sådam verksamhet och 

privilegier var tvungna att utfärdas. Oftast krävdes att den som hade för avsikt att starta en 

sådan rörelse hade både material till själva ugnen, kalksten att bränna samt ved att elda med. 

Det var få förunnat och detta skapade en ny samhällsklass som tidigare inte funnits på 

Gotland, så kallade kalkpatroner. 

På Fårö kom den komersiella och storskaliga bränningen igång senare med undantag för 

bygget av Fårö kyrka som tros ha uppförts med material från lokala kalkmilor. I 1845 års 

tulljorunal står att läsa om tre större kalkugnar i drift och 1847, efter att driften av dessa ugnar 

släppts fri från restriktioner byggdes den vid Alnäsavik i Friggarsområdet. Den var dock inte i 

bruk speciellt länge dåeran för dessa storskaliga ugnar närmade sig sitt slut (Nyström, 2001). 

2.11 Friggarsområdets övriga näringsverksamheter. 
Så snart som sundet vid Alnäsa vik stängts av tycks det funnits en väg genom 

Friggarsområdet vilket gjort trakten till en genomfartsled och de näringar som idkats, utöver 

jord- och skogsbruk är på många ett resultat av den trafik som naturligt rört sig genom 
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landskapet. Ett tydligt handelscetrum bildades under olika delar av 1800-talet med 

livsmedelsbutik och järnhandel. 

I Friggarsområdet finns ett antal gårdar som historiskt sett tycks dominerat markanvändning 

och jordbruket i Alnäsavik. Nystugu, Broskogs, Båta, Stora och Lilla Hoburga samt Friggars. 

Jorden man brukat är i stora drag likartad den på resten av ön och därmed mager och har ett 

tunt lager direkt på berggrunden. Därav har förekomsten av annan odling än den av råg och 

potatis inte förekommit i större utsträckning utöver den av foder till djuren inom jorbruket 

(Olsson, 2001). När det gällde att bruka marken så involverade detta oftast både män och 

kvinnor i gårdarna då procedurerna var många och tidskrävande och andra sysslor och bruk så 

som det av havet oftast upptog en del av årets arbetstimmar.  

I skatteläggningen för Gotland från 1653 är det tydligt att jordbruket trots sin magra 

avkastning värderades högst och därefter andra tillgångar så som äng, tillgång till ag samt vart 

gården i fråga fick bedriva fiske och jakt. I Friggarsområdet återfinns större arealer odlad 

mark, ängsmarker samt övergiven mark som ger tydliga indikationer på att detta inte var 

något undantag här. Man bedrev så kallat växelbruk där hälften av marken fick ligga i träda 

ena året och därefter andra hälften följande år.  

En annan viktig komponent i Friggarsområdet är tillgången på sjögräs och tång för gödning 

av odlingsmark. Detta kallas dialektalt för släke. Då Alnäsavik med sin ständiga pålandsvind 

var en samlingsplats för denna, för jordbruket så viktiga, gödningskomponent var till och med 

stranden indelad i tegar som reglerades efter storleken på gården och dess odlingsmark och 

vid hemmansklyvningarna under 1800-talet medföljde denna släkelott. Detta pågår än i dag i 

Friggarsområdet men numera används modernare maskiner för det tunga arbetet att samla in 

och föra släken till lagringsplatser.  

På Fårö står ett större antal väderkvarnar varav vissa kan dateras till 1600-talet och som kom 

att effektivisera hanteringen av den råg man sådde och skördade. Tidigare malde man för 

hand alternativt i så kallade i en så kallad tröskvandring som var en rund byggnad där råken 

stampades tills den blev mald. Väderkvarnarna tros ha varit i bruk fram tills början av 1900-

talet då det alltmer ersattes av modernare utrustning. Många står numera som monument i 

landskapet och vissa restaureras och används som sommarboende eller ekonomibyggnad 

(Olsson, 2001).  
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Fiske har alltid dominerat människans föda på Fårö och tros vara det som först lockade det 

första bosättarna under stenåldern. Metoderna får att fånga fisk har sedan dess varit många 

och innefattar både nätfiske, krokar med bete samt trålar. Man fiskade alltid året om och gör 

så fortfarande om än i mindre skala. Det var ett nödvändigt komplement till jordbruket och de 

flesta hade ett fiskeläger någon stans på ön, i vissa fall delades detta med övriga i grannlaget. 

Strömmingen har historiskt sett varit den huvudsakliga fångsten och under 1500-talet infördes 

strömmingsskatt och registrering över hur mycket som fiskades under olika perioder. Den 

blev även föremål för en växande export till Gotland och fastlandet men även viss import när 

tiderna blev sämre och tillgången minskade. Andra arter som fiskats är sill, torsk, piggvar och 

flundra vilket fortfarande görs i Alnäsavik. Även träsken runt om på Fårö var föremål för 

fiske och där var gädda och mört dominerade. Fisket lever till viss mån kvar på Fårö och har 

långa traditioner gällande tillvägagångssätt och den utrustning som används. De olika båtarna, 

enmänning, tvåmänning och den största tremänning dras fortfarande upp på land och tjäras 

varje år för att hålla för väta och vind  (Larsson, 2001). 

Att handel och utbyte med andra delar av världen ägt rum sedan vikingatiden och framåt 

avspeglas tydligt i de fynd av skatter och föremål som gjorts runt hela Gotland och även på 

Fårö. De handelsresande reste på långa handelsutbyten i många arabiska länder och nuvarande 

Irak var ett av resmålen. Vad beträffar exporten från Fårö begränsades den, liksom i 

resterande riket starkt till köpmännen som var de enda som fick idka denna 

näringsverksamhet. Trots detta har varor som kalk och trävaror exporterats relativt fritt då 

Fårö var en av få producenter och efterfrågan var stor. Det dröjde ända till mitten av 1800-

talet innan ideérna om näringsfrihet nådde ön. För att kontrollera handeln förlades utbyte av 

varor till olika marknader varav Fåröborna var hänvisade till Slite. Ett annat fenomen som var 

vanligt var den så kallade gårdsfarihandeln, en sorts mobil lanthandel bestående av knallar 

som vandrade alternativt körde med häst och vagn mellan de större gårdarna och sålde sina 

råvaror.  

Så småningom grundades fasta handelsbodar dit öborna kunde komma och köpa dagligvaror 

och det är två av dessa som byggs i Friggarsområdet i mitten av 1800-talet. Först att etablera 

sig var Ehrenström och därefter följde olika ägare och efter ett uppehåll i slutet av århundradet 

öppnade Fårö Handelsförening åter affären i Friggars, senare Konsum. Även en järnhandel 

vid namn Nyströms öppnade längs vägen dit öborna kunde komma och köpa redskap till 

jordbruk och fiske bland annat. Båda dessa butiker var i drift till mitten av 1900-talet varpå de 

ersattes med den ICA butik som än idag finns på Fårö (Hjärne et. al. 2001). 



14 
 

3. Metod 
För landskapsanalysen gjordes förarbete där information, söktes, samlades in och tolkades. 

Exempel på denna information är flygfoton, litteratur och kartmaterial. Kartering i GIS 

användes som ett verktyg för att kunna se och tolka sambandet mellan olika komponenter i 

landskapet. GIS användes i förberedande syfte för att producera kartmaterial som hjälpmedel 

för fältarbetet.Väl under fältarbetet utfördes observationer genom att gå omkring i området 

och kartera med hjälp av gamla kartor och klassificeringsförteckning. Mätningar och 

fotograferingar utfördes för att ytterligare bekräfta klassificeringen och sambanden som 

tillsammans med bakgrundsarbetet ligger till grund för landskapsanalysen. GIS användes efter 

slutfört fältarbete för att skapa de kartor som redovisas i rapporten. En inplanerad intevju 

genomfördes med en person som är engagerad i Fårö Hembygdsförening samt oplanerade mer 

samtalsliknande intervjuer med människor i området. 

4.Resultat 
Resultatdelen består av klassificeringar, klassificeringskarta, markanvändningskarta, 

tvärprofiler, landhöjningsmodeller, sedimentförflyttning och svar på våra frågeställningar. 

4.1 Klassificeringar 
För att kunna dela in landskapet i olika delar och tolka dessa samt se sambanden mellan 

markens struktur och dess användning har en klassificering skapats. Därefter har området 

karterats efter följande kategorier:  

1a Hällmark/Exponerad berggrund <20 cm 

1b Hällmark med berggrund täckt med ett tunt lager vittringsjord/morän/svallgrus 

2a Klapperstenssluttningar, kornstrolek >4 cm  

2b Svallgrussluttningar, kornstorlek 2-4 cm 

2c Svallsand >2 mm 

3 Större klapperstensavlagringar 

4a Kustlinje av revkalksten/raukar 

4b Kustlinje av märgelsten 

5a Kustplattform 

5b Kustplattform under vattenytan 

6a Våtmark på hällmark/berggrund 

6b Våtmark vid sjö/torv 

7a sjö 

7b hav 
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4.2 Klassificeringskarta 
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4.3 Markanvändningskarta  
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4.4 Tvärprofiler 
Figuren nedan visar tvärprofilen schematiskt illustrerad på två punkter i landskapet markerat 

med två svarta linjer i ortofotot. Bilden visar sambandet mellan landhöjning och den 

topografiska strukturen samt vegetation. Se även landhöjningsmodellen. 
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4.5 Landhöjningsmodeller 
Här visas landshöjningsmodeller som skapades i GIS. De gula linjer visar höjdkurvor för att 

visa sluttningar.  

             

Modell 1 visar havsnivån för 4000 år sedan.         Modell 2 visar havsnivån för 3000 år sedan. 

Havsnivån var 10m ovanför dagens nivå.              Havsnivån var 7m ovanför dagens nivån. 

                                 

Modell 3 visar havsnivån för 2000 år sedan.          Modell 4 visar havsnivån för 1000 år sedan.  

Havsnivån var 4m ovanför dagens.                         Havsnivån var 2m högre än dagens.       
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4.6 Sedimentförflyttning 

 

Uträkningen av sedimentvolymen. Arean av sedimentet (polygonen) = 2194m
2
. Djupet av 

sedimentet = 2m. Volymen av sedimentet = 4388m
3
. 

4388m
3
/70 år = 62,7m

3
/år 

 

 

4.7 Vilka rumsliga förhållanden finns det mellan 

naturlandskapsutvecklingen, jordartsfördelningen, topografin i 

Friggarsområdet? 
Eftersom Fårö är en relativt ung ö som har stigit ut havet under de senaste 9,000 åren har hela 

ön påverkats av kustprocesser under stigningen. Hur kustprocessser har format landskapet och 

format topografin beror på vilken typ av kalksten berggrunden är uppbyggd av, och även 

inkommande vågenergi.  I de högsta delar av vårt område har vi rev-kalksten som är en 

resistent kalksten och här observeras klint, som har utvecklats när vågenergin har eroderat 
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bort material runt omkring de resistenta delarna, som i Friggarsområdet kan vara från ungefär 

0,5m till 2m höga. I direkt anslutning syns ofta klapper i fält eller i vallar i de områdena 

nedanför klint. Där klint finns i Friggarsområdet har vi observerat att det oftast inte finns en 

jordart direkt på klinten eller nedanför (se figur 3) men att runt omkring de högre delarna av 

landskapet finns en tunn jordlager som är tillräckligt näringsrik för att det ska kunna finnas 

gles markvegetation.  

 

Figur 3. Observationspunkt 7. 

På områden nedanför klintområden kan en övergång till strandvallar observeras. De 

strandvallarna är tydliga och är täckta av en tunn jordart, och stödjer vegetation.  Desto 

närmare havet man kommer desto tydligare blir strandvallarna, och de nyaste är inte täckta av 

en jordart ännu.  

I sundområden ser jordartsfördelningen annorlunda ut mot det som har observerats i de högsta 

delarna vid sidorna av viken. I de högsta delarna på varje sida av Alnäsa Träsk har mindre 

klint observerats. Här har ett djupare jordartslager utvecklats, vilket speglas i den höga, täta 

vegetation som har etablerad sig där mänsklig aktivitet inte har hindrat det. Här är även 

strandvallar mindre tydliga än i de områden som har beskrivits ovan.  

Längre ned i sundet är topografin lägre med en jämn sluttning ned till sjön. Här finns en tydlig 

övergång till ett tjockare och mer näringsrikt jordlager, med en tjockare A-horisont (se figur 

4).  
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Figur 4 

Jordarten består främst av ett finkornigt sundsediment som har svallats under lugna 

förhållanden under den period då sundet var fortfarande öppen till havsvatten. Under den 

perioden var sundet skyddat av viken och vågenergin var låg och det är därför vi ser en jämn 

sluttning med sorterat och finkornigt sediment. Vattennivån i Alnäsa träsk sjunker med en 

långsam takt och lämnar en torvområde vid kanterna. Torven är näringsrik och djup med en 

artrik vegetation.  

I vissa mindre områden har vi observerat tätare vegetation som tyder på en tjockare jordart. 

Här har vi, med hjälp av jordartskartan, kunnat konstatera att det finns en tunn avlagring med 

morän. Under sista istidens slut avlagrades morän och i vissa mindre områden har den inte 

eroderats bort och ger förutsättningar för tätare vegetation att etablera sig eller för människor 

att använda marken till odling.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det finns ett samband mellan 

landskapsutveckling, topografin och jordartsfördelning, då landskapsutvecklingen är grunden 

för topografin och har skapat förutsättningar för jordartsbildning. 

 

4.8 Finns det belägg för samband mellan topografi, landhöjning och 

historiska-, mänskliga aktivitet i området? 
Det som observerats i fält gällande sambandet mellan landskapsutvecklingen och historiska 

mänskliga aktiviteter i omrödet rör mestadels det som är kopplat till naturresurser och 

nyttjandet av dessa. Den påverkan havsnivå och landhöjningingen har haft tolkas som mindre 

betydelsefull då hela Friggarsområdet är relativt nyligen bebyggt( se landhöjningsmodeller). 

Exempelvis så har fårbete och viss vallodling förekommit i landskapets högre delar på båda 
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sidor av Alnäsavik. Tydliga tecken på detta är rester av de gamla stentegar som observerats i 

området (figur 5, observationspunkt 38) samt stamen som uppkommer vid långvarigt betande, 

delvis under vintertid (figur 6). 

  

Figur 5 Observationspunkt 37. 

 

Figur 6 

Marken vid den här punkten i landskapet är hällmark med ett tunt jordlager vilket gett 

begränsade förutsättningar för användning.  

En annan aspekt kopplad till frågeställningen är placeringen av de kalkugnsruiner som finns 

bevarade och delvis bevarade i landskapet. Dessa är byggda i den del av landskapet där 

förekomsten av märgelkalksen, kategori 4, är stor samt i närheten av kustlinjen för vidare 

export (se figur 7, karta: Landskapsklassificering) 
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Figur 7 

Vad gäller övrig historisk mänsklig aktivitet såsom fiske med tillhörande fiskebodar och 

jordbruk så är dessa verksamheter placerade i landskapet strategiskt nära naturresursen och 

tycks inte ha blivit påverkade av havsnivåskillnader över tid. Det med undantag för de 

bryggor där man kan observera viss littoral drift och sedimentförflyttning sedan dessa 

byggdes under 1940-talet. Genom en beräkning på piren som har haft störst påverkan på 

sedimentförflyttning längsmed kusten i Alnäsaviken. Uppskattningsvis 62,7m
3
 sediment har 

avlagrats varje år sedan den byggdes 1940. Dessa sammanlagt 4388m
3
 sediment skulle inte ha 

avlagrats på denna plats om inte piren hade byggts vilket tyder på att den har haft en mycket 

stor påverkan på kustformen (se sedimentförflyttning i bilagor). 

Även placeringen av väderkvarnar i Friggarsområdet kan tolkas som ett samband av den 

ständiga vinden från havet och närheten till både platsen för skörd men även förvaring. Det 

tycks vara så att man byggt dessa på hällmark enligt kategori 1a/1b och man kan tänka sig att 

sambandet kan röra markens stabilitet, placeringen relativt högt i landskapet samt kvarnens 

tyngd och funktion (figur 17, observationspunkt 61). 
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Figur 8, observationspunkt 61 

 

4.9 Finns det, och i så fall på vilket sätt yttrar sig sambandet mellan 

topografin, vegetation, dränering och markanvändning? 
Som nämnt i frågeställning 1 är topografin en viktig aspekt av landskap fastän 

höjdskillnaderna är relativt små. I de högre delar av landskapet finns en mer resistent typ av 

kalksten och en tunn jordlager där berggrunden inte är exponerad idag. Jordlagret i de högsta 

delarna av landskapet är mindre än 20cm tjock, vilket räcker till att vegetationen ska kunna 

etablera sig, men bara om de finns tillgång till vatten. I de delar av landskapet där det är 

naturligt gles skog, alltså inte påverkat av mänsklig aktivitet, kan man konstatera att 

grundvattennivån år för låg för att växternas rötter ska kunna nå vattnet. Det finns bara några 

enstaka små areor i Friggarsområdet där vi har s.k. allvarlandskap. På klint och i direkt 

anslutning till dem finner vi inte heller någon vegetation eftersom berggrunden ligger 

exponerad och ingen jordlager har kunnat etablera sig.  

Det finns också ett samband mellan kornstorlek av material som ligger exponerat och 

dränering. Där vi har observerat t.ex. klappervallar har vi observerat att vegetationen som 

växer på dem är gles, på grund av att vattnet dräneras snabbt genom material som inte har 

kapacitet att behålla vatten.  I de högre områdena på Friggarsområdet har vi observerat att 

marken är antigen allmän mark eller fårbete. Detta är på grund av att det inte går att använda 

marken till någon form av odling då den inte är tillräckligt näringsrik, kapaciteten för att 
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behålla vatten är för låg, och det finns strandvallar och klapperfält som hindrar lätt 

markodling.  

I de lägre områden i Friggarsområdet nära Alnäsa träsk där det finns en övergång från 1b typ 

av mark (se Klassificeringskartan) till typ 2c ser vi ändringar i vegetationen och 

markanvändningen. Övergången mellan 1b och 2c ligger inte längs en exakt linje, utan i en 

övergångszon, där det finkorniga sundsedimentet har blandats med klapper och grus. Detta är 

tydligt i figur 8 där mänsklig aktivitet har lämnat den överste horisonten exponerad.  

  

Figur 9. Observations punkt 69. 

Desto närmare sjön man kommer desto tjockare blir jordlagret och vegetationen blir tätare och 

mer varierad. Längs med sjöns kanter växer det lövträd, vilket tyder på näringsrik jord som är 

tjockare än 20cm. På tvärprofilen 2 ser man tydligt att det är en ändring i markanvändning 

beroende på jordart. I de högsta delarna av landskapet används marken till betesmark till häst 

och får, och i övergångszonen används marken till vallodling på ett ställe och hästbete i en 

annan del (se Markanvändningskarta).  Det är tydligt att det finns ett samband mellan 

topografin som formats under en väldigt lång period och ger grund till jordartsfördelning 

vilket i sin tur ger grund för vegetationen att etablera sig. Där det finns förutsättningar för 

odling har människor använt marken till det, och det är uppenbart att människor måste ta 

hänsyn till topografin och jordartsfördelning och dränering när de ska välja vad de vill 

använda marken till.  
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4.10 Hur ser sambandet ut mellan människans påverkan på landskapet 

historiskt och nuvarande mänsklig aktivitet? Exempelvis inom djurhållning 

eller turism? 
Sambanden som tydligast observerats i Friggarsområdet gällande människans påverkan på 

lanskapet historiskt och nuvarande aktivitet är den allt mer tilltagande vegetationen, 

huvudsakligen av enbuskar och markvegetation. Då hela Fårö historiskt sett varit betydligt 

mer nedbetat till följd av större fårbesättningar kan man idag se vissa området som är till 

synes orörda utan tecken på användning. Då det fortfarande finns får kvar är dagens 

djurhållning mer småskalig och med inslag av nötkreatur och häst vilket i sin tur bidrar till en 

annan typ av landskap, nedbetning, samt nutrientsammansättning i marken.  

En annan aspekt när det gäller den mänskliga påverkan av landskapet är den förändring av 

ägandestrukturen för fastigheter och marker kring hela Fårö. I Friggarsområdet finns numera 

ett större antal fastigheter som nyttjas säsongsvis vilket ger skillnader i underhåll av 

omkringliggande marker. Då det på många ställen syns spår av avskogning och ett aktivt 

arbete att hålla markerna öppna kan det på andra håll växa fritt. Det är främst enbuskar som 

röjjs alternativt växer obehindrat (se figur 9). 

  

Figur 10. Observationspunkt 101. 

I Friggarsområdet är en annan apekt när det gäller människans påverkan historiskt 

markanvändningen och förändrade strukturer. Spår av gamla stentegar finns på olika ställen i 

landskapet (figur 10) och under intervjun med Ingvar Larsson (Larsson 05.10.2011) 

framkommer att det vid Lilla Hoburga funnits åkermark som övergivits och växt igen.  
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Figur 11 

Vid kustlinjen finns de gamla pirerna kvar och vissa används delvis forfarande, dessa har 

påverkat kustlinjen genom att de har hindrat sediment från att förflytta sig med hjälp av 

vågenergin (se sedimentförflyttning i bilaga). Skogen är även en komponent som observerats i 

området, då man vet att den varit en bristvara historiskt kan det nu noteras att den på vissa 

ställen låtits växa fritt utan tecken på avverkning. Dels har behovet av skog som bränsle 

upphört då kalkungsbränning och tjärbränning inte längre förekommer och vid bebyggelse är 

ved och skog som byggmaterial mindre betydande.  

När det gäller turismen bedrivs viss säsongsbetonad verksamhet så som krog, café och viss 

handel i området med turister som främsta målgrupp. Det tycks vara en relativt ny företeelse 

då många av de byggnader som nyttjas för ändamålet varit tidigare bostäder eller 

livsmedelsaffärer. Man kan tänka sig att behovet har växt fram i takt med den allt tilltagande 

bilismen som enligt Ingvar Larsson uppnår ett antal på 1200 st under sommarsäsongen 

(Larsson 05.10.2011). De verksamheter som bedrivs tycks dock vara småskaliga och har inte 

haft någon större påverkan på landskapet gällande utökad infrastruktur, utsläpp eller slitage. 

Ett sådant exempel är teatern som är inhuserad i en före detta lada (se figur 11). 
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Figur 12. Observationspunkt 70 

4.11 Vad har människor i området för syn på landskapet de bor i? 
I Friggarsområdet möter vi några människor som bor i området. I dessa människors 

berättelser om området finner vi en rad kontraster. Dessa kontraster tycks motsägelsefulla till 

en början men i kombination med våra iakttagelser av landskapet kan vi också se samband 

mellan dessa kontraster.    

Majvor Östergren beskriver kulturarvet som något mer än det som går att se på med blotta 

ögat. Östergren menar att det i kulturarvet ingår sådant som är präglat av känslor, upplevelser 

och gemensamma minnen. Med hjälp av detta kulturarv skapar man sig sin kulturella identitet 

som Fåröbo menar Östergren (Östergren, 2001). 

I vår intervju med Ingvar Larsson (Larsson, 05.10.2011) berättar Larsson (se figur 12) att han 

anser att det är livskvalitet att leva på Fårö. Larsson är självförsörjande då han fiskar året runt 

och odlar sina egna grönsaker i trädgårdslandet som han gödslar med släke (tång). Här finns 

friheten att klara sig själv. Men här finns också ensamheten. 

 Figur 13. Ingvar Larsson,. Fåröbo. 
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”När det förr fanns folk i alla gårdar, då träffa man ju folk. Nu finns det bara ett par tre, ja åker 

man på landsbygden så ser man som inga människor. Ser man någonting som rör sig så är det 

nån traktor ute på en åker och i den sitter bonden ensam och lyssnar på P4. Om man har nån 

familj så jobbar frun i stan, ungarna går i skolan så det är ett ensamjobb. Det är nåt helt annat än 

när man gick och jobbade tillsammans och hjälpte varandra.” (Larsson, 05.10.2011) 

Gemenskapen fåröborna emellan står i kontrast till den ensamhet man kan uppleva på en ö 

som samtiden har förändrat. Gemenskapen tycks vara något som fanns i svunna tider. Men 

ännu lever gemenskapen kvar i små glimtar. Ingvar berättar: 

”Vi har kvar en liten grej här på Fårö faktiskt, det är täckagalaget. Man hjälpes åt med tröska 

eller om man skulle läggar på ett nytt agtak. /…/Vi var en 35 stycken som lade agtak här för ett 

par veckor sedan. Det är det där gamla gemensamma jobbet och mycket mat och mycket fest 

efteråt.” (Larsson, 05.10.2011) 

Det gemensamma arbetet då man hjälptes åt är på utdöende. Idag finns det inte många 

permanentboende kvar på ön och de flesta i området är pensionärer berättar Ingvar som själv är 

pensionär. Men det finns andra faktorer som bidrar till ensamheten: ”Mötesplatserna blir färre 

och färre. En affär längre bort och skolorna är väck.” (Larsson, 05.10.2011) 

Vad innebär då den kulturella identitet som fåröborna skapar med sin gemensamma historia? I 

området möter vi en kvinna som ger ett vittnesmål om dels om det mångsyssleri som krävs för 

att överleva på ön men också om den ensamhet man riskerar om man inte delar fåröbornas 

minnen. Kvinnan berättar om hur hon flyttade ön med sin familj då hon var liten och det 

utanförskap hon alltid upplevt på ön. Än idag har hon inga vänner på Fårö berättar hon. Alla 

byggnader på tomten hyrs till varierande verksamheter ut då möjligheterna att försörja sig på 

annat sätt är begränsade. Framtiden är oviss då huset hon bor i ska delas upp i arv mellan 

henne och flera syskon och hon kommer då bli tvungen att flytta. Möjligheterna för henne att 

bo kvar på Fårö är då mycket små då huspriserna är högst här på hela Gotland med undantag 

av Visby. Trots detta vill hon bo kvar på ön pga. dess skönhet och de naturupplevelser 

landskapet erbjuder.  

Ytterligare en kontrast är just mellan denna frihet, livskvalitén och det hårda slitet som krävs 

för att kunna bo på ön permanent. För att kunna bo och arbeta på ön krävs det att man är 

mångsysslare som kvinnan vi pratar med. Men det finns också de som bor på ön och arbetar 

på andra delar av Gotland eller på fastlandet. 

Vid observationspunkt 61 möter vi en man som är ute och trimmar gräset längs med 

stenmuren. Han berättar att han arbetar i Stockholm, hans fru jobbar i Visby och barnen bor 
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inte hemma. De köpte gården fem år tidigare och har haft hästar men inga får. Detta för att 

fåren kräver mer tillsyn än hästarna. När gården köptes var markerna igenväxta men med 

varsam hand har man röjt enar för att hålla marken öppen. De enar som sparats är stamenar 

(se figur 14) som fåren ätit på. I framtiden hoppas man kunna ha får som håller landskapet 

öppet. 

 

Figur 14. Stamen. Stammen på enen syns då fåren ätit bort det nedersta av enens buskage. 

Att hålla landskapet öppet och därmed behålla Fårös genuina karaktär tycks vara en 

gemensam ambition för de människor vi möter i vårt område. Vi hittar stöd för detta i Majvor 

Östergrens artikel: ”Förbuskningen av landskapet hotar inte bara jordbruket utan även natur- 

och kulturvärdena och den biologiska mångfalden. Det medför i förlängningen att även 

turismen är hotad, eftersom denna näring har sin grund i Fårös unika miljö med det öppna 

betade landskapet, de vidsträckta hedarna och stränderna med ljuset, himlen och horisonten.” 

(s.364, Östergren, 2001) 

Precis som de övriga kontrasterna så erbjuder även turismen starka kontraster. Å ena sidan är 

turismen en källa till inkomster, å andra sidan drivs huspriserna upp då husen köps upp av rika 

stadsbor. Vi  möter en kvinna i området som berättar om hur turismen förändrats de senaste 

30 åren. För 30 år sedan var det gamla och slitna bilar på färjan från Fårösund och de turister 

som kom till Fårö på sommaren var ”vänsterfolk” som samlades för socialistiska möten med 

Olof Palme i spetsen. Den senaste tiden är det dyra märkesbilar och stadsbilar på färjan på 
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sommaren och lyxturism med dyra restauranger och designvillor som växer fram på ön menar 

hon. De vanliga fåröborna har svårt att få bygglov och har inte längre råd att köpa hus på ön. 

Larsson vittnar dock om en annan verklighet i Friggarsområdet. En del hus har blivit till 

sommarstugor men de flesta sommarstugor ägs av ättlingar till fåröbor. Några har byggt nya 

hus på sina föräldrars mark. Men de flesta hör till området. Ingvar tror dock inte att hans barn 

kommer flytta tillbaks till Fårö. Hans son har sommarstuga på Fårö men är bunden av jobbet i 

Stockholm (Larsson, 05.10.2011). 

Friggarsområdet tycks inte vara lika hårt drabbat av turismen som andra delar av ön. Här finns 

ett visst kommersiellt utbud för turisterna bla i form av restauranger (se figur 15) och teater 

men här finns inga badstränder och inget naturreservat. Att man håller marken öppen här 

tycks snarare vara sammankopplat med den kulturella identitet man förknippar med att vara 

fåröbo. I denna företeelse finns också en idealiserad bild av det gamla Fårö. Förr fanns en 

gemenskap i det hårda slitet för att överleva. Ett levnadssätt som inte går att tillämpa idag då 

det krävs en förvärvsinkomst för att kunna överleva även om man är självförsörjande. 

Tidsandan har skapat andra villkor även på Fårö. Sambandet mellan friheten och 

gemenskapen fanns, om alls, i en annan tid och ett annat samhälle. Idag finns det ett samband 

mellan ensamheten och det hårda livet som väntar om man väljer att stanna kvar på Fårö som 

Fåröbo. Den åldrande befolkningen talar sitt tydliga språk. 

 

Figur 15. Utanför Kutens restaurang. 

”Reinhold kom en dag och sa att nu hade han varit vid Friggards och stora vägen och jag har 

aldrig i mitt liv sett så mycket bilar: det sa bara svitsch, svitsch, svitsch. Herregud, stackars 

människor, var skulle de hän allesammans? Var skulle de hän? Och han satte sig och 
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berättade om tiden då färjkarlen vid Broa fick ro folk över sundet.” (s. 46, Hammarlund, 

1967) 

Larsson är dock hoppfull inför framtiden. Han menar att när man minst anar så dyker det upp 

någon verksamhet som man kan leva på. I ett längre tidsperspektiv oroar han sig varken för 

Fårö eller för Östersjön. Men det är klart att det är stor skillnad på landskapet nu, det växer 

igen. ”Tiderna förändras” konstaterar han (Larsson, 05.10.2011). Detta med ett jämnmod som 

kan tyckas typiskt för såväl Fårö som för Fåröborna. 

”På Fårö har tiden länge stått stilla. Tilltron till myndigheter och centrala organisationer har 

inte varit överväldigande. Man har skött sig själv.”(s.56, Hammarlund,1967) 

Huruvida Fåröborna kommer klara sig själva även i fortsättningen återstår att se. Alla vi pratat 

med har varit stolta Fåröbor som gärna bor kvar och värnar sin kulturella identitet som fåröbor 

trots eller kanske just pga den ensamhet och den frihet som livet här fortfarande erbjuder. 

 

4.12 Hur kommer landskapsutvecklingen se ut i ett framtida perspektiv 

utifrån de natur- och kulturgeografiska processer som pågår idag? 
De processer som pågår i Friggarsområdet som kommer ha framtida effekter på landskapet är 

både natur- och kulturorienterade. Fokus kommer ligga på det samband som finns mellan 

dessa natur- och kulturprocesser som kan tänkas förändra det landskap som observerats under 

fältarbetet. 

De tomter som finns i området kring väg 148 har en tradition av att vara ett kommersiellt 

centrum på Fårö. Detta finner vi också stöd för i litteraturen: ”Det ställe på Fårö som haft den 

längsta traditionen av handel tycks vara Friggars, där också affärsidkarna varit många genom 

åren.” (s.203 Den egensinniga ön) 

Verksamheterna har ändrats med tiden men idag finns här restauranger, café, loppis, 

bokhandel/antikaffär samt teater (Observation 70). Längs med vägen finner vi även 

verksamheter som snickeri och bussverksamhet. Stuguthyrning och uthyrningar av rum finns 

vid observationspunkt 98 och 112. Allt detta kan tänkas vittna om två företeelser: turismens 

påverkan och det mångsyssleri som krävs för att överleva i en glesbygd. Det centrum som 

finns i Friggarsområdet ligger inte där av en slump utan utnyttjar läget att ligga på den enda 

väg (väg 148) som sträcker sig över hela ön och är dessutom ett ställe man måste passera för 

att komma till den stora semesterbyn på Fårö: Sudersands semesterby.  
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All verksamhet i Friggarsområdet är dock bunden till sommarsäsongen. Den enda matbutik 

som finns på Fårö ligger närmare Sudersands semesterby och inte i Friggarsområdet. 

Förändringen här är följaktligen att det förr kommersiella centrum som fanns i 

Friggarsområdet idag endast är något liknande ett kommersiellt centrum för sommargästerna. 

Något som kan tänkas påverka landskapet då detta kan tänkas innebära i förlängningen att 

området urlakas till att enbart attrahera sommargäster. Detta kan hypotetiskt leda till att 

förbuskningen av landskapet accelererar.  

 

Figur 16. Observationspunkt 103 

Ingvar Larsson vittnar om den åldrande befolkning som finns i Friggarsområdet. I området 

finns också de som har mark och hus enbart för sommarboende (Larsson, 05.10.2011). Vid 

observationspunkt 103 iakttar vi ett hus (se figur 16) som numera används som 

sommarboende. Tomten är igenväxt av buskar men även marken som ligger i anslutning till 

denna är igenväxt av enar i tydlig kontrast till omgivande mark där får betar och där enarna är 

betydligt glesare och färre till antalet.  

Sambandet mellan en åldrande befolkning, en avbefolkning av området leder i sin tur till att 

hus står lediga att köpas upp av sommargäster. Sambandet är också tydligt mellan 

sommargäster och den igenväxande marken i området. Men här finns också mark som 

underhålls och röjs, just för att behålla det unika landskapet typiskt för Fårö. Där man inte har 

betande får håller man marken öppen med mänsklig aktivitet. Vid observationspunkt 61 möter 

vi en man som vittnar om just detta röjningsarbete för att hålla marken öppen. I området 

Broskogs observerar vi ett stort inhägnat område där fåren betar fritt och där man istället 
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avskilt sommarstugor (observationspunkt 78) och bostadshus (observationspunkt 77) med 

stängsel. Vid dessa observationspunkter har man alltså låtit marken vara till fårens förfogande 

och hägnat in människornas boende. I Broskogsområdet är landskapet öppet så här observerar 

vi inte ett igenväxande landskap. Ner mot Alnäsaträsk från Broskogsområdet så finns dock 

inhägnad skog som man tycks bevara som skog och här kan vi inte se någon annan 

användning. Eftersom fåren går fritt kan det tänkas att man vill hålla dem avskilda från den 

snåriga våtmark som växer bortom stängslet (observationspunkter 81, 82, 88)  

Det är tydligt att det finns två typer av aktörer i landskapet. De sommargäster som är där för 

att konsumera landskapet och som, även om de äger mark, kanske inte direkt bidrar till att 

underhålla det kulturlandskap som faktiskt finns där. Indirekt kommer detta leda till en 

förbuskning av landskapet och en förändrad biodiversitet då marker som varit betade sedan de 

kom upp ur havet nu växer igen då det inte längre finns betesdjur. Dessa aktörer bidrar dock 

kanske i högre utsträckning till den kulturella identitet Friggarsområdet har som mötesplats 

och kommersiellt centrum. 

Den andra typen av aktör i landskapet är de permanentboende fåröbor som är medskapare och 

håller fast vi traditioner som takagatäckning (Larsson, 05.10.2011). Dessa medskapare är de 

som håller landskapet öppet för att bevara kulturlandskapet. De har fårbete och de gödslar 

marken traditionellt med släke. 

Dessa två kategorier av aktörer i landskapet är givetvis inte låsta kategorier men vi iakttar att 

det tycks finnas dessa två motsättningar som på intet sätt konkurerar med varandra utan 

kanske snarare är beroende av varandra. 

Den process som tycks pågå i Friggarsområdet där de permanentboende blir färre och 

sommargästerna blir fler riskerar att leda till ett förändrat landskap med en minskad 

biodiversitet och det unika kulturlandskapet riskerar att försvinna. När det bara finns aktörer i 

landskapet som är konsumenter vem ska då producera det unika landskapet? 

5. Slutdiskussion 

Till en början bestod landskapet bara av olika komponenter som i våra ögon knappast hade ett 

inbördes sammanhang. Snart fick vi syn på olika processer som format landskapet och som än 

idag formar landskapet. Här finns också processer som är relativt nya och som pågår idag och 

har sitt ursprung och sina orsaker på andra platser än just här. När vi nu befinner oss i slutet 
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av vårt projekt har landskapet vuxit ihop till en enhet: Friggarsområdet. Vi har funnit att de 

lösa komponenter vi fann till en början är hårt sammanbundna med processer och att de alla är 

sammanlänkande i ett orsakssammanhang. Vi kan nu se och förstå mer av det dynamiska 

landskap som Friggarsområdet faktiskt utgör. 

Friggarsområdet är relativt nytt jämfört med andra delar av Fårö.  De högsta delarna i vårt 

område steg över havsytan för 4000- 5000 år sedan, och dessa delar består av revkalksten, där 

tydliga rester av gamla kustlinjer finns, i form av strandvallar av klapper och även klint. Fram 

till för ca 1000 år sedan var Fårö två delar och skiljdes åt av det sund som idag är den lägsta 

punkten i vårt område: sjön Alnäsaträsk. Landskapsutvecklingen har gett förutsättningarna för 

människans aktiviteter i området. Det är i området kring Alnäsaträsk som vi har flest 

väderkvarnar vilket får stå som symboler på vår karta över området då man kan se en 

koppling mellan dessa jordartsfördelningen och topografin. Jordartsfördelningen ser 

annorlunda ut där väderkvarnarna står då där är mer sundsediment och mer bördig mark. I de 

högre belägna delarna av Friggarsområdet har kustprocesserna haft sin verkan och här är 

marken ursvallad, jordlagret tunt och denna mark används idag och har använts historiskt till 

fårbete. Runt sjön växer det skog då denna mark inte haft något egentligt användningsområde. 

Den har varit för sumpig för att fåren ska kunna beta där och man har inte heller gjort några 

större odlingsförsök. 

Precis som på resten av Fårö är inte marken den bästa att odla på. Historiskt har man odlat 

råg, vilket väderkvarnarna vittnar om, men odling av råg är inget vi ser idag. Idag har man 

endast vallodlingar i området som fungerar som vinterfoder för djuren. På flera ställen ser vi 

odlingar som är något uppstickande ur marken vilket tyder på en tillförsel av jord eller mer 

troligt släke, dvs tång som man traditionellt tar upp på hösten för att använda som gödsel för 

åkrarna. Något annat som vittnar om den svårodlade marken är fiskebodarna längs med 

kusten. Fisken var basvaran för att överleva fram till efter andra världskriget då samhället 

långsamt började förändras till vad vi ser idag. En av dessa fiskebodar är enligt uppgift från 

1700-talet. Pirar och vågbrytare är dock mer sentida fenomen som kom först när man började 

använda motorer på båtarna och de blev för tunga att på traditionellt sätt dra upp på stranden. 

Det finns en romantiserad bild av gamla tiders Fårö. En bild av det hårda livet där marken var 

svår att odla, fåren var tvungna att äta en för att överleva på vintern och man var tvungen att 

fiska året runt för att inte svälta. Denna bild av det hårda livet på Fårö beskrivs också i 

litteraturen såväl som av människor vi möter i området. Man var tvungna att hålla ihop och 
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hjälpas åt för att klara sig. Här fanns friheten att klara sig själv. Här fanns gemenskap i det 

hårda slitet. Men tiderna har förändrats. 

Idag har Friggarsområdet en åldrande befolkning. Här bor mest pensionärer och det typ av 

arbete man förr utförde gemensamt finns det idag maskiner till. Gemenskapen finns kvar i 

form av en kulturell identitet men det traditionella sättet att leva med självhushållning och 

fårskötsel får allt mer stå tillbaks för förvärvsarbete. Att ha får har blivit mindre lönsamt och 

kräver ständig tillsyn. Turistsäsongen är kort och möjligheterna att försörja sig på ön är små. 

De som är yngre i området förvärvsarbetar på annat håll än på ön eller driver egna 

verksamheter. De flesta i den yngre generationen i området har sommarstugor men bor inte 

här. Den frihet som det innebär att vara självförsörjande kan tänkas ses som någonting annat 

än frihet för en yngre generation. Istället har friheten bytts ut mot att kunna förvärvsarbeta och 

ha semester några veckor om året. Semestern tillbringar man gärna här och kanske är det den 

nya typen av frihet man förknippar med Fårö. Vi ser två olika typer av aktörer i landskapet 

som gör de pågående processerna begripliga. Å ena sidan de som producerar landskapet 

genom att leva här permanent och på ett eller annat sätt upprätthålla kulturlandskapet och den 

kulturella identiteten. Å andra sidan de som äger mark och stugor eller kommer hit som 

besökare säsongsvis och konsumerar landskapet. Konsumtionen kräver att det finns 

producenter. Naturlandskapet kommer finnas kvar i grunden även om ingen längre producerar 

det som ett kulturlandskap. Naturens processer kommer fortsätta: vågorna kommer fortsätta 

slå mot stranden och transportera sediment, erosionsprocesserna av berggrunden kommer 

fortsätta verka och ur vittringsjorden kommer ny vegetation få fäste. Men om ingen tar upp 

tång från stranden, om ingen odlar marken, om ingen har får som betar, om ingen röjer för att 

hålla landskapet öppet, om ingen underhåller fiskebodarna: då kommer landskapet förändras. 

Kulturlandskapet kommer döljas under tjocka täcken av vegetation och vad händer då med 

den kulturella identiteten? 

Vi tolkar det som att välfärdssamhället har påverkat människor att inte vilja leva på 

svältgränsen och äta saltad fisk året runt. Men välfärdssamhället har också skapat en 

människa som längtar efter det genuina och det är här Fårö och Friggarsområdet kommer in. 

Man åker hit för här finns spår av tider då livet handlade om att överleva. Visserligen är 

väderkvarnarna ombyggda till bostäder och den gamla konsumbutiken är café. Men kanske är 

det just detta som utgör charmen. Här finns en historia, här finns en upplevelse av någonting 

genuint och beständigt. Hit kommer sommargästerna och hit kommer turisterna för att 

konsumera landskapet och för att konsumera det genuina. Vi kan knappast klandra dem. Men 
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dessa konsumenter av landskapet har ett närmare samband med producenterna än vad man 

kan tro vid en första anblick. De förutsätter varandras existens. För turismen är en 

inkomstkälla för de verksamheter som ligger i Friggarsområdet. Dessa verksamheter 

upprätthåller Friggarsområdets långa tradition som ett kommersiellt centrum. Precis som 

fårbetet skett där marken inte gått att odla på, precis som väderkvarnarna finns samlade i det 

område där det bör han funnits bäst möjligheter att odla råg, precis som att kalkugnsruinen 

står där det både finns gott om råvara och nära till transport ligger också Friggarsområdet 

strategiskt placerat längs med den största vägen på ön. Detta visar att sambanden inom 

landskapet inte bara finns inbördes utan att det också finns samband som sträcker sig utanför 

landskapet. I landskapet pågår processer som också är en del i de processer som pågår utanför 

landskapet. Detta tyder på att inte ens den mest avlägsna ö kan undgå att påverkas av de 

globala processer som sträcker sig längre än vad vi kan överblicka. Detta perspektiv hade vi 

inte då vi påbörjade vår landskapsanalys. Detta perspektiv har vi vunnit genom att observera, 

beskriva och analysera sambanden och processerna i Friggarsområdet. 
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7. Bilagor 

7.1 Ortofoto över Friggarsområdet
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7.2 Observationer med GPS punkter (SWEREF 99) från fältarbete 

2011-10-05 Observationer 

 

1. En grop där man har kanske utvinnat kalk/an gammal plats för ett lammgifte. 

Materialet under var täkt av gles gräs. Klapper storlek.  

N 6428583 

E 0746248 

2. Rauk  block mitt på fält där det är fårbete 

N 6428696 

E 0746241 

3. En annan rauk block i samma fält som förra observations punkt.  

N 6428760 

E 0746234 

4. Brunn, på en tomt med fritidshus.  

N 6428784 

E0746203 

5. Sankmarksområde, ungefär 30 m I diameter  

N 6428804 

E 0746183 

6. Inhägnad område, med stenhägnad, kanske en gammal fårbete. Klappersten syns i 

fältet.  

Ingen gps waypoint finns.  

7. Början av tydlig klint. Klapper sten syns precis nedanför klinten.  

N6428426 

E 0746024 

8. Kalkbrott 

N 6428440 

E 0746168 

9. Lambgifte, ingen tak, ingen tecken på underhållning.   
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N 6428476 

E 0746377 

10. Stenbrott, finns nära en stenhägnad.  

N 6428503 

E 0746406 

11. Avlopp/brunn 

N 6428714 

E 0746437 

12. Strandvall 1 

N 6428536 

E 0746308 

13. Strandvall 2 

N 6428548 

E 0746336 

14. Strandvall 3 

N 6428529 

E 0746350 

15. Strandvall 4 

N 6428521 

E 0746379 

16. Strandvall 5 

N 6428491 

E 0746414 

17. Strandvall 6 

N 6428449 

E 0746435 

18. Strandvall 7  
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N 6428448 

E 0746452 

 

Observationer 2011-10-07 

19. Mörkt klapper sluttande ner i vallar/fält. Riktning NÖ mot stranden. Enar och enstaka 

grästuvor. Gles markvegetation.    

N6428703 

E0746447 

20. Tydlig gräns i vegetation gentemot obs punkt 19. Vegetationsstäckt strandvall med 

markvegetation i form av mossa och grästuvor. Enstaka block i dagen, några få 

klapper. Endast markvegetation och inga buskar. Färsk fårspillning tyder på fårbete. 

N 6428695 

E 0746508 

21. Början av klint ca 1 meter ovan mark, som löper i östlig riktning. 

N 6428592 

E 0746478 

22. Början av klint närmast dagens strandlinje. Något lägre klint ca 80 cm. Grus och berg i 

dagen närmast under klinten 

N 6428561 

E 0746479 

23. Hög av cementblock med rostiga armeringsjärn, sten i blandade kornstorlekar. Gamla 

elstolpar i anslutning till högen 

N 6428544 

E 0746494 

 

24. Lavbeklädd klapper med mindre, sorterat och svallat grus under det översta lagret 

N 6428561 

E 0746479 
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25. Finkorning sand närmast vattnet. Gruslager ovanpå den finkorniga sanden lite längre 

upp. Klapper ovanpå stranden. 

 N 6428525 

E 0746505 

 

26. Pir med gammal trasig brygga på insidan. Pir i form av ett L av stora block samt 

cement och armeringsjärn. På den södra sidan av piren sparsamt med växtlighet. Rikare 

växtlighet samt högre markvegetation på norra sidan av piren. Klint och klintblock 

precis vid stranden. 

N 6428555 

E 0746547 

27. Klint hela vägen ner till vattenlinjen. Klapper med mindre material inunder: grus och 

grovkornigt material. 

N 6428602 

E 0746540 

28. Vågbrytare/pir. Staket ända ut på denna stenrad ut i vattnet. Staketet följs av mur på 

land. Tydlig skillnad på strandvallarnas omfång på pirens norra respektive södra sida. 

N 6428656 

E 0746558 

29. Kustplattform uppsprucken i olika lager. Olika grader av nedbrytning? Sprickor 

ovanför i klapper. 

N 6428722 

E 0746569 

30. Kustplattor svänger in åt väst. Klappervall ovanpå med sand. Flera vallar med mörkt 

klapper ovanför. 

N 6428746 

E 0746578 

31. Samling stora stenar. Rakt avhuggna kanter. Lavar på stenarna. Svallgrus invid 

stenhögen. 

N 6428771 

E 0746557 
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32. Stora stenar längs med väg. Udde ut mot havet med vass och sand. Tång och tät 

markvegetation över udden. Klapper i vallar längre upp från vattenlinjen. Murgröna. 

Prästkragar. Låga strandvallar. 

N 6428798 

E 0746571 

33. Mörkt klapper i vallar. Strandvall i uddens mitt. Ljust klapper närmare stranden till viss 

del blandad med sand. Enbart sand och vass 9.45 meter från klapper till vattenlinjen. 

N 6428818 

E 0746640 

34. Klintar med omgivande sand. Ljust klapper längre upp, bort från strandlinjen. Björk 

strax ovanför. 

N 6428918 

E 0746703 

35. Mängder av tång. Stranden sträcker sig långt upp mot vägen från stranden. Låg punkt i 

landskapet. Utlopp av dike precis intill. Inga tydliga strandvallar. 46 meter sand från 

vattenlinjen till vägen. 

N 6428042 

E 0746986 

36. Fiskebodar. Två rader med stenar ut i vattnet. Båtar varav en är kopplad till vajer och 

någon typ av vevkonstruktion. Gles vegetation med enstaka låga enar. Tunn 

markvegetation. Vass längs med strandkanten. 

Ingen gps punkt finns.  

37. En lång rad med snedställda/felvända block och klintar. Klapper längs med. 

Klapperfält N-O. Enar, enstaka tall. Terrängen sluttar gradvis nedåt mot vattenlinjen. 

Tät markvegetation som avtar gradvis nedåt. Man kan från denna punkt ana klapperfält 

nedåt i terrängen. 

38. En lång rad med snedställda/felvända block och klintar. Klapper längs med. 

Klapperfält N-O. Enar, enstaka tall. Terrängen sluttar gradvis nedåt mot vattenlinjen. 

Tät markvegetation som avtar gradvis nedåt. Man kan från denna punkt ana klapperfält 

nedåt i terrängen. 

N 6428676 

E 0747632 

39. Mörkt och kantigt klapper. Kantigt grus inunder. 
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N 6428606 

E 0747613 

40. Klintar på linje. Lavar täcker klintarna. I sprickor i klintarna växer små växter och 

grästuvor. Enar växer i anslutning till klinten. Under klinten svagt rundat mörkt grus 

och klapper. Vallar kan anas i sluttningen. 

N 6428548 

E 0747599 

41. Strandvall av klapper med sorterat, rundat material inunder. 

N 6428579 

E 0747584 

42. Liknande punkt 4 men närmare strandlinjen. Sorterat rundat material under klapper. 

N 6428568 

E 0747577 

43. Mindre klapper än i ovanstående observationspunkt. Sorterat men inte rundat material 

under klapper. 

N 6428558 

E 0747570 

44. Klint med grus nedanför. Även berg i dagen liknande kustplattform. 

N 6428549 

E 0747563 

45. Klint med klapper under. Under klapper mindre material, sorterat. Följs av fyra 

parallella strandvallar ner mot strandlinjen. Den strandvall som är närmast strandlinjen 

består av ljust och rundat klapper. 

N 6428549 

E 0747548 

46. Kalkugnsruin. Bygd delvis på klinten. Foto finns med information om ruinen. 

N 6428592 

E 0747487 
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47. Kustplattform och klint 70 cm hög närmast strandlinjen. På denna klint växer inga 

lavar. Rundat klapper ovanpå klinten i 1,32meter inåt land som följs av mörkt och 

kantigt klapper. 

N 6428602 

E 0747451 

48. 165 meter hög, med döda lavar på. Saltstänkt? Mörkt, svallat klapper ovanpå. 5 meter 

ljust, rundat klapper från klinten ner mot strandlinjen i två vallar. Många skivade 

stenar. Tjocka lager av tång vid vattenbrynet. Nyponbuske vid klintens fot. Enar 

ovanpå klinten.  

N 6428650 

E 0747430 

49. Klinten tar av inåt land och vallar med klapper breder ut sig enligt följande: Svallgrus 

140 cm, mörkt klapper 390 cm, vall av mörkt klapper 260 cm, vall av ljust klapper 170 

cm, vall av ljust klapper 145 cm, vall av mindre storlek men ljust klapper 130 cm, tång 

255cm närmast strandkanten. 

N 6428681 

E 0747406 

 

Observationer 2011-10-08 

 

50. Öppen mark, ojämn, vegetation: hög, tät gräs, buskar, några träd.  

N 6429256 

E 0747470 

51. Kobete och muren runt kobeteshagen.  

N 6429308 

E 0747454 

52. Områden intill ett hus (permanent boende). Gles mark vegetation, synliga klapper sten. 

Rester av nedhuggna en träd. Även en liten stenfält  ungefär 6m x 4m.  

N 6429357 

E 0747472 
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53.  Får hage. Klapper fält, tydlig tecken på en gammal strandlinje. Högar med nedhuggna 

en träd och buskar, tydlig tecken på försök att hålla landskapet öppet. Dock är inte hela 

hagen öppen – syns på ortofoto. 

N 6429386 

E 0747461 

54. Sten hög, ingen vegetation på. Ungefär 15 m i diameter. Sten är rundade och har 

mycket lavar på.  

N 6429464 

E 07474497 

55. Diket i fårhage. Syns på ortofoto. Ca ½ m djup med tydlig berggrund i botten, även lite 

rundade sten i botten. Mossa och lavar växer på berggrunden vilket tyder på ingen 

vatten flöde. Där diket går igenon muren finns en cement rör.  

N 6429476 

E 0747456 

56. Diken som föjler vad vi tror är en gammal strandvall.  

N 6429510 

E 0747535 

57. Tät mark vegetation, 2 m höga en buskar. Väderkvarn i bra skick. Berggrund syns på 

små ytor.  

N 6429528 

E 0747463 

58.  Glesare vegetation, låg gräs, buskar ca 1 ½ m höga. Mossa på marken. Berggrunden 

syns i mindre utsträckning. Stor väderkvarn med armar som pekat mot nordöst.  

N 6429590 

E 0747504 

59. Klint, tydlig gammal kustlinje. Väldig vittrat. Täckt med mossa och gräs.  

N 6429799 

E 0747640 

60. Vallodling, inhägnad med staket.  

N 6429825 
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E 0747617 

61. Kvarn 3. Omringad av en gärdesgård. Två sten högar precis utanför gärdesgården, 

oklar vad de är. 

N 6429777 

E 0747458 

62. Zone med allvarlandskap. Klapper sten i fält. Några enstaka buskar. 

N 6429737 

E 0747417 

63. Klint i hage. Vittrat. Ungefär 1 ½ m högre än marken runt omkring. Växer friska långa 

tall runt omkring. Några stamen är kvar, annars inga en buskar.  

N 6430058 

E 0747492 

64. Klint med lös material framför. Tät mark vegetation och tall.  

N 6430108 

E 0747409 

65. Liten sankmark, tydlig att människor har grävt där.  

N 6430107 

E 0747403 

66. Påbörjat stenmur. Inne i hästhagen. Mest rundade flyttblock.  

N 57 ⁰ 94  33 

E 19⁰ 17 86 

67. Restorerad kvarn som används till boende. Gärdesgård runt tomten.  

N 57⁰ 94 29 

E 019⁰ 17 67 

68. Ruin av gammal lambgifte. Tät mark vegetation. Sundsediment.  

N 57⁰ 94 24 

E 019⁰ 17 67 
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69. Uppgrävt mark, visar A horisont med finkornig material blandat med några 

klappersten. 

 

 

Observationer 2011-10-10 

70. Teater, Laterna Magica med tomt, låg och tät markvegetation. Enstaka träd. 

N 6429020 

E 0746593 

71. Hus och bokhandel med tomt. 

N 6429010 

W 0746531 

72.  Bostadshus med husvagnar, traktor, gamla bilar, tomtmark med skog och hage med 

häst. 

73.  Bostadshus med ett lambgifte. Buskage och gräsmatta. 

74.  Fårbete. Tät markvegetation, tätt med tall, enstaka en, bostadshus inom samma 

inhägnad. 

75.  Dike med blottad berggrund. 

76. Klint, ca 90 graders vinkel från vägen. Högsta punkt i landskapet. 

77. Inhägnat bostadshus. 

78.  Inhägnade hus, sommarstugor. 

79.  Något upphöjd vallodling. 

80.  Sommarstuga 

81.  Gräns med högre gräs och lövskog. Klapper och sand inunder. 

82. Gräns svallsand/träsk. Ingen tallskog, lövträd, vass. Staket som löper ut mot sjön. 

N 6429567 

E 0746236 

83. Klint med berg i dagen ovanför. Klapper nedanför. 

N 6429597 

E 0746051 

84. Strandvall med klapper, vält träd där man tydligt ser klapper, se bild. 

N 6429671 

E 0746093 
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85. Klapperfält med berg i dagen, låg vegetation, enstaka låga enbuskar. Vegetation i 

sprickor. Tidigare fårbete? Mur med dike parallellt. 

N 6429837 

E 0745982 

86.  Klappersten. Osorterat, kantigt. Inga vallar, inga synliga tecken på vågenergi. 

Flyttblock. Fårbete. 

87.  Klapper med öppen mark. 

88. Tallskog. 

89.  Öppen mark, sankmark. Låg gles markvegetation. Svallgrus. Låg buskvegetation. 

90.  Odlad mark, vallodling. 

91.  Grop, högst i landskapet. 

92.  Ängsmark med högar i mitten. Inramas av två stenmurar. 

93.  Vallodling 

94.  Klapper i vallar. Berg i dagen. Sluttar ner mot muren. Klapper i fält. 

N 6428752 

E 0745765 

95.  Berg i dagen. Klapper i fält. Betesmark. 

96.  Klapper i vallar. Betesmark. Träd. 

97. Vallodling 

98.  Bostadshus med tomtmark. Bussverksamhet. Nybyggd ladliknande byggnad. 

Stuguthyrning.  

99.  Betesmark. Klint. Revkalkstensblock. Flyttblock. Gles markvegetation. Enstaka träd, 

vallstruktur på marken. Tomtmarker ingår. 

100.  Öppen betesmark. Buskar igen. 

101.  Öppen mark. Fårbete. Enstaka enar, tydlig gräns till högre markvegetation. 

102.  Öppen mark. Tät markvegetation. Äng/betesmark. 

103.  Äldre hus. Nuvarande sommarhus? I behov av renovering. 

104.  Vallodling. 

105.  Tallskog, tät, låg. 

106.  Vallodling 

107.  Tomtmark, fritidshus. 

108.  Stort område med blandning av gles skog, fårbete, klappersten, flyttblock, 

mindre klint, hus och lada. 

109.  Vallodling. 

110.  Tomtmark. Permanent boende. 

111.  Kutens. Restaurang och turistattraktion. 

112. Tomtmark. Gård med får. Friggars krog. Gamla Konsumbutiken. 

113.  Hus med tomt. Permanentboende. Tät markvegetation. 

114.  Vallodling. 

115.  Fårbete i skogen. 
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116. Fårö snickeri. 

117. Väderkvarn. 

118.  Tomtmark. 

119.  Vallodling. 

120.  Tomtmark/gård. Traktorförråd. Gårdshus 

 

Observationer 2011-10-11 

121.  Tät till gles markvegetation. Linjer av klintar. 

122.  Tätt med enar ovanför linje av klintar 

123.  Vallodling i två fält. 

124.  Strandvallar med tallskog. 

125.  Öppen mark med gles markvegetation. 

 

 

 

 

 

 

 


